
 

 
 

 تعالی باسمه

 پزشکی جهرم علوم دانشگاه

 پزشکی دانشکده

 
 
 
 

 های دوره آموزشی های برنامه و اهداف مقررات، راهنمای
 عمومی پزشکی رشته پوست کارآموزی

 
 

 درگروه پزشکی دانشجویان بالینی آموزش راهبرد کتاب(
 ) پوست

 دفتر توسعه آموزش بالینی  :دوینت

 69فروردین 

 
 
 
 
 
 
 

 :نویسندگان

 ( پوست) مدیر گروه  محمد بهمنی دکتر  -

 )پزشکی دانشکده عمومی پزشکی آموزشی خاطره دهقانی )معاون دکتر -

 



 

1 
 

 

 :فهرست

 صفحه شماره                                                            :عنوان

 مقدمه  

 معارفه جلسه  

 ضروری وسایل و پوشش نحوه  

 درمانگاه  در حضور زمان 

 مرخصی  

 وظایف شرح  

 دوره پایان و بخش پایان ارزشیابی  

 آموزشی اهداف  

 کسترنی ا دوره پایان کتبی آزمون منابع 

 بخش آموزشی های برنامه ارزشیابی پرسشنامه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 :مقدمه

 پوستضمن عرض خیر مقدم به کارآموزان عزیز،ورود شما را به بخش 

پزشکی گرامی میداریم.قطعا شما مایل هستید بدانید در این بخش ،چه 

 اهداف و انتظاراتی را باید مدنظر قرار دهید؟

خواهید شد؟چه فعالیتهایی را چگونه آموزش خواهید دید؟چگونه ارزشیابی 

 باید انجام دهید و چه مقرراتی را باید رعایت فرمایید و ...

هدف از تدوین این کتابچه پاسخگویی به سواالت فوق می باشد.امید است 

 پوستماهه بخش  با مطالعه ی دقیق آن و رعایت مقررات ،دوره یک

ونت معا بچه حاضر حاصل تالشاپزشکی را با موفقیت سپری کنید.کت

 .پزشکی میباشد پوستآموزشی دانشکده پزشکی و گروه آموزشی 

 

 پزشکی: پوستاهمیت آموزش کارآموزی در بخش 

را  پوستدر دوره کارآموزی دانشجویان تحت نظر اساتید بیماری های 

مشاهده نموده و در رابطه با استدالل و تصمیم گیری کلینیکی مهارتهای 

 پوستزان با اصول معاینه تخصصی الزم را کسب مینمایند کارآمو

پزشکی و انواع روشهای  پوستپزشکی،شرح حال و معاینه ی پایه ای 

د.محور اصلی دروس برمبنای نآشنا می شو پوستاختصاصی معاینات 

پزشکی بوده و انتهای دوره  پوستبیماری ها شایع و اورژانسی های 

فتراق و توانایی ا پوست،کارآموز بایستی اشراف کلی به بیماری های شایع 

موارد نیازمند ارجاع فوری و مواردی که به صورت الکتیو قابل درمان 

 هستند را کسب نمایند.
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 :معارفه جلسه

 زمان که معارفه جلسه پوستگروه  در بخش شروع کاری روز اولین در

 گروه مدیر حضور با شود، می اعالم بخش شروع از قبل آن برگزاری

 می جلسه ارائه این در که مهمی مطالب به توجه با .گردد می برگزار

 .باشد می الزامی دانشجویان تمامی برای جلسه، این در حضور شود،

 نمره( کل نمره نمره از 1 کسر موجب معارفه، جلسه در موجه غیر غیبت

 ود.ش می کارورزی/کارآموزی دوره )نهایی

 

