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 رظبًِ ّبی آهَزؼی  
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 جلعِ

 وضیله روظ تذریص مذرش مىضىع هر جلطه 
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 ویذیىپروژکتىر

وایت برد و  ضخنرانی ، بحث گروهی پىرمیرزا آغنایی دانػجىیان با پایع تتفطی و بیماری های ریىی  در بخع بهبىدی 2

 ویذیىپروژکتىر

د ویذیى وایت بر ضخنرانی ، بحث گروهی پىرمیرزا آغنایی دانػجىیان با تفطیر گاز های غریانی  در بخع بهبىدی 3

 پروژکتىر
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وایت برد ویذیى  ضخنرانی ، بحث گروهی پىرمیرزا ی دانػجىیان با بیماری های غذد درون ریس غایع  در بخع بهبىدیآغنای 6

 پروژکتىر

وایت برد ویذیى  ضخنرانی ، نمایع فیلم  پىرمیرزا آغنایی دانػجىیان با مػکالت هماتىلىژیک غایع  در بخع بهبىدی 7

 پروژکتىر

وایت برد ویذیى  ضخنرانی ، بحث گروهی پىرمیرزا ت درجه حرارت و ترخیص از  بخع بهبىدیآغنایی دانػجىیان با مػکال 8

 پروژکتىر

 


