
 

دانؽکذه 

 ترهی قبلت نگبرغ طرح درض

 

 

 داًشجَیبى ترم اٍل وبرشٌبسی رادیَلَشی :  هخبطجبى              (اًذام فَلبًی تحتبًی ٍ ستَى فمرات)1آًبتَهی :  ػنواى درض 

 12-13رٍزّبی زٍج  :  ظبػت پبظخگویی ثه ظواالت فراگیر( ٍاحذ ػولی5/0-  ٍاحذ ًظری5/1 )2 (یب ظهن اظتبد از واحذ) :تؼذادواحذ

 دوتر هحسي شالِ :هذرض         (   95-96اول : نیوعبل تحصیلی،  14-16 : ،ظبػتیکؽنجه: روز) :زهبى ارائه درض

  ًذارد:درض و پیػ نیبز

 

  :هذف کلی درض 

آشٌبیی ثب آًبتَهی سبختوبًْب ٍ اجسای اًذام فَلبًی ٍ تحتبًی، ستَى فمرات ٍ درن هجبٍرت آًْب ثب یىذیگر از جولِ استخَاًْب، ػضالت، شریبًْب، اػصبة 

  ٍ سیستن لٌفبٍی
 

 (جهت هر جلعه یک هذف): هذاف کلی جلعبت ا
 همذهِ ٍ ثیبى اصطالحبت هتذاٍل ٍ رایج آًبتَهی-1

ّب   هرٍری ثر رٍیبى شٌبسی ٍ سبختبر ثبفتی استخَاى-2

همذهِ : اًذام فَلبًی- 3

 ّب ای ٍ سبختبر ثبفتی استخَاى ّبی وورثٌذ شبًِ استخَاى -

 ای ٍ حروبت آى وورثٌذ شبًِ -

 هفصل شبًِ ٍ حروبت آى -

 هفصل آرًج ٍ حروبت آى -

 هفصل ٍ حروبت سبػذ ٍ هچ -

 هفبصل ٍ حروبت اًگشتبى ٍ اًگشت شست -

 رسبًی ٍ سیستن لٌفبٍی اًذام فَلبًی خَى -

 اػصبة اًذام فَلبًی -

همذهِ : اػصبة اًذام تحتبًی- 4

 ّبی وورثٌذ خبصرُ ٍ اًذام تحتبًی استخَاى -

 هفبصل ٍ حروبت وورثٌذ خبصرُ ای ٍ ّیپ -

 هفصل زاًَ ٍ حروبت آى -

 هفبصل لسوت تحتبًی سبق ٍ حروبت آى -

 هفبصل ٍ حروبت پب -

 خًَرسبًی ٍ سیستن لٌفبٍی اًذام تحتبًی -

 اػصبة اًذام تحتبًی -

همذهِ : ستَى فمرات- 5

 ّبی ستَى فمرات سبختبر استخَاى -

هفبصل ستَى فمرات  -

 

 

 

 



 اهذاف ویصه رفتبری ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه

جلعه اول 

هب  ؼنبظی و ظبختبر ثبفتی اظتخواى ثب رویبى و آؼنبیی کلی ثب اصطالحبت هتذاول و رایج آنبتوهیآؼنبیی  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. آًبتَهی را تؼریف وتذ-1-1

. اصطالحبت هتذاٍل ٍ رایج آًبتَهی را رور وٌذ- 2-1

. شٌبسی را تؼریف وتذ رٍیبى-3-1

. ّب را شرح دّذ سبختبر ثبفتی استخَاى- 4-1

جلعه دوم 

ای و حرکبت آى  هبی کورثنذ ؼبنه ثب انذام فوقبنی و اظتخواىآؼنبیی کلی  :هذف کلی

:  اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

. اًذام فَلبًی را تؼریف وتذ- 1-2

. لسوت ّبی هختلف اًذام فَلبًی را ًبم ثجرد- 2-2

. ای را تبم ثجرد ّبی وورثٌذ شبًِ استخَاى- 3-2

. ای را شرح دّذ ّبی وورثٌذ شبًِ آًبتَهی استخَاى- 4-2

. ای را شرح دّذ وورثٌذ شبًِ-5-2

. ای را تَضیح دّذ حروبت وورثٌذ شبًِ- 6-2

 

جلعه ظوم 

 و حرکبت آى و آؼنبئی ثب ثخػ فوقبنی اظتخواى ثبزو  هفصل ؼبنهآؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
.  را شرح دّذ هفصل شبًِ- 1-3

