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  .نمائید مراجعھhttps://www.gums.ac.ir/astarahسالمت  و پمفلت ھای آموزشي بھ صفحھ "آموزش 

  مسئول برگزار کننده    مکان اجراي آموزش     روش آموزش     گروه هدف  اجرا زمان   آموزش  عنوان 
              اردیبهشت                

آموزش خود مراقبتی  
  فشارخون  

بھ مناسبت ھفتھ  
  سالمت  

١/٢/١۴٠٠  
برای بیماران بستری کلیھ  

  ساعات شبانھ روز  
برای مراجعین سرپایی از  

  ١٢الی  ٨ساعت 

مراجعین سرپایي  
  و بستری

–پمفلت –چھره بھ چھره  
  شاوره تغذیھ  م – -پوستر

کلیھ بخش ھای درمانی   
  برای بیماران بستری  
و ھمراھان و کلینیک 

تخصصی (گلینیک  
  پرستاری) 

و اورژانس سرپایی  برای   
  بیماران سرپایی

  واحد آموزش سالمت 

پیشگیری و مراقبت 
بھ   کروناویروس 

  مناسبت ھفتھ سالمت 

برای بیماران ٢/٢/١۴٠٠
بستری کلیھ ساعات  

  شبانھ روز  
برای مراجعین سرپایی از  

  ١٢الی  ٨ساعت 

مراجعین سرپایي  
و بستری و  
  خانواده آنھا  

–پمفلت –چھره بھ چھره  
  مشاوره تغذیھ  – -پوستر

کلیھ بخش ھای درمانی   
برای بیماران بستری و  

  ھمراھان  
لینیک  ککلینیک تخصصی (

  پرستاری) 
و اورژانس سرپایی  برای   

  بیماران سرپایی

  واحد آموزش سالمت 

آموزش سالمت روان        
بھ مناسبت ھفتھ   (

  سالمت 

٢/٢/١۴٠٠  
  

  ١٢الی  ١٠از ساعت 

مراجعین سرپایي   
  و کارکنان  

چھره بھ چھره مشاوره توسط  
  کارشناس روان شناسی  

کلینیک تخصصی         
لینیک پرستاری)و سالن  ک(

  ھمکف بیمارستان  

  واحد آموزش سالمت 

تغذیھ صحیح در ماه  
مبارک رمضان در  

بھ  شرایط کرونا 
  مناسبت ھفتھ سالمت 

  
  

٣/٢/١۴٠٠٠  
برای بیماران بستری کلیھ  

  ساعات شبانھ روز  
برای مراجعین سرپایی از  

  ١٢الی  ٩ساعت 

مراجعین سرپایي  
  و بستریو کارکنان  

چھره بھ چھره مشاوره توسط  
  کارشناس تغذیھ  

کلیھ بخش ھای درمانی   
یماران بستری و  برای ب

  ھمراھان  
لینیک  ککلینیک تخصصی (

  پرستاری) 
و اورژانس سرپایی  برای   

  بیماران سرپایی

  واحد آموزش سالمت 

  
اختالالت    پیشگیری از

روانی و بھداشت  
  روان  

و ٢/١۴٠٠/۴
٧/٢/١۴٠٠  

  ١٢ الی   ٠ساعت 

  مراجعین سرپایي
  و کارکنان  

چھره بھ چھره مشاوره توسط  
  کارشناس روان شناس  

لینیک  ککلینیک تخصصی (
پرستاری و سالن بیمارستان  

  طبقھ ھمکف ) 

  واحد آموزش سالمت 

  
آموزش خود مراقبتی  

  در دیابت
  

بھ مناسبت ھفتھ  
  سالمت  

  

