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 8-10بِ ضٌدٍ  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:                          ٍاحذ 3: ٍاحذ تؼذاد

 ( اٍل ّفت8ِ)ضٌبِسِ 4-6 ٍ (ّرّفتِ  دٍضٌبِ) 10-12سبػت ى ارائِ درس: زهب

 فبطوِ اهیری خبًن -رستن پَرهؼصَهِ دکتر   هذرس:                       97-98سبل تحصیلی -دٍمًیوسبل 

 آًبتَهی هقطؼی درس ٍ پیص ًیبز:
 

ّوچٌیي وبرثزد ٍ افَل اًدبم  ٍ  MRIدعتگبُ  عبختوبى ٍ اخشا، درط فزاگیزاى افَل فیشیىیدر پبیبى  :ّذف کلی درس

 را هی آهَسًذ. MRIعیغتن  ٍ خٌجِ ّبی ثبلیٌیتىٌیه ّب 

 

 ّذاف کلی جلسبت : )جْت ّر جلسِ یک ّذف(ا

 MRIعتگبُ ّبی هؼزفی ًحَُ ارسؽیبثی، آؽٌبیی ثب افَل فیشیىی د درط، هٌبثغ،هؼزفی  .1

 

 لف، سهبى ّبی آعبیؼ هختMRIهفبّین پبیِ  آؽٌبیی ثب  .2

 

 عىبًظ ّب ٍ تَالی ّبی پبلغی هختلفآؽٌبیی ثب  .3

 

 وذگذاری فبس ٍ فزوبًظآؽٌبیی ثب  .4

 

 kًحَُ تؾىیل تقَیز ٍ فضبیآؽٌبیی ثب  .5

 

 تىٌیه ّبی فزًٍؾبًی آة ٍ چزثیآؽٌبیی ثب  .6

 

 هتزّبی تقَیزثزداریا ثْیٌِ عبسی پبرآؽٌبیی ثب  .7

 

 ٍ را ّْبی ثزعزف وزدى MRIآرتیفىت در  آؽٌبیی ثب .8

 

ثب هَارد وبرثزد ٍ ػذم وبرثزد، رٍػ ّبی آهبدُ عبسی ٍ تدَیش هَاد وٌتزاعت سای تشریمی، هؼزفی وَیل آؽٌبیی  .9

 للجی یب تٌفغی Gatingّبی هختلف، اعتفبدُ احتوبلی اس عیغتن ّبی 

 

 آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ .10

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی هغش ٍ 

 خودوِ )ثزرعی آًبتَهیه، خًَزیشی ّب، ثؼذ اس ػول خزاحی، گَػ داخلی(

 

حیح وَیل ّب ٍ آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة ف .11



اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی هغش ٍ 

 خودوِ )تَهَر ػقت ؽٌَایی، لَة توپَرال، فزع(

 

ّب ٍ  آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل .12

   اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

 اٍرثیت ٍ ّیپَفیش

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ  .13

ثبفت  ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل

 ًزم گزدى

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ  .14

وٌتزاعت سا در ثزرعی لفغِ  اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد

 عیٌِ، هذیبعتیٌَم

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ  .15

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی ثبفت 

 عیٌِ

 

بیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ آؽٌ .16

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی ؽىن ٍ 

 لگي) وجذ، عیغتن ففزاٍی، رٍدُ وَچه، لَسالوؼذُ، ولیِ ّب(

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ  .17

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی ؽىن ٍ 

 لگي) غذد ولیَی، هثبًِ، پزٍعتبت(

 

ی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّ .18

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی اعتخَاى 

 ؽبًِ، ثزرعی لغوت فَلبًی ثبسٍ.، ؽبًِ، آرتزٍگزافی غیز هغتمین (TMJ)ّب ٍ هفبفل) هفقل ؽبًِ گیدگبّی فىی

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ  .19

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی اعتخَاى 

 راى.ٍ  ذ، هچ دعت، اًگؾتبى، هفقل ّیپ ّب ٍ هفبفل آرًح، عبػ

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ  .20

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی اعتخَاى 

 ًَ ٍ لیگبهٌت ّب، لغوت تحتبًی هچ پب، تبًذٍى آؽیل، هچ پب، تَهَر ٍ ػزٍق.ّب ٍ هفبفل سا

