
  

 

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 یخچه جنین شناسی و بافت شناسی دستگاه عصب مرکزیکسب دانش الزم درخصوص تار هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي و  شيوه

شناخت نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 سخنرانی با کمک اسالید و موالژ    سیم بندی و تعریف دستگاه عصبی را شرح دهد. قتترمینولوژی ،-1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      تاریخچه دستگاه عصبی را شرح دهد. -2

      تشکیل لوله عصبی و برآمدگی های اولیه مغز، ساقه مغز ونخاع را شرح دهد. -3

      مراحل تکامل نورون ونروگلیاها را شرح دهد. -4

      تغییرات مغز قبل از تولد و در سال های اول زندگی را شرح دهد. -5

      تکوین دستگاه عصبی ،کورتکس، عقده های قاعده ای وسیتم لیمبیک را شرح دهد. -6

      بافت شناسی نورون ها ، نروگلیاهاو رشته های عصبی را شرح دهد. -7

      انواع گیرنده ها را شرح دهد. -8

      مکانیسم انتقال اکسونی و اهمیت ان در نورواناتومی را شرح دهد. -9

      عملکرد میلین و چگونگی شکل گیری انرا شرح دهد. -11

      تفاوت عصب مرکزی و محیطی را شرح دهد. -11

      انواع اسیب های نورونی و روند ترمیم عصبی را شرح دهد. -12

      انواع سلولهای بنیادی و نقش انهارا  در سیستم عصبی شرح دهد.-13

      بازسازی و ترمیم عصبی را شرح دهد.نقش سلولهای بنیادی در -14

 

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 کلیات سیستم عصبی و ساختمان نخاعکسب دانش الزم درخصوص  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 موالژسخنرانی با کمک اسالید و     سیستم عصب مرکزی و تقسیم بندی آن را شرح دهد.  -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      سیستم عصب محیطی و تقسیم بندی آن را شرح دهد. -2

      سیستم عصب خود مختارو سوماتیک و تقسیم بندی آن هارا شرح دهد. -3

      وظایف دستگاه عصبی را شرح دهد.  -4

      ویژگی های سطح خارجی نخاع را شرح دهد. -5

      اعصاب نخاعی را بیان کند.  -6

      ارتباط عصب نخاعی با زنجیره سمپاتیک را شرح دهد.  -7

      پرده های پوشاننده نخاع را توضیح دهد.  -8

      ساختمان داخلی نخاع )ماده سفید و ماده خاکستری ( را  توضیح دهد. -9

      در ساختمان ماده خاکستری نخاع اوهسته های نخاع شرح دهد.  Rexedتقسیم بندی  -11

      ناحیه ورودی ریشه خلفی نخاع را بیان کند.  -11

      محل ها و عملکرد الیاف صعودی و نزولی نخاع را شرح دهد. -12

      تفاوت نورون محرکه فوقانی و تحتانی را شرح دهد.-13

      را شرح  دهد.انواع اسیب های نخاعی -14

 

 



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 ساقه مغزکسب دانش الزم درخصوص  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري حيطه

 وسطوح آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 سخنرانی با کمک اسالید و موالژ    قسمت های مختلف ساقه مغز را بیان کند. -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      ساختمان خارجی بصل النخاع و سطوح مختلف آن را توضیح دهد. -2

      ساختمان خارجی پل و سطوح مختلف آن را توضیح دهد.  -3

      بطن چهارم را توضیح دهد.  -4

      سقف بطن چهارم را شرح دهد. -5

      کف بطن چهارم را شرح دهد. -6

      ساختمان خارجی مغز میانی را شرح دهد.  -7

      تجمعات سلولی سطوح مختلف ساقه مغز را شرح دهد. -8

      الیاف صعودی و نزولی در ساقه مغز و الیاف عرضی در پل را شرح دهد. -9

      

      

      

      

      

 

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: سروگردنآناتومی عنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 ساختمان داخلی بصل النخاع و پل مغزیکسب دانش الزم درخصوص  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 ويژه عينيرفتار هاي 

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 سخنرانی با کمک اسالید و موالژ    انواع مختلف هسته های ساقه مغز را بیان کند. -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      تقسیمات هسته های حرکتی در بصل النخاع و پل را بیان کند.  -2