برای  ٢/١۴٠٠/۴
بیماران بستری کلیھ  
  ساعات شبانھ روز  

برای مراجعین سرپایی از  
  ١٢الی  ٩ساعت 

مراجعین سرپایي  
  و بستری

–پمفلت –چھره بھ چھره  
  مشاوره تغذیھ – -پوستر

کلیھ بخش ھای درمانی   
برای بیماران بستری و  

  ھمراھان  
لینیک  ککلینیک تخصصی (

  پرستاری) 
  و اورژانس سرپایی  برای  

  بیماران سرپایی

  واحد آموزش سالمت 

 
خود مراقبتی    آموزش

و  پیشگیری از   
بھ  قلبی  ھای بیماری

  مناسبت ھفتھ سالمت  
  

برای  ٢/١۴٠٠/۴
بیماران بستری کلیھ  
  ساعات شبانھ روز  

برای مراجعین سرپایی از  
  ١٢الی  ٩ساعت 

مراجعین سرپایي  
و بستری و  

  بیماران قلبی  

–پمفلت –چھره بھ چھره  
  مشاوره تغذیھ – -پوستر

  -داخلی–بخش سی سی یو 
آی  –بستری زنان  -جراحی

  سی یو برای بیماران بستری  
ینیک  کلکلینیک تخصصی ( 

  پرستاری) 
و اورژانس سرپایی  برای   

  بیماران سرپایی

  واحد آموزش سالمت 

بھ  آموزش شیردھی  
  مناسبت ھفتھ سالمت  

 

و ٢/١۴٠٠/۵
۶/٢/١۴٠٠  

  کلیھ ساعات شبانھ روز  
  ١٠مشاوره از ساعت 

  ١٢الی 
  

مادران شیرده در  
بخش بستری  

- اطفال –زنان 
  زایشگاه 

–پمفلت –چھره بھ چھره  
  مشاوره تغذیھ – -پوستر

  –اطفال –بستری زنان  
  زایشگاه (اتاق مادران) 

  واحد آموزش سالمت 

رعایت نکات    
بھداشتی جھت  

پیشگیری از  کرونا  
مراقبت از بیماران  
 کرونایی در منزل  

  
  ٧/٢/١۴٠٠و٢/١۴٠٠/۶

بیماران بستری کلیھ  
  ساعات شبانھ روز  

برای مراجعین سرپایی از  
  ١٢الی  ٩ساعت 

مراجعین سرپایي  
  بستریو 

کلیھ بخش ھای درمانی     پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره  
برای بیماران بستری و  

  ھمراھان  
لینیک  ککلینیک تخصصی (

  پرستاری) 
و اورژانس سرپایی  برای   

  بیماران سرپایی

  واحد آموزش سالمت 

  واحد آموزش سالمت لینیک  ککلینیک تخصصی (–پمفلت  –چھره بھ چھره     مراجعین سرپایي   ۶/٢/١۴٠٠    پیشگیری از چاقی
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  پرستاری)  مشاوره تغذیھ – -پوستر  ١٢الی  ١٠از ساعت   
  و اورژانس سرپایی    

  
خود مراقبتی و  

پیشگیری از دیابت  
  ،فشارخون 

  
  

    

برای بیماران بستری کلیھ  
  ساعات شبانھ روز  

برای مراجعین سرپایی از  
  ١٢الی  ٩ساعت 

  
  
 

مراجعین سرپایي  
و بستری و  

بیماران مبتال بھ  
فشارخون و  

  دیابت  
  
  
  

–پمفلت –چھره بھ چھره  
  مشاوره تغذیھ – -پوستر

  
  
  
  
  

کلیھ بخش ھای درمانی   
برای بیماران بستری و  

  ھمراھان  
لینیک  ککلینیک تخصصی (

  پرستاری) 
و اورژانس سرپایی  برای   

  بیماران سرپایی

  واحد آموزش سالمت 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

آموزش دیابت  
بارداری و فشارخون  

     بارداری  ،
  

  
  
  

 برای بیماران بستری کلیھ  
٧/٢/١۴٠٠  

کلیھ ساعات شبانھ روز   
  برای بیماران بستری  

برای مراجعین سرپایی از  
  ١٢الی ٩ساعت 

  
  
  

مراجعین سرپایي  
و بستری و  

مادران دیابتیک و  
  فشارخون باال  

  
  
  

–پمفلت –چھره بھ چھره  
  مشاوره تغذیھ – -پوستر

  
  