.  را تَضیح دّذ حروبت هفصل شبًِ- 2-3

. ثخش فَلبًی استخَاى ثبزٍ ٍ اجساء ٍ اتصبالت ػضالًی آى را شرح دّذ- 3-3

    

جلعه چهبرم 

 (اظتخواى هب، هفبصل وحرکبت) ثخػ تحتبنی اظتخواى ثبزو  و هفصل آرنج و ظبػذ آؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. ثخش تحتبًی استخَاى ثبزٍ را ثب جسئیبت شرح دّذ- 1-4

.  را شرح دّذ هفصل آرًج- 2-4

. حروبت هفصل آرًج را تَضیح دّذ- 3-4

. را شرح دّذ (رادیَس ٍ اٍلٌب)ثخش فَلبًی ّردٍ استخَاى سبػذ- 4-4

. حروبت سبػذ را تَضیح دّذ- 5-4

 

 

 



جلعه پنجن 

 (اظتخواى هب، هفبصل و حرکبت )انگؽتبى و انگؽت ؼعتکف دظت،هچ، آؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. را ثِ تفىیه شرح دّذ ثخش تحتبًی استخَاى ّبی سبػذ- 1-5

. را شرح دّذ هفصل هچ  ٍ تًَل وبرپبل- 2-5

. حروبت هفصل هچ را تَضیح دّذ- 3-5

. استخَاى ّبی وف دست را ًبم ثردُ ٍ خصَصیبت آى ّب را شرح دّذ- 4-5

. استخَاى ّبی اًگشتبى را ًبم ثردُ ٍ خصَصیبت آى ّب را شرح دّذ- 5-5

. را ًبم ثجرد هفبصل اًگشتبى - 6-5

. را شرح دّذ آًبتَهی هفصل اًگشت شست -  7-5

. حروبت هفبصل اًگشتبى را تَضیح دّذ- 8-5

. حروبت هفصل اًگشت شست را تَضیح دّذ- 9-5

 

جلعه ؼؽن 

رظبنی و ظیعتن لنفبوی انذام فوقبنی   خوىآؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. رسبًی اًذام فَلبًی را در ًبحیِ شبًِ شرح دّذ خَى- 1-6

. رسبًی اًذام فَلبًی را در ًبحیِ ثبزٍ ٍ سبػذ شرح دّذ خَى- 2-6

. رسبًی را در ًبحیِ وف دست ٍ اًگشتبى شرح دّذ خَى- 3-6

. سیستن لٌفبٍی اًذام فَلبًی را شرح دّذ- 4-6

 

جلعه هفتن 

  اػصبة انذام فوقبنیآؼنبیی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

 (پٌج ػصت اصلی وٌترل وٌٌذُ اًذام فَلبًی را ثشٌبسذ). شجىِ ػصجی ثبزٍئی را شرح دّذ- 1-7

.  ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب را هشخص ًوبیذ (اػوبل حسی ٍ حروتی)اػصبة وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف ثبزٍ -  2-7

.  ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب را هشخص ًوبیذ (اػوبل حسی ٍ حروتی)اػصبة وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف سبػذ -  3-7

.  ٍ ًَاحی تحت وٌترل آى ّب را هشخص ًوبیذ (اػوبل حسی ٍ حروتی)اػصبة وٌترل وٌٌذُ ًَاحی هختلف دست -  4-7

 

جلعه هؽتن 

  (اظتخواى هب، هفبصل و حرکبت ) کورثنذ خبصره و هیپ و ثخػ فوقبنی راىآؼنبیی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

: در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
. ّبی تشىیل دٌّذُ وورثٌذ خبصرُ را ًبم ثجرد استخَاى- 1-8

. حروبت ٍ هفبصل وورثٌذ خبصرُ ٍ لگي ٍ راى را تَضیح دّذ- 2-8

. ّبی اًذام تحتبًی را ًبم ثجرد استخَاى- 3-8

. ثتَاًذ ثخش فَلبًی استخَاى راى را ثب جسئیبت شرح دّذ- 4-8



 

 جلعه نهن

  (اظتخواى هب، هفبصل و حرکبت) هفصل زانو و ثخػ فوقبنی ظبق آؼنبیی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

: در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
. ثخش تحتبًی راى ٍ ثخش ّبی فَلبًی تیجیب ٍ فیجَال را شٌبسبئی ٍ شرح دّذ- 1-9

