
 "طرح درس روزانه "

 عيَان درس : ةیهاریٍای نادرزادی قلب      دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:           ظٍر             21غتح و ةالیو ةیهاران پس از کالس جئَری جا شاعث  8:  33 – 9: 03 شاعث کالس :

 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                                واخس2واخس )قصهحی از دوره ةالیيی یکهاًٌ قلب و عروق(    1 جعساد واخس :        کارآنَز ) اشحاژر(        رده داىظجَیی :

 ا ایو دشحً از ةیهاران ةاطسةٌسف از یادگیری ایو نطالب آن اشث کً داىظجَ )کارآنَز( قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد  :ٌسف کلی

 

 اٌساف ویژه عیيی )رفحاری(
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 فراگیر ةحَاىس پس از پایان جسریس:

عالئم ةالیيی جيگی پَلهَىر را ةیان کيس و راه درنان آن را طرح  -

 دٌس.

 را ىام ةترد و ندل آىٍا را ةیان کيس. VSDاىَاع  -

را  VSDیافحً ٌای ةالیيی ، الکحروکاردیَگرافیک و رادیَگرافیک  -

 طرح دٌسم.

 اجزاء جحرالَژی فالَت را ىام ةترد. -

زنان و نکاىیصم و ندل ةصحً طسن نجرای طریاىی را جَضیح  -

 دٌس.

 را ةیان کيس. PDAعالئم ةالیيی   -

 را ةیان کيس. PDA, VSD, ASDشیر ةالیيی  -

 آىَنالی اةظحایو را طرح دٌس و طرز جظزیع آن را ةیان کيس. -

شيسرم آیزن نيگر را جعریف کيس و فیزیَپاجَلَژی ایجاد آن را  -

 طرح دٌس.

 

 شزيراىی/پرشض و پاشذ   ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 
CX- Ray 

MCQ 

             

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       

 "طرح درس روزانه 



 عيَان درس : ةیهاریٍای نادرزادی قلب      دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:           ظٍر             21غتح و ةالیو ةیهاران پس از کالس جئَری جا شاعث  8:  33 – 9: 03 شاعث کالس :

 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                         واخس )قصهحی از دوره ةالیيی یکهاًٌ قلب و عروق(           1 جعساد واخس :        کارآنَز ) اشحاژر(        رده داىظجَیی :

 اشث کً داىظجَ )کارآنَز( قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد ةا ایو دشحً از ةیهاران ةاطسٌسف از یادگیری ایو نطالب آن  ٌسف کلی:

 

 اٌساف ویژه عیيی )رفحاری(
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 فراگیر ةحَاىس پس از پایان جسریس:

- CHD .را جعریف کيس و اپیسنیَلَژی آن را ةیان کيس 

 را ىام ةتریس. CHDاىَاع طایع  -

 شیاىَجیک و غیر شیاىَجیک را جفکیک کيس. CHDةحَاىس اىَاع  -

 نادرزادی را ةیان کيس. (AS)اىَاع جيگی دریچً آدورت  -

 زنان ایجاد عالئم در ةیهاری دریچً آئَرت دو لحی را ةساىس. -

لحی ةا کَارکحاشیَن آئَرت و نیزان ٌهراٌی دریچً آئَرت دو  -

طیَع آن را ةساىس و در یک ةیهاری ةا شَفل شیصحَلیک ةحَاىس آن 

 را جصحجَ کيس.

 را ىام ةترد. ASDاىَاع  -

قادر ةً جظزیع یافحً ای ةالیيی ، الکحروکاردیَگرافیک و  -

 ةاطس. ASDرادیَگرافیک 

 ندل ایجاد کَارکحاشیَن را ةساىس و علث آن را طرح دٌس. -

طر جظزیع کَارکحاشیَن آئَرت را ةیان کيس و عَارض ىاطی از  -

عسم جظزیع آن را ةیان کيس و در یک ةیهار ةحَاىس ةا نعایيً آن 

 را جظزیع دٌس.