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ  .21



سا در ثزرعی عتَى اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت 

پؾتی)ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی گزدى، تزٍهب،  -هْزُ ای فمزات گزدًی

 ؽىغتگی(

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ  .22

بی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی عتَى اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّ

عبوزٍایلیبن )ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی ، تزٍهب،  -هْزُ ای فمزات ووزی

 ؽىغتگی(

خبة فحیح وَیل ّب ٍ آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَخِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًت .23

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در آًضیَگزافی 

 -ؽزیبى ّبی ولیَی -آئَرت ؽىوی -ػزٍق دعت -ؽزیبى ّبی عبػذ -ؽزیبى ّبی اًذام فَلبًی -ػزٍق گزدى

 ؽزیبى ّبی لگي ٍ اًذام تحتبًی.

 

 فکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:اّذاف ٍیژُ بِ ت

 

 ّذف کلی جلسِ اٍل:

 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 MRIهؼزفی درط، هٌبثغ، هؼزفی ًحَُ ارسؽیبثی، آؽٌبیی ثب افَل فیشیىی دعتگبُ ّبی  .24

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 اّذاف درط را ؽزح دّذ.( 1-1

 ثیبى وٌذ.را  MRIدعتگبُ ّبی  (  عبختوبى ٍ افَل فیشیىی حبون ثز وبرگزد 2-1

 

 

 ، سهبى ّبی آعبیؼ هختلفMRI. آؽٌبیی ثب  هفبّین پبیِ 2

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ؽزح دّذ. هوبى دٍلغجی هغٌبعیغی رااعپیي ٍ عیف اهَاج الىتزٍهغٌبعیغی، ( هفبّین1-2

 ؽزح دّذ.را  اتن در هیذاى هغٌبعیغی ٍ رسًٍبًظ (2-2

 

 

 هختلفآؽٌبیی ثب عىبًظ ّب ٍ تَالی ّبی پبلغی  .3

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 را تَضیح دّذ. پبلظ رادیَیی ( 1-3

 را ؽزح دّذ. T1- T2- T2*- TR- TEسهبى ّبی آعبیؼ( 2-3

 

 

 آؽٌبیی ثب وذگذاری فبس ٍ فزوبًظ .4

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 را ثیبى وٌذ. وذ گذاری فضبیی، فبس ٍ فزوبًظهفبّین هزثَط ثِ  ( 1-4



 

 

 kتؾىیل تقَیز ٍ فضبیآؽٌبیی ثب ًحَُ  .5

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ؽزح دّذ. ، فضبی دادُ، تؾىیل تقَیز ٍ اًتخبة همغغ راKفضبی  (1-5

 

 

 یآة ٍ چزث یفزًٍؾبً یّب هیثب تىٌ ییآؽٌب .1

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ( را ؽزح دّذ.STIRتىٌیه فزًٍؾبًی چزثی)(  1-6

 ح دّذ.تَضی را (FLAIR)تىٌیه فزًٍؾبًی آة( 2-6

 

 

 آؽٌبیی ثب ثْیٌِ عبسی پبرا هتزّبی تقَیزثزداری .7

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 را ؽزح دّذ.پبراهتزّبی هَثز  در ثْیٌِ عبسی ویفیت تقَیز ( 1-7

 

 

 ٍ را ّْبی ثزعزف وزدى MRIآؽٌبیی ثب آرتیفىت در  .8

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 را ؽزح دّذ. ثزعزف وٌٌذُ آى وٌٌذُ، ٍ ػَاهل ایدبد MRIدر اًَاع آرتیفىت ّب ( 1-8

 

ثب هَارد وبرثزد ٍ ػذم وبرثزد، رٍػ ّبی آهبدُ عبسی ٍ تدَیش هَاد وٌتزاعت سای تشریمی، هؼزفی وَیل ّبی . 9

 آؽٌب ؽَد. للجی یب تٌفغی Gatingهختلف، اعتفبدُ احتوبلی اس عیغتن ّبی 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

ثب هَارد وبرثزد ٍ ػذم وبرثزد، رٍػ ّبی آهبدُ عبسی ٍ تدَیش هَاد وٌتزاعت سای تشریمی، هزثَط ( ثغَر ولی ًىبت 1-9        