زایشگاه در  –بستری زنان  
مانگاه درماندرمانگاه  

تخصصی برای  مراجعین  
سرپایی و زایشگاه و  

بستری زنان برای بیماران  
  بستری   

  
  
  
  

  واحد آموزش سالمت 

بھداشت  روز جھانی 
  دست 

کلیھ ساعات   ٢/١۴٠٠/١۵
  شبانھ روز  

برای مراجعین سرپایی از  
  ١٢الی ٩ساعت 

مراجعین سرپایي  
و  و بستری 
  کارکنان 

کلیھ بخش ھای درمانی برای    پوستر ، پمفلت  ،چھره بھ چھره   
مراجعین بستری و کلینیک  

  تخصصی 
و  لینیک پرستاری)ک( 

اورژانس سرپایی برای  
مراجعین سرپایی و سالن  

  بیمارستان  

 
  واحد آموزش سالمت 

آموزش اصول   
ارگونومی بھ مناسبت  
روز جھانی بھداشت  
حرفھ ای و سالمت  

  شغلی  

٨/٢/١۴٠٠  
  ١١الی  ١٠ساعت 

   کارکنان اورژانس  
  عملی   ، چھره بھ چھره            

  

توسط بھداشت   ، اورژانس   
  حرفھ ای  

 واحد آموزش سالمت 
  

روز جھانی آسم و  
  آلرژی

٢/١/   ٧۴٠٠     
  کلیھ ساعات شبانھ روز  

  برای مراجعین 
  

بیماران بستری  
در بخش ھای  

اورژانس  –داخلی 
  و آی سی یو  

  واحد آموزش سالمت   ICU-اورژانس–داخلی   پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره 

پیشگیری از فشار  
باال (روز جھانی  خون 

  فشار خون باال) 

کلیھ ساعات   ٢٧/٢/١۴٠٠
شبانھ روز برای بیماران  

  بستری  
برای مراجعین سرپایی از  

  ١٢الی ٩ساعت 

مراجعین سرپایي  
  و بستری

چھره بھ چھره     
ره  فیلم ،مشاو،پوستر، پمفلت ، 

  تغذیھ 

برای مراجعین بستری کلیھ  
بخش ھای درمانی و  

کلینیک  مراجعین سرپایی 
لینیک  کتخصصی (
و اورژانس  پرستاری)

  سرپایی 

 
  واحد آموزش سالمت 

          خرداد                                                           
پیشگیری از اختالت   

تیروئیدی (ھفتھ جھانی  
  تیروئید) 

  خرداد  ٣ -١٠
کلیھ ساعات شبانھ روز  

  برای بیماران بستری  
درمانگاه تخصصی برای  

مراجعین سرپایی از  
  ١٢الی ٩ساعت 

مراجعین سرپایي  
  و بستری

 جراحی،  ––داخلی   پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره 
برای بیماران بستری و  

درمانگاه تخصصی ،  
  برای مراجعین سرپایی  

 واحد آموزش سالمت 
  

                                                                                  
    مرداد

        

اطالع رسانی در  
مورد ھپاتیت (روز  

  جھانی ھپاتیت)  

  مرداد۶
کلیھ ساعات شبانھ روز  

  برای بیماران بستری  
درمانگاه تخصصی برای  

مراجعین سرپایی از ساعت  
  ١٢الی ٩

سرپایي  مراجعین  
  و بستری

داخلی، جراحی ،اطفال  –  پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره 
،سی سی یو ،آی سی یو و  

بستری زنان وزایشگاه  
  برای بیماران بستری  

اورژانس سرپایی ،دیالیز  
درمانگاه تخصصی برای  

  مراجعین سرپایی  

 
  واحد آموزش سالمت 

روز جھانی بدون  
  دخانیات 

  
  خرداد ١٠

کلیھ ساعات شبانھ روز  
  برای بیماران بستری  

درمانگاه تخصصی برای  
مراجعین سرپایی از ساعت  

  ١٢الی ١٠

مراجعین سرپایي  
  و بستری

درمانگاه         پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره 
تخصصی،اورژانس،   
دیالیز سرپایی برای   