 

 شزيراىی/پرشض و پاشذ   ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 
CX- Ray 

MCQ 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       

 "طرح درس روزانه



 عيَان درس : ةیهاریٍای نادرزادی قلب      دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:           ظٍر             21غتح و ةالیو ةیهاران پس از کالس جئَری جا شاعث  8:  33 – 9: 03 شاعث کالس :

 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                         واخس )قصهحی از دوره ةالیيی یکهاًٌ قلب و عروق(           1 جعساد واخس :        کارآنَز ) اشحاژر(        رده داىظجَیی :

 دشحً از ةیهاران ةاطس ٌسف از یادگیری ایو نطالب آن اشث کً داىظجَ )کارآنَز( قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد ةا ایو ٌسف کلی:

 

 اٌساف ویژه عیيی )رفحاری(
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 

 از پایان جسریس:فراگیر ةحَاىس پس 

 را ىام ةترد. (AS)شً علث جيگی دریچً آئَرت  -

 را ةیان کيس. ASشً عالنث اغلی  -

 را ةیان کيس. ASشیر ةالیيی  -

 را ىام ةترد. (PS)عالئم ةالیيی جيگی دریچً پَلهَىر  -

 را طرح دٌس. PSرػَغیات شَفل  -

 

 

 شزيراىی/پرشض و پاشذ   ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 
CX- Ray 

MCQ 

             

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       

 

 

 

 "طرح درس روزانه

 ةیهاریٍای نادرزادی قلب عيَان درس :      دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:یکهاه کانل ٌر روز در شال آرر دشحیاری                                                    شاعث کالس :



 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                                                          ------ جعساد واخس :                           دشحیاران قلب و عروق رده داىظجَیی :

 قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد ةا ایو دشحً از ةیهاران ةاطس دشحیار قلب و  عروقٌسف از یادگیری ایو نطالب آن اشث کً  ٌسف کلی:
 

 عیيی )رفحاری( اٌساف ویژه
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 فراگیر ةحَاىس پس از پایان جسریس:

 را ىام ةترد. (AR)چٍار علث ىارشایی آئَرت  -

را ىام ةترد و ةحَاىس در یک ةیهار داری  ARپيج عالنث ةالیيی  -

AR .آىٍا را جصحجَکيس 

را طرح  ARرػَغیات شَفل ٌا و غساٌای غیر طتیعی در  -

 دٌس.

 را ىام ةترد. (MS)دو اجیَلَژی ةرای جيگی دریچً نیحرال  -

 را ىام ةترد. MSچٍار عالنث ةالیيی  -

آىٍا  MSرا ىام ةترد و در یک ةیهار دچار  MSشً عالنث شهعی  -

 را جصحجَ ىهایس.

طرح  را MSرػَغیات شَفل ٌای و غساٌای غیر طتیعی در  -

 دٌس.

 را ىام ةترد. (MR)شً عالنث شهعی ىارشایی دریچً نیحرال  -

 را طرح دٌس. MRرػَغیث شَفل و غساٌای غیر طتیعی در  -

 را ىام ةترد. (TR)عالئم ةالیيی ىارشایی دریچً جریکَشپیس  -

 را طرح دٌس. TRرػَغیات شَفل و غساٌای غیر طتیعی در  -

 را ىام ةترد. (PS)عالئم ةالیيی جيگی دریچً پَلهَىر  -

 را طرح دٌس. PSرػَغیات شَفل  -

 شزيراىی/پرشض و پاشذ × × ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 

CX- Ray ،اکَکاردیَگرافی ،

کاجحریزاشیَن ، آىژیَکاردیَگرافی 

 و اىحزاب نياشتحریو روش درنان 

Mini CEX  

(Mini clinical 

evaluation 

exercise) 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       

 "طرح درس روزانه"     

 ةیهاریٍای نادرزادی قلب عيَان درس :                                   دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:روز  در شال آرر دشحیاری                                  21  شاعث کالس :