      ستون داخلی و قسمت های مختلف آن را شرح دهد.  -3

      ستون خارجی و قسمت های مختلف آن را شرح دهد.  -4

      هسته های حسی در بصل النخاع و پل را نام برده و شرح دهد.  -5

      هسته های خود مختار در بصل النخاع و پل را نام برده و شرح دهد.  -6

      قسمت های مختلف ماده سفید در بصل النخاع و پل را شرح دهد.  -7

      تفاوت صدمات در قسمت تحتانی ساقه مغز در قسمت مدیال نسبت به لترال را شرح دهد.-8

      پل را شرح دهد.سندرم و اسیب های قسمت های مختلف  -9

      

      

      

      

      

 

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 درخصوص ساختمان داخلی مغز میانیکسب دانش الزم  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري حيطه

 وسطوح آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 کمک اسالید و موالژسخنرانی با     تقسیمات ساختمان داخلی مغز میانی را بیان کند. -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      ساختمان داخلی مغز میانی را در سطح کالیکولوسهای فوقانی شرح دهد.  -2

      ساختمان داخلی مغز میانی را در سطح کالیکولوسهای تحتانی شرح دهد. -3

      هسته های مختلف موجود در مغز میانی را شرح دهد.  -4

      تقسیمات ماده سفید مغز میانی را شرح دهد. -5

      دستجات صعودی مغز میانی را شرح دهد. -6

      دستجات نزولی مغز میانی را شرح دهد. -7

      دستجات ارتباطی مغز میانی را شرح دهد. -8

      تقاطع های موجود در مغز میانی را شرح دهد. -9

      

      

      

      

      

 

 

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 درمورد ساختمان مخچهکسب دانش الزم  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 سخنرانی با کمک اسالید و موالژ    قسمت های مختلف مخچه را بیان کند و شرح دهد.  -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      سطوح مختلف آن را شرح دهد.  -2

      قسمت های مختلف آن را شرح دهد.  -3

      الیه های مختلف ساختمان داخلی مخچه و سلولهای انرارا شرح دهد.  -4

      هسته های مختلف مخچه و موقعیت قرارگیری انها را بیان کند.  -5

      ماده سفید مخچه و انواع رشته های عصبی را شرح دهد.  -6

      انواع تقسیم بندی مخچه و روش آن را بیان کند.  -7

      تقسیم بندی مخچه بر روش آناتومی را شرح دهد.  -8

      تقسیم بندی مخچه بر روش فیزیولوژی را شرح دهد. -9

      شرح دهد.تقسیم بندی مخچه بر روش فیلوژیک را  -11

      انواع مختلف راههای مخچه را شرح دهد.  -11

      

      

      

 

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 دیانسفال )قسمت اول(درخصوص ساختمان کسب دانش الزم  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري حيطه

 وسطوح آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 سخنرانی با کمک اسالید و موالژ    صر اطراف دیانسفال را بیان کند. دیانسفال و عنا -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      سطوح مختلف تاالموس و انتهاهای آن را شرح دهد.  -2

      ساختمان تاالموس را شرح دهد. -3

      قسمت های مختلف تاالموس را نام ببرد. -4

      هسته های موجود در قسمت های مختلف تاالموس را شرح دهد.  -5

      ارتباطات و اعمال تاالموس را شرح دهد.  -6

      الیاف خارج شده از تاالموس به قشر مغز را انالیز کند.-7

      محل اپی تاالموس و بخش های مختلف آن را بیان کند.  -8

      محل ساب تاالموس و ساختمان آن را شرح دهد.  -9

      

      

      

      

      

 

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 )قسمت دوم(و بطن سومدرخصوص ساختمان دیانسفال کسب دانش الزم  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 سخنرانی با کمک اسالید و موالژ    محل هیپوتاالموس و وضعیت آناتومیکی آن را شرح دهد.  -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      نواحی مختلف و تقسیمات آن را شرح دهدوالیاف اوران و وابران به انرا شرح دهد. -2

      دهد.هسته های مختلف هیپوتاالموس را نام برده و شرح  -3

      اعمال هیپوتاالموس را بیان کندوبیماری های مرتبط با انرا شرح دهد. -4

      محدوده متاتاالموس و قسمت های مختلف ان را شرح دهد.  -5

      محل و محدوده بطن سوم را شرح دهد.  -6

      ارتباطات و بن بست های آن را شرح دهد.  -7

      دیواره خلفی سقف و کف آن را شرح دهد.  –دیواره قدامی  -8

      توبه سینروم و اینفاندسیبولوم را شرح دهد.  -9

      