مراجغین سرپایی و بخش  
 ھای بستری  جراحی،، 

CCU ، ICU   برای
  بیماران بستری  

 
  واحد آموزش سالمت 

ھفتھ جھانی شیر  
  مادر

خرداد کلیھ  ١٣ – ١٩
  ساعات شبانھ روز  

مادران شیرده  
  بستری  

–چھره بھ چھره               
  ،فیلم پوستر –پمفلت 

  اطفال –بستری زنان  
   

  زایشگاه  

 
  واحد آموزش سالمت 

          شھریور                                                                



  ۶/١۴٠٠/ ٣٠  روز جھانی آلزایمر 
کلیھ ساعات شبانھ روز  

  برای بیماران بستری  
درمانگاه تخصصی برای  

مراجعین سرپایی از ساعت  
  ١٢الی ١٠

مراجعین سرپایي  
  و بستری

جراحی،دیالیز،آی  ، داخلی    پوستر، پمفلت  ،  چھره بھ چھره 
سی یو برای بیماران  

بستری  درمانگاه  
تخصصی برای  مراجعین  

  سرپایی 

 واحد آموزش سالمت 
  

              مھر                                                             
  روز جھانی قلب 

سبک زندگی سالم  
وپیشگیری از 

بیماریھای قلبی و  
خود مراقبتی در 

  بیماری قلبی  

کلیھ ساعات   ٧/٧/١۴٠٠
شبانھ روز برای بیماران  

بستری ،درمانگاه  
تخصصی و اورژانس  

سرپایی  برای مراجعین  
  ١٠سرپایی از ساعت 

  ١٢الی
  

مراجعین سرپایي و  
و بیماران  بستری 

  قلبی و خانواده آنھا  

،  پوستر، پمفلت  ، چھره بھ چھره 
  فیلم 

کلیھ بخش ھای درمانی  
برای مراجعین بستری و   

درمانگاه تخصصی و  
ارژانس سرپایی برای  

  مراجعین سرپایی  

 
 واحد آموزش سالمت 

  

سبک زندگی سالم بھ  
مناسبت ھفتھ جھانی  

  سالمندان 

  مھر  ٩ – ١۶
روز  کلیھ ساعات شبانھ 

برای بیماران بستری  و  
الی   ١٠سرپایی از ساعت 

١٣  
  

مراجعین سرپایي و  
  سالمند   بستری 

  جراحی ،،داخلی  ،فیلم پوستر، پمفلت  ، چھره بھ چھره 
  CCU   ، ICU  برای

مراجعین بستری و  
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس و دیالیز برای  
  مراجعین سرپایی 

 
 واحد آموزش سالمت 

  

خود مراقبتی در 
گاستروآنتریت بھ  

مناسبت روز جھانی  
  کودک 

  مھر   ١۶
  کلیھ ساعات شبانھ روز

برای بیماران بستری  و  
الی   ١٠سرپایی از ساعت 

١٣  
   

مراجعین سرپایي و  
(مادران     بستری 

  دارای کودک بیمار  

بستری زنان ، اطفال    پوستر، پمفلت  ،  چھره بھ چھره 
برای مراجعین    ،زایشگاه، 

بستری و اورژانس  
سرپایی و درمانگاه  

تخصصی برای مراجعین   
  سرپایی  

 
 واحد آموزش سالمت 

  

سبك زندگي سالم  
ترک سیگار و الکل،  

تغذیھ و رژیم  
روز  (درماني، ورزش

  جھانی غذا) 

مھر  کلیھ ساعات   ٢۴
شبانھ روز برای بیماران  

  بستری  
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس سرپایی  برای  
مراجعین سرپایی از  

مشاوره   ١٢الی ١٠ساعت 
الی   ١٠از ساعت  تغذیھ
درمانگاه تخصصی   ١٢
الی   ١٣بیمارستان  ٩الی ٨

  بیمارستان   ١۴
  

مراجعین سرپایي و  
     بستری 

  پوستر–پمفلت –چھره بھ چھره 
  ،مشاوره تغذیھ  

کلیھ بخش ھای درمانی  
برای مراجعین بستری و   
درمانگاه تخصصی برای  

  مراجعین سرپایی  

 
 واحد آموزش سالمت 

  