 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                                                ------ جعساد واخس :دشحیاران ةیهاریٍای کَدکان                                   رده داىظجَیی :

 قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد ةا ایو دشحً از ةیهاران ةاطس دشحیار  ةیهاریٍای کَدکان ٌسف از یادگیری ایو نطالب آن اشث کً  ی:ٌسف کل
 

 اٌساف ویژه عیيی )رفحاری(
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 ةحَاىس پس از پایان جسریس: فراگیر

 را ىام ةترد. (AR)چٍار علث ىارشایی آئَرت  -

را ىام ةترد و ةحَاىس در یک ةیهار داری  ARپيج عالنث ةالیيی  -

AR .آىٍا را جصحجَکيس 

را طرح  ARرػَغیات شَفل ٌا و غساٌای غیر طتیعی در  -

 دٌس.

 را ىام ةترد. (MS)دو اجیَلَژی ةرای جيگی دریچً نیحرال  -

 را ىام ةترد. MSر عالنث ةالیيی چٍا -

آىٍا  MSرا ىام ةترد و در یک ةیهار دچار  MSشً عالنث شهعی  -

 را جصحجَ ىهایس.

را طرح  MSرػَغیات شَفل ٌای و غساٌای غیر طتیعی در  -

 دٌس.

 را ىام ةترد. (MR)شً عالنث شهعی ىارشایی دریچً نیحرال  -

 س.را طرح دٌ MRرػَغیث شَفل و غساٌای غیر طتیعی در  -

 را ىام ةترد. (TR)عالئم ةالیيی ىارشایی دریچً جریکَشپیس  -

 را طرح دٌس. TRرػَغیات شَفل و غساٌای غیر طتیعی در  -

 را ىام ةترد. (PS)عالئم ةالیيی جيگی دریچً پَلهَىر  -

 را طرح دٌس. PSرػَغیات شَفل  -

 

 شزيراىی/پرشض و پاشذ × × ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 

CX- Ray ،اکَکاردیَگرافی ،

کاجحریزاشیَن ، آىژیَکاردیَگرافی 

 و اىحزاب نياشتحریو روش درنان 

Mini CEX  

(Mini clinical 

evaluation 

exercise) 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       

 "طرح درس روزانه"     

 ةیهاریٍای نادرزادی قلب عيَان درس :                                   دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:روز  در شال آرر دشحیاری                                  21  شاعث کالس :



 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                                                ------ جعساد واخس :دشحیاران ةیهاریٍای کَدکان                                   رده داىظجَیی :

 قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد ةا ایو دشحً از ةیهاران ةاطس دشحیار  ةیهاریٍای کَدکان ٌسف از یادگیری ایو نطالب آن اشث کً  ٌسف کلی:
 

 اٌساف ویژه عیيی )رفحاری(
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 فراگیر ةحَاىس پس از پایان جسریس:

ةالیيی جيگی پَلهَىر را ةیان کيس و راه درنان آن را طرح عالئم  -

 دٌس.

 را ىام ةترد و ندل آىٍا را ةیان کيس. VSDاىَاع  -

را  VSDیافحً ٌای ةالیيی ، الکحروکاردیَگرافیک و رادیَگرافیک  -

 طرح دٌسم.

 اجزاء جحرالَژی فالَت را ىام ةترد. -

ضیح زنان و نکاىیصم و ندل ةصحً طسن نجرای طریاىی را جَ -

 دٌس.

 را ةیان کيس. PDAعالئم ةالیيی   -

 را ةیان کيس. PDA, VSD, ASDشیر ةالیيی  -

 آىَنالی اةظحایو را طرح دٌس و طرز جظزیع آن را ةیان کيس. -

شيسرم آیزن نيگر را جعریف کيس و فیزیَپاجَلَژی ایجاد آن را  -

 طرح دٌس.