      

      

      

      

 

 

 

  



  

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 درخصوص ساختمان نیمکره های مغزیکسب دانش الزم  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 روش تدريس آن
ارزيابي  شيوه

 و نوع آزمون
 نگرشي مهارتي شناختي

 تالنسفال ،ابعاد و سطوح انرا شرح دهد. -1

 
   

سخنرانی با کمک اسالید و 

 موالژ

و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      شکنج ها ،شیارها ولوب های مغزی را شرح دهد.-2

      محدوده لوب های مغزی را بیان کرده وشکنج های مختلف انها را ذکر نماید. -3

      مدار پاپز را شرح دهد.تشکیالت هیپوکامپ و -4

      الیاف عمده آوران و وابران به تشکیالت هیپوکامپ را شرح دهد. -5

      لوب سینگولی و اینسوال را شرح دهد و محدوده انها را ذکر نماید.-6

      دیاگرام بافت شناسی سلولهای قشر مغز و سازماندهی ستونی انها راشرح دهد.-7

      الیاف آوران ووابران از قشر مغز را شرح دهد.مهمترین  -8

      نواحی حسی حرکتی، بینایی و شنوایی،چشایی والگوی سوماتوتوپیک انها را شرح دهد. -9

      عملکرد هر ی از نواحی مغز را شرح دهد. -11

      اسیب های قشر مغز که سبب اختالل در صحبت کردن، یادگیری و حافظه را شرح دهد. -11

      

      

      

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 دانش الزم درخصوص ارتباطات مغزی و سیستم لیمبیککسب  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 اسالید و موالژسخنرانی با کمک     الیاف مختلف ماده سفید قشر مغز را بیان کند. -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      الیاف ارتباطی و انواع آن را شرح دهد.  -2

      الیاف محوری یا پرتابی را شرح دهد.  -3

      کپسول داخلی و قسمت های مختلف آن را شرح دهد.  -4

      کپسول خارجی و خارجی تر را شرح دهد.  -5

      رابط های مغزی را شرح  داده و انواع آن را بیان کند.  -6

      محدوده بطن های طرفی و قسمتهای مختلف آن را شرح دهد.  -7

      شبکه کوروئید را شرح دهد.  -8

      مایع مغزی نخاعی و اعمال آن را شرح دهد.  -9

      مغزی نخاعی را شرح دهد.سد خونی مغزی و مسیر گردش و تولید و جذب مایع  -11

      اختالالت ایجاد شده در نتیجه نقص  بازجذب و گردش مایع مغزی نخاعی را شرح دهد. -11

      

      

      

      

 

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 دانش الزم درخصوص عروق خونی و پرده های مغزیکسب  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

 سخنرانی با کمک اسالید و موالژ    سخت شامه و ساختمانی مربوط به آن را شرح دهد.  -1
و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      برگشت های سخت شامه ای را شرح دهد و انواع سپتوم را شرح دهد.  -2

      سینوس های وریدی سخت شامه را شرح داده و انواع سینوس ها را شرح دهد.  -3

      پیاآرکنوئید و فضاهای آن را شرح دهد.  -4

      مخازن ساب آراکنوئید و نواحی آن را شرح دهد.  -5

      شرائین و وریدهای سخت شامه را شرح دهد.  -6

      اعصاب پرده های مغزی را شرح دهد.  -7

      شریان های مختلف مغز و شاخه های آن ها را شرح دهد.  -8

      حلقه شریان یا حلقه ویلیس و قسمت های مختلف تشکیل دهنده آن را شرح دهد.  -9

      جریان خون وریدی مغز را شرح دهد.  -11

      نخاع را شرح دهد. تغذیه شریانی ونحوه تخایه وریدی-11

      ضایعات عروقی مهم در سیستم عصبی را شرح دهد.-12

      عالۀم انسداد شریانهای مختلف را شرح دهد. -13

      تکنیکهای تصویربرداری سیستم عصبی را شرح دهد.-14

      

 

  



  

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 درخصوص ساختمان عقده های قاعده ا ی و سیستم لیمبیک  کسب دانش الزم  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 تدريس روش