 :ضروری وسایل و پوشش نحوه

 بیمارستان محیط در متعارف و مناسب ظاهری با دانشجویان است شایسته

 ای اخالق حرفه و پوشش نامه آیین " از پیروی .یابند حضور درمانگاه و

 علوم دانشگاه سایت دانشکده پزشکی ، در که "آموزشی های محیط در

 موارد رعایت و دسترس است، در )ها نامه آیین قسمت( پزشکی جهرم

 درمانگاه و بیمارستان بستری های بخش در حضور زمان کل در ذیل

 .است الزامی دانشجویان همه جهت

 

o تمیز و سفید روپوش پوشیدن 

o روپوش روی بر دار عکس شناسایی کارت نصب 

o پزشکی گوشی داشتن همراه 

o گروهی، های بحث و راند در اختالل از جلوگیری جهت 

 راند، طول در را خود همراه تلفن گوشی بایستی دانشجویان

 .دهند قرار "زنگ بدون" در حالت درمانگاه، و ها کنفرانس
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 : بخش در دانشجویان حضور زمان

 درمانگاه در هفته هر شنبهچهار  تا شنبه روز از دانشجویان تمامی حضور

 شنبه چهار تا شنبه روز دانشجویان حضور ساعت .باشد می الزامی پوست

  .باشد می 14 تا صبح 9:30 از

 در بخش، شروع روز اولین صبح 8 ساعت در دانشجویان کلیه حضور

استاد و مدیر گروه  به قبلی اطالع بدون( غیبت هرگونه .است الزامی شبخ

طبق آئین نامه برخورد با غیبتبا 4 و گردد می تلقی موجه غیر غیبت (،

 ایشان برخورد می گردد .

 :مرخصی

 هیچگونه ، پوست بخش در حضور زمان در اکسترن دانشجویان کلیه

 پیش قابل غیر اورژانسی، مشکل پیش آمدن صورت در .ندارند مرخصی

 دو حداکثر یکماهه بخش در تواند می دانشجو اضطراری، بسیار و بینی

 جهت .نماید مرخصی تقاضای روز یک روزه حداکثر 15 بخش در و روز

مدیر گروه  و بخش اتندینگ اولیه موافقت کسب موارد این در مرخصی اخذ

 از کمتر مرخصی تقاضای" فرم باید آن از بعد .باشد می الزامی  بخش،

 شود رسانده الذکر افراد فوق همه امضاء به و نموده تکمیل را "روز سه

 دفتر آموزش به مربوطه فرم باید مرخصی، به رفتن از قبل "نهایتا و

 تعداد از مرخصی، موافقت با صورت در که است بدیهی .شود داده تحویل

 همان به است موظف دانشجو و شود نمی کاسته دانشجو موظفی کشیک

 کشیک ،"دانشجویان کشیک برنامه" بند در شده ذکر موظفی کشیک تعداد

 .باشد داشته را بخش

 روز یک از بیش یا و یکماهه بخش در روز دو از بیش مرخصی :توجه

 تمدید یا و( بخش تمدید به منجر موجه دلیل با حتی روزه، 51 بخش در

 .شود می ) گروه آموزشی شورای نظر حسب دوره بر
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 :)اینترن و استیودنت( دانشجویان وظایف شرح

o آموزشی درمانگاه در فعال حضور  

o ایشان همراهان و بیماران با مناسب ای حرفه ارتباط برقراری. 

o آموزشی تیم اعضای تمام با مناسب ای حرفه ارتباط برقراری 

 ( بخش دانشجویان سایر و اتندینگ،( درمانی

o درمانگاه در بیمار پیگیری. 

o روش فراگیری و خود بیماران مشکالت مورد در مستمر مطالعه 

 .آموزشی منابع در جستجو

o بخش اتندینگ آموزشی درمانگاه در فعال حضور. 

o بخش اتندینگ توسط شده ارائه های کنفرانس در فعال حضور. 

o شده ارائه )گروهی های ها )بحث کنفرانس در فعال شرکت 

 .بخش اتندینگ  توسط

o پوست گروه آموزشی اهداف مورد در فردی مطالعه  

o در بخش آموزشی برنامه )نظرسنجی( ارزشیابی در شرکت 

 .شود می برگزار گروه توسط که کارآموزی دوره پایان

 نمره کسب و کارآموزی دوره همان آخر کتبی آزمون در شرکت 

 .قبولی
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 :دوره پایان و بخش پایان ارزشیابی