 را ؽزح دّذ. للجی یب تٌفغی Gatingهؼزفی وَیل ّبی هختلف، اعتفبدُ احتوبلی اس عیغتن ّبی 

 
 

 

ٍ هغش،  خودوِ تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیآؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در  - 10

 ّوچٌیي اًتخبة فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتز ّبی تقَیزثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبر

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

تقَیزثزداری تؾذیذ ( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ تْیِ ًوبّبی هٌبعت خْت آسهبیؾبت  هختلف 1-10

 ى ّبی فَرت را ؽزح دّذ.وبًبل گَػ ٍ اعتخَا -پتزٍط -اعتخَاى -اٍرثیت -ؽبهل هغش  هغٌبعیغی

 

 

هغش ٍ خودوِ )تَهَر ػقت  تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیآؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در . 11             

 ؽزح دّذ. ؽٌَایی، لَة توپَرال، فزع(

هغش الی در هَارد خْت تؾخیـ ثْتز ٍ افتز تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغی( تَخِ ثِ پبراهتزّبی تقَیزثزداری 1-11



 وٌذ.را  ثیبى  ٍ خودوِ )تَهَر ػقت ؽٌَایی، لَة توپَرال، فزع(

 

، ّوچٌیي ارثیت ٍ ّیپَفیش تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغی.آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در 12

 اًتخبة فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتزّبی تقَیزثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبر

 بضذدر پبیبى داًطجَ قبدر ب

تقَیزثزداری تؾذیذ ( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبرٍ تْیِ ًوبّبی هٌبعت خْت آسهبیؾبت هختلف 1-12

 ثیبى وٌذ.ارثیت ٍ ّیپَفیش  هغٌبعیغی

 

 
 

، ّوچٌیي اًتخبة ثبفت ًزم گزدى تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در  .13

 ثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبرفحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتز ّبی تقَیز

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

تقَیزثزداری در ( هَارد اعتفبدُ، وبرثزد ٍ رٍػ ّبی ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّب خْت ثزرعی 1-13

را  ، ّوچٌیي اًتخبة فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتز ّبی تقَیزثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبر تؾذیذ هغٌبعیغی ثبفت ًزم گزدى

 ذ.تَضیح دّ

 

لفغِ عیٌِ، ّوچٌیي اًتخبة  تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیآؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در  .14

 فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتز ّبی تقَیزثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبر)اداهِ(

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

ّب خْت ثزرعی ریِ ّب، ؽبهل رٍػ ( هَارد اعتفبدُ، وبرثزد ٍ رٍػ ّبی ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتز1-14

اًدبم آسهبیؼ، اًتخبة هٌبعت پبراهتزّب خْت هؾبّذُ ًذٍل ّبی داخل ثبفت ریِ، وبرعیٌَم ثزًٍؾیبل، لٌف 

 آًضیَهبی ثذ خین، عبروَئیذٍسیظ، آعپزصیلَط، تغییزات پلَرال، آسثغتَس، عیلیىَس، آهفیٌَم ریَی را ؽزح دّذ.

 

 

ؽىن، ّوچٌیي اًتخبة  تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیداخل گبًتزی در  آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در .15

 فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتز ّبی تقَیزثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبر

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی دیَارُ ؽىن: ؽبهل 1-15

 ، تشریمبت ّپبریي سیز پَعتی، هتبعتبسُ ای دیَارُ ؽىن ٍ فتك لیٌگَال را ؽزح دّذ.ثزرعی غذد لٌفبٍی ثشري ؽذُ

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی وجذ ؽبهل: تشریك هبدُ 2-15

ت ٍ ضبیؼبت هٌتؾز وٌتزاعتشا، پَرتَگزافی، ویغت، هتبعتبسّبی وجذی، ضبیؼبت ّوبًضیَم، آدًَهب، ًذٍالر، تغییزا

 در ثبفت وجذ، وجذ چزة، ّوَوزٍهبتَعیش، عیزٍس وجذی، عیغتن ففزاٍی، ویغِ ففزا را تَضیح دّذ.