. ثخش فَلبًی تیجیب ٍ فیجَال را شٌبسبئی ٍ شرح دّذ- 2-9

. (اتصبالت، رثبط ّب ٍ ػضالت)هفصل زاًَ را شرح دّذ- 2-9

. حروبت هفصل زاًَ را شرح دّذ- 3-9

جلعه دهن 

 (اظتخواى هب، هفبصل وحرکبت) قعوت تحتبنی ظبق، هچ پب، کف پب و انگؽتبى آؼنبیی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

: در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
. ثخش تحتبًی استخَاى ّبی سبق پب را ثب جسئیبت شرح دّذ- 1-10

. استخَاى ّبی هچ پب را شٌبسبئی ٍ شرح دّذ- 2-10

. هفبصل هچ پب را شرح دّذ-  3-10

. استخَاى ّبی وف پب ٍ اًگشتبى را شٌبسبئی ٍ شرح دّذ- 4-10

هفبصل ٍ حروبت هَجَد در وف پب ٍ اًگشتبى را شرح دّذ - 5-10

  

 جلعه یبزدهن

  اػصبة انذام تحتبنیآؼنبیی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. لسوت ّبی هختلف اػصبة ووری، ووری خبجی اًذام تحتبًی را ًبم ثجرد- 1-11

. اػصبة حسی ٍ حروتی ووپبرتوبى ّبی هختلف راى را ًبم ثردُ ٍ شرح دّذ- 2-11

. اػصبة حسی ٍ حروتی ووپبرتوبى ّبی هختلف سبق را ًبم ثردُ ٍ شرح دّذ- 3-11

. اػصبة حسی ٍ حروتی وف پب ٍ اًگشتبى را ًبم ثردُ ٍ شرح دّذ- 4-11

                

جلعه دوازدهن 

 خونرظبنی و ظیعتن لنفبوی انذام تحتبنیآؼنبیی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

: در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
. شریبى ّبی اصلی ٍخًَرسبًی ووپبرتوبى ّبی راى را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ- 1-18

. شریبى ّبی اصلی ٍخًَرسبًی ووپبرتوبى ّبی سبق را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ- 2-12

. شریبى ّبی اصلی ٍخًَرسبًی وف پب ٍ اًگشتبى را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ- 3-12

. سیستن لٌفبٍی اًذام تحتبًی را در ًَاحی هختلف شرح دّذ- 2-18

 

 

 

 



جلعه ظیسدهن 

 (ههره هب، قوض هب، هفبصل، رثبط هب و حرکبت) ظتوى فقراتآؼنبیی کلی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

: در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
 .ستَى فمرات را تؼریف وٌذ- 1-13
. هْرُ ّبی تیپیه ٍ آتیپیه ًَاحی هختلف ستَى فمرات را ًبم ثردُ ٍ شرح دّذ- 2-13

.  سبختبر استخَاًی ٍ لَس ّبی ستَى فمرات را شرح دّذ- 3-13

هفبصل ٍ حروبت هختلف ستَى فمرات را شرح دّذ  - 4-13

. رثبط ّبی ستَى فمرات را شرح دّذ- 5-13

          

 :هنبثغ
1. RICHARD L DRAKE, GRAY´S ANATOMY,LATEST EDITION, CHURCHIL LIVINGSTONE 

 سبیر هٌبثغ هؼتجر ثر حست ًظر استبد .2

 

 ظخنرانی،کبرگروهی، کنفرانط دانؽجوئی و ظوینبر:روغ تذریط
 

وایت ثرد،ویذئو پروشکتور، هوالش و فیلن آهوزؼی :وظبیل آهوزؼی 
 

ظنجػ و ارزؼیبثی  

ظبػت تبریخ   (ثر حعت درصذ)ظهن از نوره کل     روغ  آزهوى 

///////////  %10 وتجیکوئیس /////////////// ////////////////////////

هصبدف ثب جلسِ پٌجن  %25 وتجی ٍ ػولی ترم آزهوى هیبى 

 تئَری

13:30-12:30 

طجك ثرًبهِ اهتحبًبت  %60 وتجی ٍ ػولیآزهوى پبیبى ترم 

 پبیبى ترم داًشىذُ

 

   %5 وٌترل حضَر ٍ غیبةحضور فؼبل در کالض 

 

: هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

از داًشجَیبى ػسیس اًتظبر هی رٍد وِ ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ حسبسیت درس ٍ تٌَع هطبلت ٍ هحذٍدیت زهبًی ٍ ثِ هٌظَر ثْرُ ثرداری ّرچِ ثیشتر ثِ ًىبت 