مھر کلیھ   ١٨ – ٢۴  ھفتھ سالمت روان 
ساعات شبانھ روز برای  
بیماران بستری درمانگاه  

الی   ١٠تخصصی ساعت 
ین سرپایی  عای مراجبر١٢
١٢  

  ١٢الی  ١٠مشاوره 
درمانگاه تخصصی و  

 ١٣بیمارستان و  ١٠الی ٨
  بیمارستان ١۴الی 

مراجعین سرپایي و  
     بستری 

،  پوستر، پمفلت  ، چھره بھ چھره 
  مشاوره روانشناسی 

درمانگاه تخصصی، برای  
مراجعین  سرپایی بخش  

داخلی برای مراجعین  
  بستری  

 
 واحد آموزش سالمت 

  

روز جھانی مبارزه  
  با سل 

پیشگیری از سل(   
روز جھانی مبارزه  

  با سل) 

مھر  کلیھ ساعات  ٢٣
شبانھ روز برای بیماران  

بستری درمانگاه  
 ١٠تخصصی ساعت 

  ١٢الی

مراجعین سرپایي و  
     بستری 

بخش داخلی برای بیماران    پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره 
بستری و درمانگاه سرپایی  

  برای مراجعین سرپایی   

 واحد آموزش سالمت 
  

پیشگیری از حوادث  
تروما (روز جھانی 

  تروما)

مھرکلیھ ساعات شبانھ  ٢۵
  روز 

مراجعین سرپایي و  
     بستری 

  جراحی  ، اورژانس    فیلم ، پوستر، پمفلت  ، چھره بھ چھره 
  آی سی یو  ، 

 
 واحد آموزش سالمت 

  
سبک زندگی سالم در  

زنان (ھفتھ ملی  
سالمت بانوان  

  ایرانی) 
  

٢۴-٣٠  
کلیھ ساعات شبانھ روز  

  برای بیماران بستری  
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس سرپایی  برای  
مراجعین سرپایی از  

  ١٢الی ١٠ساعت 
  مشاوره ھا فقط صبح  

مراجعین سرپایي و  
  و کارکنان    بستری 

–پمفلت –چھره بھ چھره 
،مشاوره تغذیھ و مشاوره  پوستر

  روان شناسی  

  کلیھ بخش ھای درمانی 
  و درمانگاه تخصصی  

 
 واحد آموزش سالمت 

  

            آبان                                                             



خود مراقبتی در 
فشارخون باال پیشگیری  

(روز از سکتھ مغزی 
  )جھانی سکتھ مغزی

  آبان  ٧
کلیھ ساعات شبانھ   

روز برای بیماران  
  بستری  

درمانگاه تخصصی و  
اورژانس سرپایی   

برای مراجعین  
سرپایی از ساعت  

  ١٢الی ١٠
  

مراجعین سرپایي و           
     بستری 

 ، CCU،داخلی  ، اورژانس    پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره 
ICU ،  جراحی 

برای مراجعین بستری و  
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس سرپایی برای  
  مراجعین سرپایی  

 
 واحد آموزش سالمت 

  

  خودمراقبتي در دیابت
  (روز جھانی دیابت) 

کلیھ  ٢٣/٨/١۴٠٠
ساعات شبانھ روز  

  برای بیماران بستری  
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس سرپایی   
برای مراجعین  

سرپایی از ساعت  
  ١٢الی ١٠
  

مراجعین سرپایي و  
     بستری 

کلیھ بخش ھای درمانی    پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره 
  برای مراجعین بستری و  

درمانگاه تخصصی و   
اورژانس ،دیالیز برای  

  مراجعین  سرپایی   

 
 واحد آموزش سالمت 

  

خودمراقبتي در بیماران  
(ھفتھ حمایت از   كلیوی 

  بیماران کلیوی) 

آبان از ٣٠-٢٠
     ١٩الی  ٩ساعت 

بیماران بستری و  
  خانواده آنھا  

 واحد آموزش سالمت   دیالیز   پوستر –پمفلت –چھره بھ چھره 
  

            آذر   

اطالع رسانی ایدز (روز  
  جھانی مبارزه با ایدز 

(  
  
  

