محلهایی که میتوان قبل یا بعد از اردو بچهها را برد( :فقط در تهران)
 بیمارستان ساسان؛ 77156988در بیمارستاا ستاستا بجا بازاا ش ییمیاکه تح مر قبش ار ندادر در قاز اال قت اا اب یر با دکر دب د
دشرد فقط زکاح شکن شسر تح عرشد قمرددال اب یر با دکر دب د دشرد .تح قه ش با نماندگه قشجص زم د.

 آسایشگاه جانبازان ثاراهلل؛44298472در آستاکشتگاث رارشج بازاا ش
تح نم در ردحیح بازاا ش
چبش تح مرث قشک شا

ن زجا ه مر قبش ار ندادر د بدیار قمخ ب به ببشال ببد ب حنا قهبایر چبش

زکز اریب قثار دشرد د نم بازاا ش حاضتب در آزاا اب یر شر اا گبفان بیشابال دشرزر
رم شزاکه بدمهیا شسر د قه شزدر ببشال ب حنا باطبث د ردشکر گ که دشیاح بایدر.

 آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان سعادتآباد؛44089899-1ش آزااکه تح آستاکشتگاث بازاا ش ش بتا د ردش قم ه شستر تح برمیخ قشکتا ردشزه د ش با بازاا ش در آزاا
مر قبش ار ندادر قتحظاا باصه ببشال با دکر دب د دشرد تح پیشد اد قه ی د بح ص را بب صه د چدر زفبث
بح آزاا رفر .شگب نرشکاکه زیز قه ب شنیر یح تدیر حاما با نماندگه با قدتو مین آساکشگاث شکن تار رش شزاام دنیر
چ

بازاا ش حاضب در آزاا یبشکط باص د دکژثشال دشرزر.

 مجموعه ورزشی فرهنگی شهدای غواص؛22688842-6قام ح دشرشال شستاجب ف دتا ف اا پیدربا د ...قهبایر تح بعد ش شرددال فبکمه شکیت ه قداسب ب شنر
ب د.

 مجموعه نظامی (حاج حسین یکتا) ساخته شده کنار شهرک سینمایی دفاع مقدس ؛81945164512آ.وکیلی
شکن قام ح دشرشال دستتاکخ زظاقه زظیب رشپخ بر شستتکه د ....قهبایتتر تح فیتتاال ب به ببشال شرددال شتتکیت ه
زظاقه شکااد زم دث شسر دمه برمیخ بشتم فعامیر رشنیا ز ر ا بعر ش شرددناال رشنیا ز ر شقکا شسافادث ش قام ح
دب د زرشرد.

 موزه شهدای خ طالقانی؛77085709شکن قام ح زماکشگانه ش آرار د دساکخ ی رشال یابص ارکخ شزقت د نشر سا دفاع ققرس بمن آدرال زم دث
شستتتر د بح صتتت را رشکگا شقکا با دکر دب د دشرد .در صتتت را نماندگه زیز رشندماال ق ث شقکا ردشکر ب شنر
دشیتر .نم دین ق ث دشرشال ک

سامن آقفه وا ب با ربفیر  ۰۱۱زفب قهبایر تح اب یر درشبایار بشر دشد سامن

(با شبذ نزکدح) بح با دکرتددرگا زیز دب د دشرد.

 باغ موزه دفاع مقدس؛77824880-2باغ ق ث دفاع ققرس تح شبیبش ستط یت بدشرال بش رشثشزرش ال یرث شسر فیاکه شسر تح بح ص را زماکشگانه
بح ردشکر ارکخ شزقت قهپبدش د د زماکشتگاثناال ادتمه قفبت ه در آ شکااد یترث شسر .نم دین قدارال در
تدار باغ ق ث ستاباح یرث شسر تح قعمارال آ یایح قدار باقن ی ب ببقش ب قهبایر .شکن باغ ق ث زیز اب یر
نماندگه ببشال با دکر گبدنه رش دشیتاح د با زاقح زگارال با ی بدشرال بش زیز قه ش
ش ق ث گبفر.

جفیف قداساه ببشال با دکر