نمره ( نمره دو مجموع کارآموزی دوره پایان ارزشیابی کل نمره

 فرمول با که باشد می )پایان دوره کتبی آزمون نمره و بخش کارآموزی

 پزشکی آموزشی معاونت به و ثبت سما سیستم در و محاسبه ذیل های

 .گردد می اعالم پزشکی دانشکده عمومی

 دوماه نمرات میانگین :با است برابر کارآموزی کل نمره دوره اکسترنی :

دوره  پایان کتبی ونمره آزمون %15استیودنتی  کارآموزی های بخش

15% 

 

 

 باشد: می شرط 2 هر احراز پوست کارآموزی دوره در قبولی

 و باالتر 52کسب نمره کل -5

 در آزمون پایان بخش  52کسب نمره کتبی -2 

 

 بود کل دوره باید تکرار گردد  52اگر نمره کل دوره کار اموزی کمتر از 

 

 نوروز، عید تعطیالت اول نیمه به مربوط بخش کارآموزی نمره :توجه

توسط مدیر  نوروز تعطیالت زمان در وظایف انجام حسن تأیید صورت در

 نظر در دانشجو ماه فروردین دوم نیمه نمره کارآموزی همان گروه بخش ،

 .شود می گرفته
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  :دوره پایان کتبی آزمون

دفاتر آموزش  توسط کارآموزی دوره اواخر در دوره، پایان کتبی آزمون

 کسب کتبی، آزمون در قبولی نصاب حد .شود می برگزار بالینی 

 ،کارآموزی دوره اواخر در کتبی دقیق آزمون زمان .باشد می52نمره

 دوره پایان آزمون کتبی اولین در موظفند دانشجویان کلیه .گردد می اعالم

 بخش باید آزمون این در شرکت جهت و نمایند شرکت کارآموزی

 دوره یک در کارآموز هر .باشد پایان رسیده به دوره همان کارآموزی

 شرکت دوره پایان کتبی آزمون در تواند می بار دو حداکثر ، کارآموزی

 ممنوع کارآموزی دوره پایان کتبی آزمون اولین در غیرموجه غیبت .نماید

 پایان کتبی آزمون در دانشجو موجه غیر غیبت صورت در .است

 ،)بعدی دوره اولین در مردودی صورت در یا و دوره اولین(دوره

 گرفته نظر در تنبیه و مطرح پوست گروه آموزشی شورای در موضوع

 که دانشجویی .باشد کارآموزی دوره کل تکرار است ممکن که شود می

 نماید، شرکت دوره پایان کتبی آزمون اولین در نتواند موجه غیبت علت به

 فقط باشد، نکرده کسب را قبولی نصاب حد نمره اول آزمون در یااینکه و

 آزمون این در باید بعدی دوره آزمون اولین در "الزاما و دیگر یکبار

 .نماید شرکت

 ننماید، کسب را12 قبولی نمره نصاب حد کتبی آزمون دو در که دانشجویی

 شرکت نماید آزمون اولین در نتوانسته موجه غیبت بعلت که دانشجویی و

 باید باشد، ننموده کسب را 12 قبولی نصاب حد نمره دوم آزمون در و

 دوباره /شبخ تکرارزا پس و نماید تکرار ذیل بشرح را کارآموزی دوره

 دو حداکثر( الذکر فوق مفاد طبق دوره پایان کتبی آزمون در شرکت اجازه

 .دارد را )بار
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 پایان کتبی آزمون متوالی دوره دو در قبولی نمره کسب عدم صورت در

 :کارآموزی دوره

 .نماید تکرار را بخش ماه یک باید ( کارآموزی( کسترنی ا دوره در -

 آزمون دوره دو در "مجددا فوق، میزان به بخش تکرار از پس دانشجو اگر

 کارآموزی دوره کل باید نشد، قبولی نمره کسب به موفق دوره پایان کتبی

 .نماید راتکرار

 

 :توجه

 ،کارآموزی کل نمره محاسبه در دوره پایان کتبی آزمون نمره مالک 1-

 .باشد می شده کسب قبولی کتبی نمره آخرین

 که است الزم دوره پایان کتبی آزمون در شرکت برای دانشجویان 2-

 باشند داشته همراه به کن پاک و نرم مداد

 

 

 

 منابع آزمون کتبی پایان دوره :