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

    تقسیم بندی عقده های قاعده ای را شرح دهد.-1
سخنرانی با کمک اسالید و 

 موالژ

و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      لیست، دیاگرام وشرح ساختارهایی که عقده های قاعده ای را تشکیل می دهد.-2

      اطالعات)ورودی و خروجی(به هسته های قاعده ای را شرح دهد.جریان -3

      مسیرمستقیم و غیرمستقیم عقده های قاعده ای را شرح دهد.-4

      نروترانسمیتر های اصلی در مدارهای عقده های قاعده ای با عملکرد هر کدام شرح دهد. -5

      کورتکس را شرح دهد. چگونگی انتقال اطالعات از عقده های قاعده ای به-6

      عملکرد عقده های قاعده ای را شرح دهد.-7

      بیماریهای ناشی از عقده های قاعده ای را شرح دهد.-8

      دیاگرام و مورفولوژی ساختارهایی که سیستم لیمبیک را تشکیل می دهند شرح دهد.-9

      لوب لیمبیک و اینترا لیمبیک را شرح دهد.-11

      ورودیها و خروجی ها به سیستم لیمبیک را شرح دهد.-11

      عملکرد سیستم لیمبیک را شرح دهد. -12

      بیماریهای ناشی از اختالالت سیستم لیمبیک را شرح دهد.-13

      

 

  



  

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 درخصوص اعصاب مغزی  کسب دانش الزم  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

هاي يادگيري وسطوح حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

    تقسیم بندی آوران و وابران هسته های مغزی را شرح دهد.-1
سخنرانی با کمک اسالید و 

 موالژ

و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      مبدا ومسیر و مقصد ومکان جسم سلولی نورون اول،دوم،سوم هر عصب را شرح دهد.-2

      عصب را شرح دهد. توزیع محیطی و مرکزی هر عصب مغزی و عملکرد هر-3

      عملکرد رفلکسی همراه با اعصاب مغزی را شرح دهد.-4

      دیاگرام قشر بویایی و مسیرهای بویایی را شرح دهد.-5

      سیستم چشایی، اعصاب مرتبط با آن ومسیرهای آن را شرح دهد.-6

      چشم ، الیه های آن وساختار عصبی شبکیه را شرح دهد.-7

      مسیرهای بینایی و رفلکسهای بینلیی را شرح دهد.-8

      مسیرهای صعودی و نزولی سیستم شنوایی را شرح دهد.-9

      مسیرها و مکانیسمهای تعادلی و سیستم دهلیزی را شرح دهد.-11

      سیستم احشایی سمپاتیک، پاراسمپاتیک و اینترک و عملکرد آنها را شرح دهد.-11

      ها، زنجیره ها و شبکه های سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک را شرح دهد. عقده-12

      عصبدهی اتونومیک ارگانها را شرح دهد.-13

      نواحی تنظیم کننده عملکرد تنفسی وقلبی  عروقی در سیستم عصبی مرکزی را شرح دهد.-14

  



  

 ینوروآناتوم  طرح درس
 

 

  نياز:پيش علوم پايه پزشكي رده دانشجويي: آناتومی سروگردنعنوان درس: 

 ساعت 2   تعداد واحد/ ساعت:

 دانش الزم درخصوص تشکیالت مشبککسب  هدف كلي آموزش:
 Clinical neuroanatomy for medical students –بار  -آناتومی دستگاه عصبی –اسنل  منبع:  اهداف ويژه:

 رفتار هاي ويژه عيني

 

وسطوح هاي يادگيري حيطه

 آن
 روش تدريس

ارزيابي  شيوه

شناخت و نوع آزمون

 ي
 نگرشي مهارتي

    تشکیالت  مشبک را شرح دهد.  -1
سخنرانی با کمک اسالید و 

 موالژ

و کوئیز  – سؤاالت راندوم

 بصورت کتبی

      ساختمان تشکیالت مشبک را شرح دهد.  -2

      شرح دهد.راههای آوران و وابران و هسته های آن را  -3

      اعمال آن را شرح دهد.  -4

      دیاگرام حسی حرکتی و اتونومیک از ورودی و خروجی ها به تشکیالت مشبک شرح دهد.-5

      چند عارضه نورولوژیکی مهم در اثر صدمه به تشکیالت مشبک را بیان کند. -6

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


