
  

 

 

 تزکیجی( COURSE PLANطزح دٍرُ )

 

 معرفی درس:
  اگاّی از راّْای کٌترل ٍ پیشگیری از هشخصات ٍ ٍيصگی ّای تیواری ػفًَی ٍاگیردار را هَرد تررظی قرار دادُ ٍ ايي درض

راّْای اًتقال تیواری ٍ ّوچٌیي  هَضَع؛ػالئن ٍ ًشاًِ ّای افراّن هی کٌذ. در ايي درض فراگیراى ترا تَظط داًشجَ  تیواری

  را فرا هی گیرًذ. کٌترل ٍ پیشگیریآشٌا شذُ ٍ ًحَُ  ٍ کٌترل تیواری

 ّذف کلی 

 (یاس ثیوبر پیطگیزی) ػالئن، راّْبی اًتقبل ٍ کٌتزل ثیوبری، تطخیص، درهبى ٍ  تیواری ّای ٍاگیر دار ػفًَیآشٌايی تا 

 

 

 کارشىاس/ بُداشت عمًمی مقطع ي رشتٍ تحصیلی     بُداشت عمًمیگريٌ آمًزشی:                 بُداشت ايزداوشکدٌ : 

 ٍاحذ  3 :  تؼذاد ٍاحذ  1هیکزٍة ضٌبسی ًبم درس :   

 ًَع ٍاحذ : ًظزی ٍ ػولی

 10-12ٍ   8-10ضٌجِ، سبػت  :یک رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس پیص ًیبس: فیشیَلَصی. آًبتَهی

 ثْذاضت اٍسهکبى ثزگشاری: داًطکذُ 

                                               فزٍتٌی: هحوذرضب هسئَل ثزًبهِ 

 foroutani237@gmail.comآدرس پست الکتزًٍیکی:                                          05152245110ضوبرُ توبس داًطکذُ:  

 هحوذ سجحبًی الری. هحوذرضب فزٍتٌیهذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:  

 هحوذرضب فزٍتٌیتْیِ ٍ تٌظین :  

 1400هبُ ثْوي تبریخ تذٍیي/ ثبسًگزی: 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍآهَسضی



 

 درس شامل مًارد زير می باشد :عىاييه کلی ايه 
 هقذهِ اًگل شٌاظی .1

 تیواری هاالريا .2

 )ظالک شْری ٍ رٍظتايی(تیواری لیشواًیازيط .3

 تیواری لیشواًیازيط)احشايی( .4

 )اکتعاتی(تیواری تَکعَپالظوا .5

 (هادرزادیتیواری تَکعَپالظوا) .6

 )اظْال خًَی(آهیة ّای تیواريسای رٍدُ ايی .7

 شيارديا. تريکَهًَاض()آهیة ّای تیواريسای رٍدُ ايی .8

 .تخش اٍل(اًگل ّای کرهی) ظعتَدّا .9

 اًگل ّای کرهی) ظعتَدّا.تخش دٍم( .10

 اًگل ّای کرهی) ترهاتَدّا( .11

 (.تخش اٍلاًگل ّای کرهی) ًواتَدّا .12

 اًگل ّای کرهی) ًواتَدّا.تخش دٍم( .13

 هقذهِ قارچ شٌاظی. طثقِ تٌذی قارچ ّای تیواريسا .14

 طثقِ تٌذی قارچ ّا )هخورّا( .15

 (تیواريْای قارچی)ظطحی. جلذی .16

 تیواريْای قارچی) زيرجلذی. احشايی( .17

 

 

 

 ّذف کلی 

 آشٌايی داًشجَياى تا هفاّین کلی اًگل شٌاظی. تؼريف. ٍاشُ ّا

 اّذاف اختصاصی 

 داًشجَ در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

 اًگل را تؼريف کٌذ.

 اًَاع زًذگی اًگلی را شرح دّذ.