 

 

ؽىن، ّوچٌیي اًتخبة  تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیآؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در  .16

 فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتز ّبی تقَیزثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبر)اداهِ(

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی عحبل ؽبهل:اعپلٌَهگلی، 1-16



 تغییزات فَوبل ٍ.... تؾزیح وٌذ.

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی لَسالوؼذُ ؽبهل: التْبة 2-16

 هي ٍ ًئَپالعن ثیبى وٌذ.حبد ٍ هش

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی غذد فَق ولیِ ؽبهل: 3-16

 ّیپز پالسی، آدًَم، هتبعتبس ٍ ًئَپالعن ؽزح دّذ.

 ( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی ولیِ ّب ؽبهل تغییزات4-16

 هبدرسادی،ویغت، ّیذًٍفزٍس تَهَرّب ٍ تغییزات ػزٍلی را ثیبى وٌذ.

 

ؽىن ّوچٌیي اًتخبة   تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیآؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در  .17

 فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتز ّبی تقَیزثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبر)اداهِ(

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

یح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی هثبًِ ؽبهل: دیَرتیىَل ٍ ( رٍػ ّبی فح1-17

 ضبیؼبت تَدُ ای تؾزیح وٌذ.

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی اًذام ّبی تٌبعلی: رحن، 2-17

 تخن داى ّب، غذُ پزٍعتب ٍ ٍاط دفزاى ثیبى وٌذ.

ػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی دعتگبُ گَارؽی ؽبهل: ( ر3-17ٍ

 هؼذُ، ثیوبری ّبی التْبثی رٍدُ، وَلَى، ایلئَط ٍ خلف ففبق تؾزیح وٌذ.

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتزّبی وبرثزدی خْت ثزرعی تغییزات اعتخَاًی ؽبهل: 4-17

 ُ، ؽىغتگی ّب ٍ هفقل ّیپ ثیبى وٌذ.لگي خبفز

 

اعتخَاى ّب ٍ هفبفل  تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیآؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در  .18

،  ، ؽبًِ، آرتزٍگزافی غیز هغتمین ؽبًِ، ثزرعی لغوت فَلبًی ثبسٍ(TMJ)هفقل ؽبًِ گیدگبّی فىی

 ثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبرّوچٌیي اًتخبة فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتز ّبی تقَیز

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

(  رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة فحیح پبراهتزّبی تقَیزثزدای ٍ ًىبت وبرثزدی خْت 1-18

لغوت  غیز هغتمین ؽبًِ،  ، ؽبًِ، آرتزٍگزافی(TMJ)اعتخَاى ّب ٍ هفبفل هفقل ؽبًِ گیدگبّی فىیثزرعی 

 را ؽزح دّذ. فَلبًی ثبسٍ

 

اًذام تحتبًی، ّوچٌیي اًتخبة  تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیآؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی در  .19

 فحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتزّبی تقَیزثزداری ٍ ؽزح حبل ثیوبر

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

تزّبی تقَیزثزدای ٍ ًىبت وبرثزدی خْت ( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة فحیح پبراه1-19           1

 ثزرعی آًبتَهی ٍ ضبیؼبت راى: ؽىغتگی ّب ٍ ضبیؼبت التْبثی را تَضیح دّذ.

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة فحیح پبراهتزّبی تقَیزثزدای ٍ ًىبت وبرثزدی خْت 2-19

 ضیح دّذ.ثزرعی آًبتَهی ٍ ضبیؼبت ساًَ: ؽىغتگی ّب ٍ ضبیؼبت التْبثی را تَ

 

اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك آؽٌبیی  .20

هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی اعتخَاى ّب ٍ هفبفل ساًَ ٍ لیگبهٌت ّب، لغوت تحتبًی هچ پب، تبًذٍى آؽیل، هچ پب، 



 تَهَر ٍ ػزٍق.

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة فحیح پبراهتزّبی تقَیزثزدای ٍ ًىبت وبرثزدی خْت ثزرعی 1-20

 آًبتَهی ٍ ضبیؼبت عبق پب: ؽىغتگی ّب ٍ ضبیؼبت التْبثی را تَضیح دّذ.