 را ىام ةترد. (AS)شً علث جيگی دریچً آئَرت  -

 را ةیان کيس. ASشً عالنث اغلی  -

 را ةیان کيس. ASشیر ةالیيی  -

 را طرح دٌس. ASرػَغیات شَفل و غساٌای غیرطتیعی در  -
 

 شزيراىی/پرشض و پاشذ × × ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 

CX- Ray ،اکَکاردیَگرافی ،

کاجحریزاشیَن ، آىژیَکاردیَگرافی 

 و اىحزاب نياشتحریو روش درنان 

Mini CEX  

(Mini clinical 

evaluation 

exercise) 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       

 "طرح درس روزانه"     

 ةیهاریٍای نادرزادی قلب عيَان درس :                                   دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:روز  در شال آرر دشحیاری                                  21  شاعث کالس :



 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                                                ------ جعساد واخس :دشحیاران ةیهاریٍای کَدکان                                   رده داىظجَیی :

 قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد ةا ایو دشحً از ةیهاران ةاطس دشحیار  ةیهاریٍای کَدکان ٌسف از یادگیری ایو نطالب آن اشث کً  ٌسف کلی:

 

 ویژه عیيی )رفحاری(اٌساف 
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 فراگیر ةحَاىس پس از پایان جسریس:

- CHD .را جعریف کيس و اپیسنیَلَژی آن را ةیان کيس 

 را ىام ةتریس. CHDاىَاع طایع  -

 شیاىَجیک و غیر شیاىَجیک را جفکیک کيس. CHDةحَاىس اىَاع  -

 نادرزادی را ةیان کيس. (AS)اىَاع جيگی دریچً آدورت  -

 زنان ایجاد عالئم در ةیهاری دریچً آئَرت دو لحی را ةساىس. -

ٌهراٌی دریچً آئَرت دو لحی ةا کَارکحاشیَن آئَرت و نیزان  -

طیَع آن را ةساىس و در یک ةیهاری ةا شَفل شیصحَلیک ةحَاىس آن 

 را جصحجَ کيس.

 را ىام ةترد. ASDاىَاع  -

قادر ةً جظزیع یافحً ای ةالیيی ، الکحروکاردیَگرافیک و  -

 ةاطس. ASDرادیَگرافیک 

 ندل ایجاد کَارکحاشیَن را ةساىس و علث آن را طرح دٌس. -

طر جظزیع کَارکحاشیَن آئَرت را ةیان کيس و عَارض ىاطی از  -

عسم جظزیع آن را ةیان کيس و در یک ةیهار ةحَاىس ةا نعایيً آن 

 را جظزیع دٌس.

 شزيراىی/پرشض و پاشذ × × ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 

CX- Ray ،اکَکاردیَگرافی ،

کاجحریزاشیَن ، آىژیَکاردیَگرافی 

 و اىحزاب نياشتحریو روش درنان 

Mini CEX  

(Mini clinical 

evaluation 

exercise) 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       

 

 "درس روزانه طرح"

 ةیهاریٍای نادرزادی قلب عيَان درس :      دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:یکهاه کانل ٌر روز در شال آرر دشحیاری                                                    شاعث کالس :



 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                                                          ------ جعساد واخس :                           دشحیاران قلب و عروق رده داىظجَیی :

 قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد ةا ایو دشحً از ةیهاران ةاطس و  عروقدشحیار قلب ٌسف از یادگیری ایو نطالب آن اشث کً  ٌسف کلی:
 

 اٌساف ویژه عیيی )رفحاری(
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 فراگیر ةحَاىس پس از پایان جسریس:

ةیان کيس و راه درنان آن را طرح عالئم ةالیيی جيگی پَلهَىر را  -

 دٌس.

 را ىام ةترد و ندل آىٍا را ةیان کيس. VSDاىَاع  -

را  VSDیافحً ٌای ةالیيی ، الکحروکاردیَگرافیک و رادیَگرافیک  -

 طرح دٌسم.