 ًوايذ.طثقِ تٌذی اًگل ّا را تیاى 

 

 

 

 

 
 

 



 ّذف کلی 

 تیواری هاالريا آشٌايی داًشجَ تا 
 

  اّذاف اختصبصی 

 داًشجَ  در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

 را ًام تثرد. هاالريا هشخصات ٍ ػالئن تیواری 

 .راّْای اًتقال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد 

 .ًحَُ تشخیص ٍ درهاى را هَرد تررظی قرار دّذ 

  َُرا تشريح ًوايذ. پیشگیری ًح 

 

 ّذف کلی 

 اًَاع تیواری ًاشی از اًگل لیشواًیاآشٌايی داًشجَ تا 
 

  اّذاف اختصبصی 

 داًشجَ  در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

 .هشخصات ٍ ػالئن تیواری)اًَاع ظالک شْری ٍ رٍظتائی( ٍ لیشواًیا احشايی را ًام تثرد 

 .راّْای اًتقال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد 

  َُتشخیص ٍ درهاى را هَرد تررظی قرار دّذ.ًح 

  َُرا تشريح ًوايذ.  پیشگیریًح 

 

 ّذف کلی 

  تیواری تَکعَپالظوا ٍ اّویت آىآشٌايی داًشجَ 
 

  اّذاف اختصبصی 

 داًشجَ  در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

 .هشخصات ٍ ػالئن تیواری تَکعَپالظوا ٍ اًَاع آى) اکتعاتی ٍ هادر زادی( را ًام تثرد 

 .راّْای اًتقال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد 

 .ًحَُ تشخیص ٍ درهاى را هَرد تررظی قرار دّذ 

  َُرا تشريح ًوايذ.  پیشگیریًح 

 

 

 ّذف کلی 

 آهیة ّای تیواريسای رٍدُ ايیآشٌايی داًشجَ تا 
 

  اّذاف اختصبصی 

 داًشجَ  در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

  .شيارديا( را ًام تثرد.هشخصات ٍ ػالئن تیواری)آهیثیازيط 



 .راّْای اًتقال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد 

 .ًحَُ تشخیص ٍ درهاى را هَرد تررظی قرار دّذ 

  َُرا تشريح ًوايذ.  پیشگیریًح 

 

 

 ّذف کلی 

 تیواری اًگلی کرهی)ظعتَدّا(آشٌايی داًشجَ تا 
 

  اّذاف اختصبصی 

 داًشجَ  در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

 تیواری اًگلی کرهی را ًام تثرد. هشخصات ٍ ػالئن 

 .راّْای اًتقال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد 

 .ًحَُ تشخیص ٍ درهاى را شرح دّذ 

  َُرا تشريح ًوايذ.  پیشگیریًح 

 

 

 

 ّذف کلی 

 تیواری اًگلی کرهی)ترهاتَدّا(آشٌايی داًشجَ تا 
 

  اّذاف اختصبصی 

 داًشجَ  در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

  ٍ ػالئن تیواری اًگلی کرهی را ًام تثرد.هشخصات 

 .راّْای اًتقال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد 

 .ًحَُ تشخیص ٍ درهاى را شرح دّذ 

  َُرا تشريح ًوايذ.  پیشگیریًح 

 

 

 

 ّذف کلی 

 تیواری اًگلی کرهی)ًواتَدّا(آشٌايی داًشجَ تا 
 

  اّذاف اختصبصی 

 داًشجَ  در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

  ٍ ػالئن تیواری اًگلی کرهی را ًام تثرد.هشخصات 

 .راّْای اًتقال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد 

 .ًحَُ تشخیص ٍ درهاى را شرح دّذ 



  َُرا تشريح ًوايذ.  پیشگیریًح 

 

 ّذف کلی 

 آشٌايی داًشجَياى تا هفاّین کلی قارچ شٌاظی. طثقِ تٌذی قارچ ّای تیواريسا

 

 اّذاف اختصاصی 

 تايذ تتَاًذ:داًشجَ در پاياى دٍرُ 

 قارچ ّای تیواريسا را تؼريف کٌذ.

 اًَاع قارچ ّا را شرح دّذ.

 طثقِ تٌذی قارچ ّا را تیاى ًوايذ.