( رٍػ ّبی فحیح ٍضؼیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة فحیح پبراهتزّبی تقَیزثزدای ٍ ًىبت وبرثزدی خْت 2-20

 بتَهی ٍ ضبیؼبت پب: ؽىغتگی ّب ٍ ضبیؼبت التْبثی را تَضیح دّذ.ثزرعی آً

 

پؾتی)ثزرعی ضبیؼبت  -عتَى هْزُ ای فمزات گزدًی ثزرعی زی درآؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًت -21

 اعتخَاًی، تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی گزدى، تزٍهب، ؽىغتگی(

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

پؾتی)ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی  -عتَى هْزُ ای فمزات گزدًیثزرعی ٍػ ( ر1-21

 را در تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغی ؽزح دّذ.  گزدى، تزٍهب، ؽىغتگی

 

عبوزٍایلیبن )ثزرعی  -در ثزرعی عتَى هْزُ ای فمزات ووزی آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی .21

 یؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی ، تزٍهب، ؽىغتگی(ضب

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

عبوزٍایلیبن )ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال،  -ثزرعی عتَى هْزُ ای فمزات ووزی  ( رٍػ ّبی 1-22

 ح دّذ.در تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌتغیغی ؽز دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی ، تزٍهب، ؽىغتگی(

 را تؾزیح وٌذ.

 

ؽزیبى ّبی اًذام  -ػزٍق گزدى  در تىٌیه ام آر اًضیَگزافی تقَیزثزداری تؾذیذ هغٌبعیغیآؽٌبیی ثب وبرثزد .  23

 ؽزیبى ّبی لگي ٍ اًذام تحتبًی. -ؽزیبى ّبی ولیَی -آئَرت ؽىوی -فَلبًی

 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

ؽزیبى ّبی اًذام  -ػزٍق گزدى  ام آر آًضیَگزافی در  تىٌیه  ٌبعیغیتقَیزثزداری تؾذیذ هغ( اعتفبدُ اس 1-23

را  ؽزیبى ّبی لگي ٍ اًذام تحتبًی -ؽزیبى ّبی ولیَی -آئَرت ؽىوی -ػزٍق دعت -ؽزیبى ّبی عبػذ -فَلبًی

 تَضیح دّذ.
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 عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخ، ارائِ وٌفزاًظ در والط رٍش تذریس:

 



 صوتَر، ٍایت ثزد، وبهپیَتزٍیذیَ پز ٍسبیل آهَزضی :

 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی

سْن از ًورُ کل)بر حسب  رٍش آزهَى

 رصذ(د

 سبػت تبریخ

یه خلغِ در  1  کَئیس

 هیبى

//////////////////////// 

  12/2/97 4  ترمآزهَى هیبى 

هغبثك ثزًبهِ  12  آزهَى پبیبى ترم

 اهتحبًبت

 

حضَر فؼبل در 

 کالس

  در عَل تزم 3 

 

 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:

بِ هَقغ در کالس، ػذم استفبدُ از تلفي  قَاًیي هَجَد در کالس را رػبیت کٌٌذ: حضَر ٍ خرٍج .22

 ّوراُ در کالس، ػذم داضتي غیبت غیر هَجِ(

 حضَر فؼبل داًطجَیبى در بحث ّبی گرٍّی کالس .23

 هطبلؼِ هطبلب ارائِ ضذُ ّرجلسِ ٍ اهبدگی برای پرسص یب کَیس .24

 

 

 داًطکذُ: EDOهسئَل ًبم ٍ اهضبی        ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هذرس:  

               بیژى صبَر   آقبی           دکتر احسبى خذاهرادی                        فبطوِ اهیری خبًن 

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                      14/11/97تبریخ تحَیل:   

 
 



           (MRIیسیکی، تکٌیک ٍ جٌبِ ّبی ببلیٌی سیستن ّبی تصَیربرداری)اصَل ف جذٍل زهبًبٌذی درس

 رٍز ٍ سبػت جلسِ :

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

1 15/11/97 
 

هؼزفی درط، هٌبثغ، هؼزفی ًحَُ ارسؽیبثی، آؽٌبیی ثب افَل 

 MRIفیشیىی دعتگبُ ّبی 

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

2 16/11/97 
 

 ، سهبى ّبی آعبیؼ هختلفMRIآؽٌبیی ثب  هفبّین پبیِ 

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

3 22/11/97 
 

 
 آؽٌبیی ثب عىبًظ ّب ٍ تَالی ّبی پبلغی هختلف

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

4 23/11/97 

 

