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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشتدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 کارشناسی ارشد تغذيه 3 مخاطبان : دانشجويان ترم                                                   2پیشرفته  تغذيه عنوان درس : 

 11-13شنبه دو ساعت مشاوره :                   واحد نظری  3 تعداد و نوع واحد :

            8-11ساعت  چهارشنبه زمان ارائه درس :                                                                                          ندارددرس پیش نیاز : 

 90-96 اولنیمسال:                               *(%05)، هادی عبداله زاد(%05)سید مصطفی نچواکمدرس : 

 طراح طرح درس*
 
 

 :  هدف کلی درس

 (و ترکیبات شبه ويتامینی و مینرال ها ها )ويتامین مورد ريزمغذيهادر  پیشرفتهو مباحث  میبا مفاه انيآشنا ساختن دانشجو
 
 

 ) جهت هر جلسه يک هدف (  اهداف کلی جلسات :

 آنهاو اهمیت خصوصیات  ،آشنايی با تاريخجه ويتامین ها و مینرالها -1

 Aآشنايی با ويتامین   -1

 Eو  Dآشنايی با ويتامین  -3

 Cو  Kآشنايی با ويتامین  -4

 و ريبوفالوين  آشنايی با تیامین -0

 آشنايی با نیاسین و پانتوتنیک اسید -6

 آشنايی با پیريدوکسین و بیوتین -7

 آشنايی با فوالت و کوباالمین -8

 کوينونها و بیوفالونوئیدها()کولین، بتائین، کارنیتین، میواينوزيتول، يوبیآشنايی با ساير ترکیبات شبه ويتامینی  -9

 آشنايی با کلسیم و فسفر -15

 آشنايی با آهن و کروم -11

 آشنايی با روی و سولفور -11

 آشنايی با يد و فلوئور -13

 آشنايی با مس و منیزيم -14

 آشنايی با منگنز و سلنیوم -10

 آشنايی با کبالت و مولیبدون -16
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 به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :  اهداف ويژه رفتاری

 جلسه اول 

 آنهاو اهمیت خصوصیات  ،با تاريخجه ويتامین ها و مینرالهاايی آشن هدف کلی:

 : اهداف ويژه

 تاريخجه ويتامین ها و مینرالهاآشنايی با  .1

 آشنايی با طبقه بندی ويتامین ها و مینرالها .1

 خصوصیات و اهمیت ويتامین ها و مینرالهاآشنايی با  .3

 : درپايان دانشجو قادر باشد

 .نمايدح يشرترا تاريخجه ويتامین ها و مینرالها  .1

 دهد.توضیح را طبقه بندی ويتامین ها و مینرالها  .1

 خصوصیات ويتامین ها و مینرالها و اهمیت آنها در تغذيه را توضیح دهد. .3

 دوم  جلسه 

 Aآشنايی با ويتامین  هدف کلی :

 اهداف ويژه :

  Aويتامین نقش حیاتی آشنايی با  .1

 Aويتامین  هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنها Aويتامین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 Aويتامین مقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 Aويتامین روشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 درپايان دانشجو قادر باشد:

 را توضیح دهد. Aويتامین نقش حیاتی ويتامین  .1

 را توضیح دهد. Aويتامین  هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنها Aويتامین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. Aويتامین مقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. Aويتامین روشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه سوم 

 Eو  Dآشنايی با ويتامین  هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 Eو  Dويتامین نقش حیاتی آشنايی با  .1

 Eو  Dويتامین  هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنها Eو  Dويتامین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 Eو  Dويتامین مقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 Eو  Dويتامین روشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 : در پايان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. Eو  Dويتامین نقش حیاتی  .1
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 را توضیح دهد. Eو  Dويتامین  زيست فراهمی و متابولیسمهضم، جذب،  .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنها Eو  Dويتامین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. Eو  Dويتامین مقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. Eو  Dويتامین روشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه چهارم

 Cو  Kآشنايی با ويتامین  :هدف کلی

 اهداف ويژه : 

 Cو  Kويتامین نقش حیاتی آشنايی با  .1

 Cو  Kويتامین  هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنها Cو  Kويتامین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 Cو  Kويتامین مقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 Cو  Kويتامین روشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. Cو  Kويتامین نقش حیاتی ويتامین  .1

 را توضیح دهد. Cو  Kويتامین  هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنها Cو  Kويتامین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. Cو  Kويتامین مقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. Cو  Kويتامین روشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه پنجم: 

 و ريبوفالوين  آشنايی با تیامین هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 و ريبوفالوين  تیامیننقش حیاتی آشنايی با  .1

 و ريبوفالوين  تیامین هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهاو ريبوفالوين   تیامینعوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 و ريبوفالوين  تیامینبع غذايی مقادير مورد نیاز و مناآشنايی با  .4