 

 ّذف کلی 

 )هخورّا(آشٌايی داًشجَياى تا هفاّین تیواريْای قارچی

 اّذاف اختصاصی 

 داًشجَ در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

 تیواريسايی تؼريف کٌذ.اًَاع تیواريْای قارچی  را تراظاض هحل 

 هشخصات تیواری قارچی را شرح دّذ.

 ًحَُ تشخیص ٍ درهاى تیواری ّای قارچی را تیاى ًوايذ.

 .ًوايذ تشريح را  پیشگیری ًحَُ

 

 

 

 

 ّذف کلی 

 آشٌايی داًشجَياى تا هفاّین تیواريْای قارچی)ظطحی ٍ جلذی(

 اّذاف اختصاصی 

 داًشجَ در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

 تیواريْای قارچی  را تراظاض هحل تیواريسايی تؼريف کٌذ. اًَاع

 هشخصات تیواری قارچی را شرح دّذ.

 ًحَُ تشخیص ٍ درهاى تیواری ّای قارچی را تیاى ًوايذ.

 .ًوايذ تشريح را  پیشگیری ًحَُ

 

 

 

 ّذف کلی 

 آشٌايی داًشجَياى تا هفاّین تیواريْای قارچی)زيرجلذی. ظیعتویک(



 اّذاف اختصاصی 

 داًشجَ در پاياى دٍرُ تايذ تتَاًذ:

 اًَاع تیواريْای قارچی  را تراظاض هحل تیواريسايی تؼريف کٌذ.

 هشخصات تیواری قارچی را شرح دّذ.

 ًحَُ تشخیص ٍ درهاى تیواری ّای قارچی را تیاى ًوايذ.

 .ًوايذ تشريح را  پیشگیری ًحَُ

 

 

 
 

 ريش آمًزش 
 

 مجازی                                      حضًری             ترکیبی                             

 شرايط اجراء

 

  :امکاوات آمًزشی 
  کاهپیَتر ٍ تا اظتفادُ از ًرم افسارّايی شاهل ظاهاًِ ًَيذ ٍيذٍئَ پرٍشکتَر ،اظاليذ پرٍشکتَر ٍ 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  هٌجغ درسی در ًظز داریذ؟آیب کتبة /هقبلِ خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى 

 :در صَرت ٍجَد جذٍل زير را تکویل کٌیذ 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص  صفحبت ٍ  فصل

 ضذُ ثزای هطبلؼِ

 1374 اظی پسشکی.. دکتر شْال شادزیقارچ شٌ

 1372 قارچ شٌاظی پسشکی.. دکتر هعؼَد اهاهی

 1371تیواريْای ػفًَی. دکتر ػلی اکثر ٍاليتی. چاج 

 1374تک ياختِ شٌاظی. دکتر اظواػیل صائثی. چاج 

 1371چاج  2ٍ 1کرم شٌاظی دکتر فريذٍى ارفغ. جلذ 

 

تر اظاض ظرفصل ّای کتاب ٍ 

ػٌاٍيي ّرجلعِ هشخص        

 هی تاشذ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبتهطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، 
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صَرتی کِ در ًظر داريذ جسٍُ يا ّر ًَع هحتَای ديگری )هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اظاليذ ٍ ...( ػالٍُ تر

، هشخصات آى را رکر کٌیذ ٍ  تِ داًشجَياى هؼرفی کٌیذ هٌجغ درسیکتاب فَق يا تِ تٌْايی تِ ػٌَاى 

 آى را ضویوِ ًوايیذ: فبیل

 

 ٍ ... اظت. ّبی دیگز داًطگبُهحتَای ثبرگذاری ضذُ ثز رٍی سبهبًِهٌظَر اظاليذ پاٍر پَيٌت، جسٍُ، فیلن آهَزشی،  *

 

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای 

 ** ثبرگذاری

    

    

    

    

    



  هٌجغ در صَرتی کِ در ًظر داريذ هحتَای ديگری )هاًٌذ کتاب، هجوَػِ اظاليذ، جسٍُ ٍ ...( را تِ ػٌَاى
، هشخصات کاهل آى را رکر کٌیذ. )در ظاهاًِ قعوتی جذاگاًِ ترای  تِ داًشجَياى هؼرفی کٌیذ هطبلؼِ ثیطتز

 ايي هَارد در ًظر گرفتِ شذُ اظت.(
.  