 آؽٌبیی ثب وذگذاری فبس ٍ فزوبًظ

 

ص سخٌراًی، اسالیذ، پرس

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

5 29/11/97 

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص  kآؽٌبیی ثب ًحَُ تؾىیل تقَیز ٍ فضبی

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

6 30/11/97 

 

 آؽٌبیی ثب تىٌیه ّبی فزًٍؾبًی آة ٍ چزثی

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

7 6/12/97 
 

 یآؽٌبیی ثب ثْیٌِ عبسی پبرا هتزّبی تقَیزثزدار

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

8 7/12/97 
 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص  ٍ را ّْبی ثزعزف وزدى MRIآؽٌبیی ثب آرتیفىت در 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

9 13/12/97 
 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیاًتخبة ثّْب ٍ 

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

 ه،یآًبتَه یهغش ٍ خودوِ )ثزرع یسا در ثزرع

،یّب، ثؼذ اس ػول خزاح یشیخًَز یگَػ داخل  ) 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

10  

14/12/97 

ثب تَخِ  یًتزدر داخل گب وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

لَة  ،ییهغش ٍ خودوِ )تَهَر ػقت ؽٌَا یسا در ثزرع

 (توپَرال، فزع

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

11  

20/12/97 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 حث گرٍّیٍ پبسخ، ب



هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

شیپَفیٍ ّ تیاٍرث  یسا در ثزرع  

12 21/12/97 

 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

ثبفت ًزم گزدى یسا در ثزرع  

 سخٌراًی، اسالیذ، پرسص

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

13 21/12/97 

 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

ٌَمیبعتیهذ ٌِ،یلفغِ ع یسا در ثزرع  

راًی، اسالیذ، پرسص سخٌ

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

14  

27/12 /97 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

ٌِیثبفت ع یسا در ثزرع  

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

15 

 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب 28/12/97

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

رٍدُ  ،یففزاٍ غتنیؽىن ٍ لگي) وجذ، ع یسا در ثزرع

بّ ِیوَچه، لَسالوؼذُ، ول ) 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

16  

19/1/98 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

هثبًِ،  ،یَیؽىن ٍ لگي) غذد ول یسا در ثزرع

 (پزٍعتبت

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

17 

 

20/1/98 

 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیثْ ّب ٍ اًتخبة

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

اعتخَاى ّب ٍ هفبفل) هفقل ؽبًِ  یسا در ثزرع

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی



یفى یدگبّیگ (TMJ)  نیهغتم زیغ یٍگزاف، ؽبًِ، آرتز

ثبسٍ یلغوت فَلبً یؽبًِ، ثزرع . 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیب ٍضؼث ییآؽٌب 26/1/98 18

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

اعتخَاى ّب ٍ هفبفل آرًح، عبػذ، هچ  یسا در ثزرع

اىر پیدعت، اًگؾتبى، هفقل ّ . 

اًی، اسالیذ، پرسص سخٌر

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب 2/2/98 19

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

ّب،  گبهٌتیٍ هفبفل ساًَ ٍ لاعتخَاى ّب  یسا در ثزرع

هچ پب، تَهَر ٍ  ل،یآؽ بًذٍىهچ پب، ت یلغوت تحتبً

 .ػزٍق

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب 9/2/98 20

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

 -یفمزات گزدً یعتَى هْزُ ا یسا در ثزرع

 غه،ید رال،تَهَ ،یاعتخَاً ؼبتیضب ی)ثزرعیپؾت

یگزدى، تزٍهب، ؽىغتگ یًخبػ ؼبتیآثغِ،ضب ) 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز برویث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب 16/2/98 21

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

 -یفمزات ووز یعتَى هْزُ ا یسا در ثزرع

تَهَرال،  ،یاعتخَاً ؼبتیضب ی)ثزرع بنیلیعبوزٍا

ی، تزٍهب، ؽىغتگ یًخبػ ؼبتیضبآثغِ، غه،ید ) 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب 23/2/98 22

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

َاد وٌتزاعت ه كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

اًذام  یّب بىیؽز -ػزٍق گزدى یَگزافیسا در آًض

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی



آئَرت  -دعت ٍقػز -عبػذ یّب بىیؽز -یفَلبً

لگي ٍ اًذام  یّب بىیؽز -یَیول یّب بىیؽز -یؽىو

یتحتبً . 