: ریل تَجِ فرهبیٌذ

 .ثِ هٌبثغ هؼرفی شذُ هراجؼِ ٍ هطبلت وبهل ثحث ّب را هطبلؼِ ًوبیٌذ ٍ در صَرت ٍجَد ّرگًَِ اشىبل در سبػت ّبی هشبٍرُ هطرح ًوبیٌذ -1

 .(غیجت در والس در ارزشیبثی تأثیر دارد)ثِ حضَر هٌظن ٍ تَأم ثب آهبدگی در توبم جلسبت اّویت دٌّذ -2

 .در ثحث ّبی گرٍّی والس شروت فؼبل داشتِ ثبشٌذ -3

 

 

:  دانؽکذهEDOنبم و اهضبی هعئول:                         نبم و اهضبی هذیر گروه:                               نبم و اهضبی هذرض

 

 

 :تبریخ ارظبل :                                                  تبریخ ارظبل:                                                        تبریخ تحویل



 (انذام فوقبنی،تحتبنی و ظتوى فقرات)1درض آنبتوهی : جذول زهبنجنذی

 14-16یکؽنجه هب : روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 21/6/95 

 

 دوتر هحسي شالِ هقذهه و ثیبى اصطالحبت هتذاول و رایج آنبتوهی

2 28/6/95 
 

ای و حرکبت  هبی کورثنذ ؼبنه انذام فوقبنی و اظتخواى

 آى

 دوتر هحسي شالِ

3 4/7/95 
 

 و حرکبت آى و آؼنبئی ثب ثخػ فوقبنی  هفصل ؼبنه

  اظتخواى ثبزو

 دوتر هحسي شالِ

دوتر هحسي شالِ  ثخػ تحتبنی اظتخواى ثبزو  و هفصل آرنج و ظبػذ 11/7/95 4

 انگؽتبى و انگؽت ؼعتکف دظت،هچ،  18/7/95 5
 

 دوتر هحسي شالِ

 رظبنی و ظیعتن لنفبوی انذام فوقبنی خوى 25/7/95 6
 

 دوتر هحسي شالِ

 اػصبة انذام فوقبنی 2/8/95 7
 

 دوتر هحسي شالِ

8 9/8/95 
 

 دوتر هحسي شالِ کورثنذ خبصره و هیپ و ثخػ فوقبنی راى

9 16/8/95 
 

 دوتر هحسي شالِ هفصل زانو و ثخػ فوقبنی ظبق

10 23/8/95 
 

 دوتر هحسي شالِ قعوت تحتبنی ظبق، هچ پب، کف پب و انگؽتبى

11 30/8/95 

 ججراًی
 

 دوتر هحسي شالِ  اػصبة انذام تحتبنی

12 7/9/95 
 

 دوتر هحسي شالِ خونرظبنی و ظیعتن لنفبوی انذام تحتبنی

دوتر هحسي شالِ   ظتوى فقرات 14/9/95 13

 



 ( سبػت16)تذریس ػولی 
 .توریي ثب هَالش، هبوت هجبحث فَق ٍ در صَرت اهىبى ًوًَِ طجیؼی 
 

جلعه اول  

. ای و ثبزو و هفصل آرنج هبی کورثنذ ؼبنه اظتخواىآؼنبیی ػولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. اسىلت هحَری ٍ ضویوِ را ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ-1-1

. استخَاى ّبی وورثٌذ شبًِ را ثِ تفىیه ثر رٍی هَالش هشخص ًوَدُ ٍ جسئیبت را شرح دّذ- 2-1

. استخَاى ثبزٍ ، هفصل شبًِ ٍ آرًج را ثر رٍی هَالش هشخص وردُ ٍ ثب جسئیبت شرح دّذ- 3-1

 

جلعه دوم 

. انگؽتبى و انگؽت ؼعتکف دظت،ظبػذ، هچ، آؼنبیی ػولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

.  استخَاى ّبی سبػذ را ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ ٍ شرح دّذ- 1-2

. هچ دست را هشخص وردُ ٍ ثر رٍی هَالش شرح دّذ- 2-2

. استخَاى ّبی وف دست ٍ اًگشتبى را ثخَثی ثر رٍی ًوًَِ هَالش شرح دّذ- 3-2

جلعه ظوم 

 رظبنی و ظیعتن لنفبوی انذام فوقبنی و اػصبة انذام فوقبنی خوى آؼنبیی ػولی ثب :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. خًَرسبًی اًذام فَلبًی را ثر رٍی ًوًَِ طجیؼی یب هَالش شرح دّذ- 1-3