 و ريبوفالوين  تیامینروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 :درپايان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. و ريبوفالوين  تیامیننقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. و ريبوفالوين  تیامین هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهاو ريبوفالوين   تیامینعوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. و ريبوفالوين  تیامینمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. و ريبوفالوين  تیامینروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 ششمجلسه 
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 با نیاسین و پانتوتنیک اسیدآشنايی  هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 نیاسین و پانتوتنیک اسیدنقش حیاتی آشنايی با  .1

 نیاسین و پانتوتنیک اسید هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهانیاسین و پانتوتنیک اسید عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 نیاسین و پانتوتنیک اسیدمقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 نیاسین و پانتوتنیک اسیدروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. نیاسین و پانتوتنیک اسیدنقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. نیاسین و پانتوتنیک اسید هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهانیاسین و پانتوتنیک اسید عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. نیاسین و پانتوتنیک اسیدمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. نیاسین و پانتوتنیک اسیدروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

  هفتم سه جل

 آشنايی با پیريدوکسین و بیوتین هدف کلی :

  اهداف ويژه :
 پیريدوکسین و بیوتیننقش حیاتی آشنايی با  .1

 پیريدوکسین و بیوتین هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهاپیريدوکسین و بیوتین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 پیريدوکسین و بیوتینمقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 پیريدوکسین و بیوتینروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. پیريدوکسین و بیوتیننقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. پیريدوکسین و بیوتین هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهاپیريدوکسین و بیوتین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. پیريدوکسین و بیوتینمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. پیريدوکسین و بیوتینروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 هشتمجلسه 

 آشنايی با فوالت و کوباالمین کلی :هدف 

  ويژه :اهداف 
 فوالت و کوباالمیننقش حیاتی آشنايی با  .1

 فوالت و کوباالمین هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهافوالت و کوباالمین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 فوالت و کوباالمینمقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4
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 فوالت و کوباالمینروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. فوالت و کوباالمیننقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. فوالت و کوباالمین هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهافوالت و کوباالمین عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. فوالت و کوباالمینمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. فوالت و کوباالمینروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه نهم

 کوينونها و بیوفالونوئیدها(ترکیبات شبه ويتامینی )کولین، بتائین، کارنیتین، میواينوزيتول، يوبیآشنايی با ساير  هدف کلی :

  اهداف ويژه :
 آشنايی با کولین .1

 آشنايی با بتائین .1

 آشنايی با کارنیتین .3

 آشنايی با میواينوزيتول .4

 کوينونهاآشنايی با يوبی .0

 آشنايی با بیوفالونوئیدها .6

 : درپايان دانشجو قادر باشد 

 ، خصوصیات و منابع غذايی آن را توضیح دهد.کولین  نقش حیاتی .1

 ، خصوصیات و منابع غذايی آن را توضیح دهد.بتائین نقش حیاتی  .1

 ، خصوصیات و منابع غذايی آن را توضیح دهد.کارنیتین نقش حیاتی  .3

 ، خصوصیات و منابع غذايی آن را توضیح دهد.میواينوزيتول نقش حیاتی  .4

 ، خصوصیات و منابع غذايی آن را توضیح دهد.کوينونها يوبینقش حیاتی  .0

 نقش حیاتی بیوفالونوئیدها ، خصوصیات و منابع غذايی آن را توضیح دهد. .6

 

 جلسه دهم

 آشنايی با کلسیم و فسفر هدف کلی :

  اهداف ويژه :
 کلسیم و فسفرنقش حیاتی آشنايی با  .1

 کلسیم و فسفر هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهاکلسیم و فسفر عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 کلسیم و فسفرمقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 کلسیم و فسفرروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 ضیح دهد.را تو کلسیم و فسفرنقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. کلسیم و فسفر هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1
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 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهاکلسیم و فسفر عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. کلسیم و فسفرمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. کلسیم و فسفرروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه يازدهم

 آشنايی با آهن و کروم هدف کلی :

  اهداف ويژه :
 آهن و کرومنقش حیاتی آشنايی با  .1

 آهن و کروم هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .2

 و عوارض ناشی از آنهاآهن و کروم عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 آهن و کروممقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 آهن و کرومروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. آهن و کرومنقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. آهن و کروم هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهاکروم آهن و عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. آهن و کروممقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. آهن و کرومروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه دوازدهم

 آشنايی با روی و سولفور هدف کلی :

  اهداف ويژه :
 روی و سولفورنقش حیاتی آشنايی با  .1

 روی و سولفور هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهاروی و سولفور عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 روی و سولفورمقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 روی و سولفورروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. روی و سولفورنقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. روی و سولفور هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهاروی و سولفور عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. روی و سولفورمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. روی و سولفورروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه سیزدهم

 آشنايی با يد و فلوئور هدف کلی :
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 اهداف ويژه :

 يد و فلوئورنقش حیاتی آشنايی با  .1

 يد و فلوئور هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهايد و فلوئور عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 يد و فلوئورمقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 يد و فلوئورروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. يد و فلوئورنقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. يد و فلوئور فراهمی و متابولیسمهضم، جذب، زيست  .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهايد و فلوئور عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. يد و فلوئورمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. يد و فلوئورروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 دهمرچهاجلسه 