ثب تَخِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب 30/2/97 23

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

 ه،یآًبتَه یهغش ٍ خودوِ )ثزرع یسا در ثزرع

،یّب، ثؼذ اس ػول خزاح یشیخًَز یگَػ داخل  ) 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

 ًبهِ ػولیبتی هربَط بِ ٍاحذ برًبهِ ریسی آهَزضیبر
********************************************* 

S12 :اّذاف کَتبُ هذت 

اًتقبة هغئَل ثلجت ثب حىن اعتخذاهی ثزای هزوش هْبرت ثبلیٌی ثب اّذاف ایدبد اًگیشُ ٍ حفظ ثجبت  -

 در هغئَل هزوش اس عزف هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ )یه هبُ(

هؾخـ ؽذى هٌبثغ تبهیي ثَدخِ هَرد ًیبس هزوش هْبرتْبی ثبلیٌی ٍ هٌبثغ تبهیي تدْیشات هَرد ًیبس  -

 هبُ 3-4هزوش )هؼزفی هٌجغ ثبثت( 

 هطخص ضذى هٌببغ تبهیي بَدحِ هرکس هْبرتْبی ببلیٌی

 اّذاف دراز هذت ٍ برًبهِ ػولیبتی:

 ثَدى فضبی فیشیىی فؼلی )یىغبل( تغییز هحل هزوش هْبرت ثبلیٌی اس هحل فؼلی ثِ ػلت ون -

تبهیي حذالل پزعٌل پزعتبری ٍ خذهبت هَرد ًیبس هزوش وِ ًیزٍی عزحی ٍ گذرا ًجَدُ ٍ ًیزٍی  -

 یىغبل(ػاللوٌذ ٍ ثبثت ثبؽٌذ )

آهَسػ عویَالتَرّبی حزفِ ای ٍ تبهیي ٍ اختقبؿ هجلغ ثبثت خْت ػمذ لزارداد یب عویَالتَرّب  -

 )یىغبل( OSCEاعتفبدُ در اهتحبًبت ثزای آهَسػ داًؾدَیبى ٍ 

 اختقبؿ چبرت عبسهبًی ثِ هزوش هْبرت ثبلیٌی)یىغبل( -

 هبُ( 3-4اختقبؿ ثَدخِ خبؿ ثزای هزوش هْبرتْبی ثبلیٌی در ّز عبل هبلی ) -

S16 :ُافسایص تَاًوٌذی ّیبت ػلوی جْت تذٍیي طرح درس ٍ طرح دٍر 

 رخِ اٍل ثبلیٌی ٍ ػلَم پبیِ )حذالل یىغبل(ولیِ اعبتیذ در د ارائِ عزح درط تَعظ -1ّذف: 

ارائِ عزح دٍرُ تَعظ هذیزگزٍُ یب ًوبیٌذُ گزٍّْبی پبیِ یب ثبلیٌی ثب ؽزط تبییذ اوثزیت اػضبی  -2

 هبُ( 8-12گزٍُ هزثَعِ )

 برًبهِ ػولیبتی:



غح عد ًحَُ تذٍیي عزح درط ٍ عزح دٍرُ ثب اعتفبدُ اس اعبتیذتَاًوٌذ ذبّْبی هتؼگوبر گذاؽتي -

 وؾَر

وبرؽٌبعی ػلوی عزح درط ٍ عزح دٍرُ ّبی تذٍییي ؽذُ ٍ دادى فیذثه ثِ فبحجبى عزح خْت  -

 رفغ هؾىالت

اعتفبدُ اس عیغتن تؾَیك ٍ یب ارتمبء ثزای افزاد وِ الذام ثِ تذٍیي عزح درط ًوَدُ اًذ ٍ ایدبد اًگیشُ -

 در عبیز ّوىبراى

 فراگیراى:

 اس هٌذرخبت عزح درط تجؼیت هی وٌٌذ)ًظز عٌدی( "عزح ٍالؼباعویٌبى اس ایٌىِ اعبتیذ ًگبرًذُ 

 

 