کلیھ ٩/١۴٠٠/ ١٠
ساعات شبانھ روز  

  برای بیماران بستری  
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس سرپایی   
برای مراجعین  

سرپایی از ساعت  
  ١٢الی ١٠

  

مراجعین سرپایي و  
     بستری 

کلیھ بخش ھای درمانی      ، پمفلت ، چھره بھ چھره  
  برای مراجعین بستری و  

درمانگاه تخصصی و   
اورژانس ،دیالیز برای  

  مراجعین  سرپایی   

 
 واحد آموزش سالمت 

  

            بھمن    
پیشگیری از سرطان  
(ھفتھ ملی مبارزه با  

  سرطان) 

١۵ – ٩  
کلیھ ساعات  ١۴٠٠

شبانھ روز برای  
  بیماران بستری  

درمانگاه تخصصی و  
اورژانس سرپایی   

برای مراجعین  
سرپایی از ساعت  

  ١٢الی ١٠
  

مراجعین سرپایي و  
     بستری 

  کلیھ بخش ھای درمانی   ،فیلم پوستر ت، پمفل، چھره بھ چھره  
و درمانگاه تخصصی و  

  اورژانس سرپایی و دیالیز 

 واحد آموزش سالمت 
 

  

بارداری سالم و تغذیھ  
دوران بارداری (ھفتھ  
ارتقاء آگاھی درباره  

  بارداری)

١ – ٢٨۴  
کلیھ ساعات  ١۴٠٠

شبانھ روز برای  
  بیماران بستری  

درمانگاه تخصصی و  
برای مراجعین  

سرپایی از ساعت  
  ١٢الی ١٠

مشاوره فقط صبح از  
  ١٢الی  ١٠ساعت 

  

و  پوستر–پمفلت –چھره بھ چھره    مادران باردار  
  مشاوره تغذیھ  

بستری زنان ،درمانگاه  
  تخصصی،  
  ،زایشگاه،

 
 واحد آموزش سالمت 

  

          اسفند    
سبک زندگی سالم (ھفتھ  

ملی سالمت مردان  
  ایرانی) 

کلیھ ١۴٠٠ / ١٢/ ٧
ساعات شبانھ روز  

  برای بیماران بستری  
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس سرپایی  
برای مراجعین  

سرپایی از ساعت  
مشاوره   ١٢الی ١٠

  فقط صبح  
  

مراجعین سرپایي و  
  و کارکنان     بستری 

چھره بھ چھره  
  ،مشاوره تغذیھ  ،فیلمپوسترت، پمفل، 

  ، اتاق عمل،–داخلی 
 ، CCU- ICU    جراحی

  ین بستری عبرای مراج
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس ،دیالیز برای  
  مراجعین  سرپایی   

 
 واحد آموزش سالمت 

  

(آب آشامیدنی سالم (روز  
  ملی بھداشت محیط) 

  اسفند  ١١
  ١۴الی  ٩از ساعت 

مراجعین بستری   
  و کارکنان  

بخش ھای داخلی        پمفلت –آموزش چھره بھ چھره 
،جراحی ،اورژانس 

 واحد آموزش سالمت 
  



                                                                                                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،توسط واحد بھداشت  
  محیط 

سبك زندگي سالم ترک  
سیگار و الکل، تغذیھ و  

 رژیم درماني، ورزش
  )روز جھانی زنان(

کلیھ  ١۴٠٠اسفند ١٧
ساعات شبانھ روز  

  برای بیماران بستری  
درمانگاه تخصصی و  

اورژانس سرپایی  
برای مراجعین  

سرپایی از ساعت  
مشاوره   ١٢الی ١٠

  فقط صبح  
  

مراجعین سرپایي و  
  و کارکنان    بستری 

،مشاوره  آموزش چھره بھ چھره 
    ،پمفلت تغذیھ

  کلیھ بخش ھای درمانی و  
لینیک  ککلینیک تخصصی (

  پرستاری) 

 
 واحد آموزش سالمت 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