1- Skin disease diagnosis and treatment /Thomas P 

Habif MD/ 2th Edition 2005 

2- Andrew Disease of Skin ( Clinical dermatology ) 

/10 th Edirion 2006 
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 پزشکی: پوستی گروه آموزش های برنامه و اهداف

 :دانشالف( در حیطه 

  کار آموز باید دانش کافي کسب شده )در طول دوره( در مورد

اپیدمیولوژي ، سبب شناسي ، بیماري زایي ، آسیب شناسي ، 

تظاهرات بالیني ، تاثیر عوامل بالقوه فیزیکي و روحي بر بیمار 

و موارد ارجاع در زمینه بیماریهاي شایع و بومي مناطق مختلف 

 کشور را شرح دهد.

  شناسي بیماریهاي پوست ، نحوه برخورد با تظاهرات بالیني نشانه

 موارد شایع پوستي را تجزیه تحلیل کند .

 .خالصه اي از  آناتومي و هیستوپاتولوژي پوست را شرح دهد 

   عالئم بالیني و نحوه برخورد با بیماران مبتال به درماتیت ها

 ،شامل آتوپیک ، سبورئیک ، تماسي ، سکه اي ، فتودرماتیت 

 درماتیت کهنه شیر خواران تجزیه تحلیل کند .

  عالئم بالیني و نحوه برخورد با بیماریهاي قارچي سطحي پوست

شامل  درماتوفیتوز ، کاندیدا ، پیتریازیس ورسیکالر راتفسیر 

 نماید.

   عالئم بالیني و نحوه برخورد با بیماریهاي باکتریال پوست شامل

 فگیرک ، اریتراسما را شرحزرد زخم ، سلولیت ، فولیکولیت ، ک

 دهد.

  عالئم بالیني و نحوه برخورد با بیماریهاي ویروسي پوست  تب

خال ، زونا ، آبله مرغان ، زگیل ، مولوسکوم کونتاژیوزوم را 

 تجزیه تحلیل نماید.

  عالئم بالیني و نحوه برخورد با انواع ریزش مو  شامل ریزش

و موارد ارجاع را موي منطقه اي ، آندروژنتیک ، سیکاتریسیل 

 شرح دهد.
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  عالئم بالیني و نحوه برخورد با بیماریهاي انگلي  پوست شامل

 گال شپش و سالک را شرح دهد .

   عالئم بالیني  و نحوه برخورد با بیماریهاي مایکوباکتریال  پوست

 شامل سل پوستي  و  جذام را تجزیه تحلیل کند.

 و  مقاربتي  سیفلیس عالئم بالیني  و نحوه برخورد با بیماریهاي

 ایدز را شرح دهد.

  عالئم بالیني  و نحوه برخورد با بیماریهاي ایمنو بولوز پوستي

شامل  پمفیگوس ، بولوز پمفیگوئید ، درماتیت هرپتیفرم و موارد 

 ارجاع  را توضیح دهد.

  عالئم بالیني  و نحوه برخورد با بیماریهاي اریتماتواسکواموي

لیکن پالن و روزه(  و موارد ارجاع   پوست شامل ) پسوریازیس ،

 تجزیه تحلیل  نماید

  عالئم بالیني  و نحوه برخورد با اورژانسهاي پوستي و موارد

اریترودرمي و سندروم استیونس  –آنژیوادم –ارجاع ) کهیر 

 جانسون ( شرح دهد.

   عالئم بالیني و نحوه برخورد با تومر هاي پوستي خوش خیم

 شامل:  

 (Keratoacanthoma, keloid, Skin tag , Hypertrophic 

scar, Seborrhoeic keratosis, Dermatofibroma)      و

 موارد ارجاع آنها را تجزیه تحلیل نماید.

 و نحوه برخورد با ضایعات پیش بدخیم شامل: عالئم بالیني 

(Actinic keratosis, Bowen's disease  و موارد ارجاع )

 آنها را شرح دهد.

   :عالئم بالیني و نحوه برخورد با تومر هاي پوستي بد خیم شامل 

   (Basal cell carcinoma, Squamous cell carcinoma 

, melanoma.و موارد ارجاع آنها را تفسیر نماید ) 
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  عالئم بالیني  نحوه برخورد با آکنه ولگاریس و موارد ارجاع را

 شرح دهد.