. سیستن لٌفبٍی اًذام فَلبًی را ثر رٍی ًوًَِ طجیؼی یب هَالش شرح دّذ- 2-3

. اػصبة اًذام فَلبًی را ثر رٍی هَالش ثِ دلت شٌبسبئی ٍ ّریه را تَضیح دّذ- 3-3

. شجىِ ثبزٍئی را ثر رٍی هَالش ثِ دلت شٌبسبئی ٍ تَضیح دّذ- 4-3

جلعه چهبرم 

. کورثنذ خبصره و هیپ و راىآؼنبیی ػولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. استخَاى ّبی هَجَد در وورثٌذ خبصرُ را هشخص ًوَدُ ٍ ثر رٍی هَالش تَضیح دّذ- 1-4

. استخَاى راى را هشخص ًوَدُ ٍ ثر رٍی هَالش تَضیح دّذ- 2-4

. هفصل ّیپ را  هشخص ًوَدُ ٍ ثر رٍی هَالش تَضیح دّذ- 3-4

جلعه پنجن 

. هفصل زانو و ظبقآؼنبیی ػولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

. هفصل زاًَ را ثشٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ- 1-5



. استخَاى ّبی دخیل در هفصل زاًَ را ثشٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ- 2-5

. استخَاى ّبی سبق را ثشٌبسذ ٍ ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ- 3-5

جلعه ؼؽن 

. قعوت تحتبنی ظبق، هچ پب، کف پب و انگؽتبىآؼنبیی ػولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. هچ پب را ثب ٍاسطِ هَالش شٌبسبئی ٍ جسئیبت آى را شرح دّذ- 1-6

. وف پب را سٌبسبئی ٍ  استخَا ى ّبی آًرا هشخص ًوبیذ- 2-6

. اًگشتبى پب را شرح دادُ ٍ ثر رٍی هَالش هشخص ًوبیذ- 3-6

جلعه هفتن 

 .اػصبة انذام تحتبنی و خونرظبنی و ظیعتن لنفبوی انذام تحتبنیآؼنبیی ػولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 

. را ثتَاًذ هشخص وٌذٍ ثر رٍی هَالش شرح دّذ(فوَرال، پَپلیتِ آل، تیجیبل)شریبى ّبی اًذام تحتبًی- 2-7

. ٍریذ ّبی ػومی در اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هشخص وٌذ- 3-7

. ٍریذ ّبی سطحی در اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هشخص وٌذ- 4-7

. اػصبة اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هشخص وٌذ- 5-7

. سیستن لٌفبٍی اًذام تحتبًی را ثر رٍی هَالش هشخص وٌذ- 6-7

جلعه هؽتن 

. ظتوى فقراتآؼنبیی ػولی ثب  :هذف کلی

: اهذاف ویصه

در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ 
. ثخش ّبی هختلف ستَى فمرات را ثب استفبدُ از هَالش شرح دّذ- 1-8

. هْرُ ّبی هختلف را ثب استفبدُ از هَالش شرح دّذ- 2-8

. ثخش ّبی هختلف استخَاى خبجی را ثب استفبدُ از هَالش شرح دّذ- 3-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (انذام فوقبنی،تحتبنی و ظتوى فقرات) ػولی1درض آنبتوهی : جذول زهبنجنذی

 16-18یکؽنجه هب : روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 21/6/95 

 

 دوتر هحسي شالِ ای و ثبزو و هفصل آرنج  هبی کورثنذ ؼبنه اظتخواى

2 28/6/95 
 

 انگؽتبى و انگؽت ؼعتکف دظت،ظبػذ، هچ، 
 

 دوتر هحسي شالِ

3 4/7/95 
 

 رظبنی و ظیعتن لنفبوی انذام فوقبنی خوى

 اػصبة انذام فوقبنی
 

 دوتر هحسي شالِ

دوتر هحسي شالِ  کورثنذ خبصره و هیپ و راى 11/7/95 4

 دوتر هحسي شالِ هفصل زانو و ظبق 18/7/95 5

 دوتر هحسي شالِ قعوت تحتبنی ظبق، هچ پب، کف پب و انگؽتبى 25/7/95 6

اػصبة انذام تحتبنی و خونرظبنی و ظیعتن لنفبوی  2/8/95 7

 انذام تحتبنی

 دوتر هحسي شالِ

8 9/8/95 
 

 دوتر هحسي شالِ ظتوى فقرات

 