 اجزاء جحرالَژی فالَت را ىام ةترد. -

زنان و نکاىیصم و ندل ةصحً طسن نجرای طریاىی را جَضیح  -

 دٌس.

 را ةیان کيس. PDAعالئم ةالیيی   -

 را ةیان کيس. PDA, VSD, ASDشیر ةالیيی  -

 آىَنالی اةظحایو را طرح دٌس و طرز جظزیع آن را ةیان کيس. -

شيسرم آیزن نيگر را جعریف کيس و فیزیَپاجَلَژی ایجاد آن را  -

 طرح دٌس.

 را ىام ةترد. (AS)شً علث جيگی دریچً آئَرت  -

 را ةیان کيس. ASشً عالنث اغلی  -

 را ةیان کيس. ASيی شیر ةالی -

 را طرح دٌس. ASرػَغیات شَفل و غساٌای غیرطتیعی در  -
 

 شزيراىی/پرشض و پاشذ × × ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 

CX- Ray ،اکَکاردیَگرافی ،

کاجحریزاشیَن ، آىژیَکاردیَگرافی 

 و اىحزاب نياشتحریو روش درنان 

Mini CEX  

(Mini clinical 

evaluation 

exercise) 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      ى

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       

 "درس روزانه حطر

 ةیهاریٍای نادرزادی قلب عيَان درس :      دکحر زٌرا جلیلی          نسرس:یکهاه کانل ٌر روز در شال آرر دشحیاری                                                    شاعث کالس :



 کالس درس و ةالیو ةیهاران  عرغً آنَزش :                                                          ------ جعساد واخس :                           دشحیاران قلب و عروق رده داىظجَیی :

 قادر ةً جظزیع عالئم ةیهاریٍای طایع نادرزادی قلب ةاطس و ىدَه ةررَرد ةا ایو دشحً از ةیهاران ةاطس دشحیار قلب و  عروقٌسف از یادگیری ایو نطالب آن اشث کً  ٌسف کلی:
 

 فحاری(اٌساف ویژه عیيی )ر
 خیطً ٌای یادگیری

 ىگرطی نٍارجی طيارحی طیَه ارزیاةی روش جسریس

 فراگیر ةحَاىس پس از پایان جسریس:

- CHD .را جعریف کيس و اپیسنیَلَژی آن را ةیان کيس 

 را ىام ةتریس. CHDاىَاع طایع  -

 شیاىَجیک و غیر شیاىَجیک را جفکیک کيس. CHDةحَاىس اىَاع  -

 نادرزادی را ةیان کيس. (AS)اىَاع جيگی دریچً آدورت  -

 زنان ایجاد عالئم در ةیهاری دریچً آئَرت دو لحی را ةساىس. -

ٌهراٌی دریچً آئَرت دو لحی ةا کَارکحاشیَن آئَرت و نیزان  -

طیَع آن را ةساىس و در یک ةیهاری ةا شَفل شیصحَلیک ةحَاىس آن 

 را جصحجَ کيس.

 را ىام ةترد. ASDاىَاع  -

قادر ةً جظزیع یافحً ای ةالیيی ، الکحروکاردیَگرافیک و  -

 ةاطس. ASDرادیَگرافیک 

 ندل ایجاد کَارکحاشیَن را ةساىس و علث آن را طرح دٌس. -

طر جظزیع کَارکحاشیَن آئَرت را ةیان کيس و عَارض ىاطی از  -

عسم جظزیع آن را ةیان کيس و در یک ةیهار ةحَاىس ةا نعایيً آن 

 را جظزیع دٌس.

 

 شزيراىی/پرشض و پاشذ × × ×

ةر ةالیو ةیهار یاد دادن : نعایيً 

ةالیيی ، جفصیر الکحروکاردیَگرام و 

CX- Ray ،اکَکاردیَگرافی ،

کاجحریزاشیَن ، آىژیَکاردیَگرافی 

 و اىحزاب نياشتحریو روش درنان 

Mini CEX  

(Mini clinical 

evaluation 

exercise) 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       
 