1 ......................................................................................................................................................................................................................  

2 ......................................................................................................................................................................................................................  

3 ......................................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمًن َای خًد ارزيابی 

 خیر   تلی   ايذ؟. آيا ترای درض خَد آزهَى در ًظر گرفت1ِ

 ّا را رکر کٌیذ.در صَرت ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآزهَى 

داًطجَیبىهْلت پبسخ دادى  ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ  هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف 

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريژ 

ّذف اس ارائِ هْلت فیذثک هْلت پبسخ  ضزح تکلیفػٌَاى  ضوبرُ



 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیر   تلی   ايذ؟. آيا ترای درض خَد پرٍشُ پاياى ترم /هیاى ترم در ًظر گرفت1ِ

 در صَرت پاظخ هثثت شرح هختصر ٍ ّذف از ارائِ آى را تٌَيعیذ:           

ٍ افسايش تَاى تصوین ػفًَی داًشجَياى در هَقؼیت ّای چالش تراًگیس ٌّگام کار تا تیواراى  دادىجْت قرار

، داًشجَياى تايذ در طَل ايي دٍرُ هَضَػات چالش تراًگیس در حَزُ تیواراًی چٌیي هراقثت از گیری صحیح در 

هَرد تحث ٍ تجسيِ ٍ تحلیل قرار دٌّذ. هَضَػات هَرد ًظر از  هحیط اجتواػیرا تا تاکیذ تر  هراقثت از تیوار

 ظَی اظتاد هرتَطِ در طَل ترم ارائِ خَاّذ شذ.

 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 ًورُ  5 آسهَى هیبى تزم

 10 آسهَى پبیبى تزم

دادى  تکلیف

 داًطجَیبى

 تکلیف دادى هذرس

1 
تکلیف اٍل 

 کالظی
 در اظرع ٍقت در ظاهاًِ اػالم خَاّذ شذ

حذاکثر يک 

ّفتِ پط از ارائِ 

 تکلیف

يک ّفتِ پط 

 از ارائِ تکلیف

هرٍر فصل 

هرتَطِ از هٌثغ 

درظی ٍ درک 

 هفاّین هرتَطِ

تکلیف دٍم  2

 کالظی
 در اظرع ٍقت در ظاهاًِ اػالم خَاّذ شذ

حذاکثر يک 

ّفتِ پط از ارائِ 

 تکلیف

يک ّفتِ پط 

 از ارائِ تکلیف

هرٍر فصل 

هرتَطِ از هٌثغ 

درظی ٍ درک 

هرتَطِهفاّین   



 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 4 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

                                      01حداقل نمره قبولي   .1

    و مقررات آموزشي بر طبق قانون : تعداددفعات مجاز غيبت در كالس .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1هیکزٍة ضٌبسی  درس سهبًجٌذی جذٍل

 سبػت ارائِ تبریخ ارایِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهکبًبت 

 هَرد ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثی

15/12/1400 
10-8   

 

کلیات اًگل شٌاظی، 

شاهل: شٌاخت اًَاع 

اًگلی ٍ ًحَُ ارتثاط 

اًگل ٍ هیستاى، طثقِ 

تٌذی اًگل ّا. راّْای  

تشخیص تیواريْای 

  اًگلی

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 هجازی

اهکاًددات فیددای  

ٍ  هجدددددددددازی

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

15/12/1400 

12-10 طثقِ تٌذی تک ياختِ  

ّدا، تددک ياختددِ ّددای  

خَى ٍ ًعد:: تیوداری   

 هاالريا،  

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 هجازی

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

22/12/1400 

طثقِ تٌذی تک ياختِ    10-8

ّدا، تددک ياختددِ ّددای  

تیوداری  . خَى ٍ ًعد: 