 ص و موارد ارجاع را تجزیه عالئم بالیني و نحوه برخورد با بر

 تحلیل کند.

 .نحوه برخورد با بیمار مبتال به خارش ژنرالیزه را شرح دهد 

  مختصري از بهداشت و پیشگیري از بیماریهاي پوستي را شرح

 دهد.

 ب( در حیطه مهارت :

کارآموز باید بتواند پس از اخذ شرح حال و معاینه ذقیق بالیني ،  -5

نموده و تشخیص هاي افتراقي و مناسب را  ضایعات پوستي را شناسایی

 مطرح نماید.

کارآموز باید بتواند با توجه به شکایات و نشانه هاي بیماري و بهره  -2

 گیري از یافته هاي آزمایشگاهي رویکرد تشخیصي مناسب را ارائه نماید.

کارآموز باید تظاهرات شایع بیماریهای پوست را تشخیص دهد،  اصول -3

 وه برخورد مناسب این بیماریها را ارائه دهد.درمان و  نح

کار آموز باید یتواند موارد اورژانس و ارجاع موارد خاص بیماریهاي  -4

 پوست را تشخیص دهد.

 ج( در حیطه نگرش :

  تغییر در نگرش و رفتار مطابق با شاخص هاي مدون

با تاکید بر  5331استانداردهاي آموزش عمومي مصوب اسفند 

و اسالمي ، رفتار حرفه اي ، پاسخگویي و اخالق پزشکي 

احساس مسئولیت ، ارتباط موثر و آموزش بیمار ، کار گروهي 

 ، جامعه نگري و پیگیري
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  مطالعه کوریکولوم ایمني بیمار(patient safety)   به کلیه

 کارآموزان بخش پوست توصیه مي شود.

 دکارآموز مي بایست شان ، حریم و خلوت بیماران را رعایت کن 

، راز دار باشد و اسرار بیماران را حفظ کند، دلسوزانه از بیمار 

مراقبت کند، مسئولیت پذیر باشد،وظایف خود را بطور قابل 

اعتمادي انجام دهد، راستگویي را در کلیه تعامالت حرفه اي 

رعایت کند، از خواسته بیمار حمایت کند، از حقوق بیمار و 

نیازمندان خدمت کند، ظاهر و جامعه حمایت و جانبداري کند، به 

پوشش حرفه اي خود را از نظر لباس، آرایش و گفتگو رعایت 

کند، به فرهنگ و اعتقادات بیمار احترام بگذارد و از قضاوت 

کردن در این مورد اجتناب کند، در جهت اصالحات آموزشي و 

بالیني در جهت منافع عمومي تالش کندو نقش رهبري را بر عهده 

ارزشهاي معنوي در پزشکي اهمیت بدهد، بیما را بگیرد، به 

محور همه تالشهاي تیم سالمتي بداند و از حق بیمار براي بهره 

مندي از بهترین مراقبتهاي سالمتي دفاع کند، با بیماران با احترام 

رفتار نموده حریم آنها را رعایت کند. ارتباط حرفه اي خود و 

/خانواده /همکاران ، نقد  سایر اعضاي تیم سالمتي را با بیماران

کند. موقعیتهاي بالیني را بصورت کنجکاوانه و نقادانه بررسي 

( ارزیابي ارتباطات حرفه اي از دیدگاه بیمار  5کند. از جمله:  

( ارزیابي انسجام مراقبتهاي مختلف ارائه شده توسط اعضاي 2

( پیشگیري از 4( ارزیابي ارتقاي سالمتي بیمار 3تیم سالمتي 

 نتهاي بیمارستاني.عفو

 اي صحیح و توانایي ایجاد حس اعتماد و داشتن نگرش حرفه

 احترام متقابل بین پزشک، بیمار و همکاران.