 آشنايی با مس و منیزيم هدف کلی :

  اهداف ويژه :
 مس و منیزيمنقش حیاتی آشنايی با  .1

 مس و منیزيم هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهامس و منیزيم عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 مس و منیزيممقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 مس و منیزيمروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. مس و منیزيمنقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. مس و منیزيم هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهامس و منیزيم عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. مس و منیزيممقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. مس و منیزيمروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه پانزدهم

 آشنايی با منگنز و سلنیوم هدف کلی :

  اهداف ويژه :
 سلنیوممنگنز و نقش حیاتی آشنايی با  .1

 منگنز و سلنیوم هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهامنگنز و سلنیوم عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 منگنز و سلنیوممقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 ممنگنز و سلنیوروشهای تشخیص و تعیین وضعیت آشنايی با  .0
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 :  درپايان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. منگنز و سلنیومنقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. منگنز و سلنیوم هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهامنگنز و سلنیوم عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. و سلنیوم منگنزمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 را در بدن توشیح دهد. منگنز و سلنیومروشهای تشخیص و تعیین وضعیت  .0

 

 جلسه شانزدهم

 آشنايی با کبالت و مولیبدون هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 کبالت و مولیبدوننقش حیاتی آشنايی با  .1

 کبالت و مولیبدون هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسمآشنايی با  .1

 و عوارض ناشی از آنهاکبالت و مولیبدون عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با آشنايی با  .3

 کبالت و مولیبدونمقادير مورد نیاز و منابع غذايی آشنايی با  .4

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. کبالت و مولیبدوننقش حیاتی  .1

 را توضیح دهد. ولیبدونکبالت و م هضم، جذب، زيست فراهمی و متابولیسم .1

 را توضیح دهد. و عوارض ناشی از آنهاکبالت و مولیبدون عوامل مؤثر در کمبود و مسمومیت زايی با  .3

 را توضیح دهد. کبالت و مولیبدونمقادير مورد نیاز و منابع غذايی  .4

 

 همهفدجلسه 

 امتحان پايان ترم

 

 منابع : 

 محمد خلیلیترجمه دکتر جلد اول، : 1511 کراوس هياصول تغذ-1
2-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2012) 

3-Modern Nutrition in Health and Disease (2014). Catharine Ross, et al. 

 

 روش تدريس : 

 سخنرانی ، بحث گروهی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 ويديو پروژکتور   –وايت برد 
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 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون  آزمون

     آزمون میان دوره 

   22 تشريحی آزمون پايان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

  از دانشجويان محترم انتظار می رود :

 .در جلسات درس داشته باشند  فعالحضور منظم و  -1

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمايند -1

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گويی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -3

 .از ديگر منابع و سايت های معتبر علمی استفاده نمايند  -4

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمايند -0
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 بسمه تعالی
 

 جدول زمانبندی درس

 .......12......کالس شماره  ( 8-11نبه ها ساعت )چهارشروز و ساعت جلسه : 

 

 مدرس موضوع درس تاريخ جلسه

 زاددکتر هادی عبداله آشنايی با تاريخجه ويتامین ها و مینرالها، خصوصیات و اهمیت آنها 4/7/90 1

نچواک یمصطف دیدکترس Aآشنايی با ويتامین  11/7/90 1  

زاددکتر هادی عبداله Eو  Dآشنايی با ويتامین  18/7/90 3  

زاددکتر هادی عبداله Cو  Kآشنايی با ويتامین  10/7/90 4  

نچواک یمصطف دیدکترس و ريبوفالوين  آشنايی با تیامین 1/8/90 0  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با نیاسین و پانتوتنیک اسید 9/8/90 6  

 زاددکتر هادی عبداله آشنايی با پیريدوکسین و بیوتین 16/8/90 7

 زاددکتر هادی عبداله فوالت و کوباالمینآشنايی با  13/8/90 8

ول، آشنايی با ساير ترکیبات شبه ويتامینی )کولین، بتائین، کارنیتین، میواينوزيت 35/8/90 9

 کوينونها و بیوفالونوئیدها(يوبی
زاددکتر هادی عبداله  

زاددکتر هادی عبداله آشنايی با کلسیم و فسفر 7/9/90 15  

زاددکتر هادی عبداله آهن و کرومآشنايی با  14/9/90 11  

نچواک یمصطف دیدکترس  آشنايی با روی و سولفور 11/9/90 11  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با يد و فلوئور 18/9/90 13  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با مس و منیزيم 0/15/90 14  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با منگنز و سلنیوم 11/15/90 10  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با کبالت و مولیبدون 19/15/90 16  

  امتحان پايان ترم  17

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                       نام و امضای مدير گروه:                            نام و امضای مدرس:            

 تاريخ ارسال :                         تاريخ ارسال:                                       تاريخ تحويل:                         

 