   زاکتعاتیتَکعَپالظوَ

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 هجازی

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

22/12/1400 

طثقِ تٌذی تک ياختِ    12-10

ّدا، تددک ياختددِ ّددای  

تیوداری  . خَى ٍ ًعد: 

ز تَکعَپالظدددددددددوَ

   هادرزادی

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 هجازی

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

14/1/1401 

10-8 طثقِ تٌذی تک ياختِ  

ّدا، تددک ياختددِ ّددای  

یواری  تخددَى ٍ ًعدد:: 

شددددْری ٍ  ظددددالک

 رٍظتايی

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 هجازی

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

14/1/1401 

12-10 طثقِ تٌذی تک ياختِ  

ّدا، تددک ياختددِ ّددای  

یواری  تخددَى ٍ ًعدد:: 

 لیشواًیا احشايی

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 هجازی

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

21/1/1401 

تدددک ياختدددِ ّدددای     10-8

گَارشدددی ٍ تٌاظدددلی: 

تیواری اظدْال خدًَی   

 آهیثی

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 حیَری

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم

21/1/1401 
تدددک ياختدددِ ّدددای     12-10

گَارشدددی ٍ تٌاظدددلی: 

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 حیَری

آزهَى هیاى اهکاًات فیای 

 ترم



تیواری ، شيارديدازيط،  

 تريکَهًَاظیط

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى پاياى 

 ترم

28/1/1401 

10-8 طثقِ تٌدذی کدرم ّدا،     

گدرٍُ ظعدتَدّا: تٌیددا   

 ظاشيٌاتا، تٌیا ظَلیَم،  
هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 حیَری

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

28/1/1401 

12-10 طثقِ تٌدذی کدرم ّدا،     

: گددددرٍُ ظعددددتَدّا 

اکیٌَکَکددددددددددَض 

گراًَلدددددددددددَزٍض، 

 ّیوٌَلیپیط ًاًا

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 حیَری

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

11/2/1401 

گددددرٍُ ترهاتَدّددددا:     10-8

ّپاتیکددددا،  فاظددددیَال

ديکرٍظدددددددددددلیَم 

دًددددذريتیکن، اًددددَاع 

 شیعتَزٍهاّا

هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی
 حیَری

اهکاًات فیای 

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

 21/1/1401) تب پبیبى هجحث تک یبختِ ّب(پبیبى جلسِ اهتحبى هیبى تزم 11/2/1401

18/2/1401 

10-8 گدددددرٍُ ًواتَدّدددددا:  

آظدددکاريط. اکعدددیَر. 

 تريکَظفال،  
هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی

اهکاًات فیای  حیَری

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

18/2/1401 

12-10  گرٍُ ًواتَدّا:   

کرم ّای قالتدذار.کرم   

 تريشیي
هحوددددذ رضددددا 

 فرٍتٌی

اهکاًات فیای  حیَری

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

پاياى آزهَى 

 ترم
 

25/2/1401 

کلیددات قددارچ شٌاظددی    10-8

پسشکی: طثقدِ تٌدذی   

 تیواری ّای قارچی

هحوذ رضا 

 فرٍتٌی

اهکاًات فیای  حیَری

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم
 

25/2/1401 

12-10 تیودداری ّددای قددارچی  

هخوری )ترفک دّداى،  

 کريپتَکَکَض...(

هحوذ رضا 

 فرٍتٌی

اهکاًات فیای  حیَری

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم

 

1/3/1401 

تیودداری ّددای قددارچی    10-8

 ٍ جلذی ظطحی

هحوذ رضا 

 فرٍتٌی

اهکاًات فیای  حیَری

هجازی ٍ 

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم



  حیَری

1/3/1401 

12-10 تیودداری ّددای قددارچی  

ٍ  زيددددددر جلددددددذی

 ظیعتویک

هحوذ رضا 

 فرٍتٌی

اهکاًات فیای  حیَری

هجازی ٍ 

 حیَری

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پاياى 

 ترم

 

 

 

 

 
 