) 
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 پوست بخش کارآموزان آموزشی های فعالیت برنامه

 01-01 8-01 روز/ساعت

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  شنبه

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  یکشنبه

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  دوشنبه

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  سه شنبه

 حضور در درمانگاه  کنفرانس بخش  چهارشنبه 

 

 

ای از دانایی و هنر است لذا آنچه در این مسیر به یاری ما طبابت آمیخته

ق شای پویا، احترام وعخواهد شتافت، تالش پیگیر، مطالعه مداوم، اندیشه

به بیماران است. این راهنما در آینده با پیشنهادات شما مورد تجدید نظر 

 خواهد گرفت.

 

 

 

 

 "پوست گروه آموزشی های برنامه ارزشیابی پرسشنامه "
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 اکسترن  :تحصیلی مقطع

 محترم، دانشجوی

 شده تنظیم پوست بخش در آموزش کیفیت ارتقاء جهت زیر پرسشنامه

 با ارائه را ما و ه خواند دقت به را پرسشنامه گردد می درخواست .است

 با رابطه در شما نظر باشید مطمئن .کنید یاری خویش ارزشمند نظرات

 .ماند خواهد محرمانه اشخاص

 بخش ............ بیمارستان ...............              

 ................ سال                   ماه...............    

 ....................................................دکتر :استاد

برگزار  ضعیف خوب عالی 

 نگردید 

تعدادبرگزار 

 شده 

 اهداف با آشنایی و معارفه جلسه برگزاری :الف

 توسط بخش شروع ابتدای در بخش آموزشی

 بخش استاد

 

     

 توسط بخش عمومی مسائل با آشنایی جلسه :ب

 بخش سرپرستار

 

     

      استاد توسط بخش راند :ج

      استاد توسط شده برگزار های کنفرانس

      گروهی بحث
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 می ارزیابی چگونه را بخش این به مربوط آموزشی های برنامه

 کنید؟

 

 و راهنمایی شما به ،)ماه طول در( بخش این گذراندن زمان در آیا .1

 شد؟ داده بازخوردی یا

 خیر                                    بلی  .2

 از درصد چند بخش، این آموزشی اهداف با شدن آشنا صورت در .3

 درصد .............. اید؟ گرفته فرا را آموزشی اهداف

 :بخش این سرپرستاروداتیاس با ارتباط در شما نظر .4

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.. 

 دارید؟ پیشنهادی چه آینده در بخش این کیفی ارتقاء برای .5

...............................................................................

...............................................................................

............................................................ 

 می ارزیابی چگونه را بخش این به مربوط آموزشی های برنامه .6

 کنید؟

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 در بخش آموزشی اهداف با آشنایی و معارفه جلسه برگزاری :الف .7

 بخش استاد توسط بخش شروع ابتدای

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 



 

16 
 

 بخش سرپرستار توسط بخش عمومی مسائل با آشنایی جلسه :ب .8

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 استاد توسط بخش راند :ج .9

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 استاد توسط شده برگزار های کنفرانس :ه .11

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 

 استاد  حضور با ، گروهی بحث :و .11

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 

 دارید؟ پیشنهادی چه آینده در بخش این کیفی ارتقاء برای  .12

...............................................................................

...............................................................................

....................................................... 

 و بالینی معاینه تاریخچه، اخذ بیمار، با رتباطا نحوه در را خود توانایی13

 را (Symptoms & Signs)ها بیماری های نشانه به Approach نحوه

 کنید؟ می ارزیابی چگونه دوره این پایان از بعد

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------ 
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 است؟ مواردی چه شامل  پوست گروهدر دوره این آموزشی قوّت نقاط 14

13. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

....... 

14. ...............................................................................

...............................................................................

............................ 

 مواردی چه شامل پوست گروه در دوره این آموزشی ضعف نقاط .15

 است؟

16. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 

17. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 

 های کنفرانس برگزاری با ارتباط در شما کلی نظر16

 چیست؟ آن تداوم و برگزاری زمان ، تی/اینترنی استیودن

18. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 
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19. ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 

 پیشنهادهایی چه  پوست گروه در دوره آموزش کیفیت ارتقاء برای 17

 دارید؟

18 ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............ 

  : خانوادگی نام و نام ← )تمایل صورت در

 ............................................................. :تماس شماره

 سپاسگزارم گرامی دانشجوی شما همکاری از

 پوست گروه مدیر
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