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: ظَاثك تحصیلی

تحصیالت ػبلیِ (الف

وؽَر هحل داًؽگبُ هحل تحصیل درجِ ػلوی گرایػ رؼتِ تحصیلی 
تحصیل 

ظبل ٍرٍد ثِ 
داًؽگبُ 

ظبل فراغت از 
تحصیل 

 1384 1382ایراى ػلَم پسؼىی اران وبرداًی  َّؼجری 

 1386 1384ایراى علَم پسشىی اران وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ  پرظتبری 

ثْذاؼت آهَزغ پرظتبری 
جبهؼِ 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی وبرؼٌبظی ارؼذ 
گیالى 

 1390 1387ایراى 

 

پبیبى ًبهِ  ّبی ًَؼتِ ؼذُ در دٍراى تحصیل  (ة

ًبم اظتبد راٌّوب همطغ تحصیلی ػٌَاى پبیبى ًبهِ 

ثررظی تبثیر فؼبلیت ٍرزؼی هٌظن ثر ؼیَُ 
ّبی همبثلِ ثب اظترض در داًؽجَیبى 

پرظتبری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گیالى 
1389 

دوتر رثیغ الِ فرهبًجر وبرؼٌبظی ارؼذ 

 

هَلؼیتْبی ؼغلی 

: ؼغل(الف

هحل وبر ًَع اظتخذام تبریخ اظتخذام ؼغل 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن طرح ًیرٍی اًعبًی  1391ّیئت ػلوی 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی  حك التذریط 1387 حك التذریط
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی )اران

 (ٍ داًؽىذُ پیراپسؼىی
 داًؽگبُ آزاد اظالهی اران
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ظبثمِ ارائِ خذهبت آهَزؼی  (ة

ظبل تحصیلی تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى درض ًَع درض همطغ تحصیلی هَظعِ هحل تذریط 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

-89ًیوعبل اٍل   3اصَل ٍ هْبرتْبی پرظتبری ػولی  پرظتبریوبرؼٌبظی 
88 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پیراپسؼىی 

 وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ
 َّؼجری

ًیوعبل دٍم  4فیسیَپبتَلَشی تئَری 
90-89 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پیراپسؼىی 

 وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ
 َّؼجری

ًیوعبل دٍم  5/1فَریتْبی پسؼىی تئَری 
90-89 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پیراپسؼىی 

 وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ
 َّؼجری

ًیوعبل دٍم  5/0فَریتْبی پسؼىی ػولی 
90-89 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پیراپسؼىی 

 وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ
 َّؼجری

ًیوعبل دٍم  3وبرآهَزی پرظتبری ػولی 
90-89 

 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

ًیوعبل دٍم   4وبرآهَزی ًَزاداى ػولی وبرؼٌبظی هبهبیی 
90-89 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

 تبثعتبى  5/1 1داخلی جراحی ػولی    پرظتبریوبرؼٌبظی
89-88 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

 تبثعتبى  5/1اصَل ٍ هْبرتْبی پرظتبری ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظی
89-88 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

وبرآهَزی در ػرصِ هبدراى ٍ ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظی
ًَزادى 

-90ًیوعبل دٍم  5/1
89 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

-90ًیوعبل دٍم  3ًَزاداى ػولی وبرؼٌبظی هبهبیی 
89 

ٍاحذ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
ؼبزًذ 

ًیوعبل اٍل   2ی شاپیذهیَلَتئَری   پرظتبریوبرؼٌبظی
91-90 

 ٍاحذ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران
ؼبزًذ 

ًیوعبل اٍل   2 1ثْذاؼت جبهؼِ تئَری   پرظتبریوبرؼٌبظی
91-90 

 ٍاحذ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران
ؼبزًذ 

ًیوعبل اٍل   3اصَل ٍ هْبرتْبی پرظتبری تئَری    پرظتبریوبرؼٌبظی
91-90 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

ًیوعبل اٍل   2ی شاپیذهیَلَتئَری   پرظتبریوبرؼٌبظی
91-90 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

ًیوعبل اٍل   2 1ثْذاؼت جبهؼِ تئَری   پرظتبریوبرؼٌبظی
91-90 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی  

ًیوعبل اٍل   6 2داخلی جراحیػولی   پرظتبریوبرؼٌبظی
91-90 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

-91ًیوعبل دٍم  5/4ًَزاداى ػولی وبرؼٌبظی هبهبیی 
90 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 
داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

-91ًیوعبل دٍم  55/2هبدراى ًٍَزاداى ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظی
90 

 90-91تبثعتبى  2/1 4ػرصِ داخلی جراحیػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 



داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی  

-89ًیوعبل دٍم  8 2داخلی جراحی ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ آزاد اظالهی اران 
88 

ًیوعبل اٍل   46/9اصَل ٍ هْبرتْبی پرظتبری ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ آزاد اظالهی اران 
91-90 

-91ًیوعبل دٍم  6 2داخلی جراحیػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ آزاد اظالهی اران 
90 

ػرصِ پرظتبری ثْذاؼت ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
جبهؼِ 

ًیوعبل دٍم   9/9
91-90 

ًیوعبل اٍل   5/4 1پرظتبری داخلی جراحیػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
92-91 

ًیوعبل اٍل   3 3پرظتبری داخلی جراحیػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
92-91 

ػرصِ پرظتبری داخلی ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
 1جراحی

ًیوعبل اٍل   6
92-91 

ًیوعبل دٍم  5/4ػرصِ وَدوبى ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
 92-91 

ًیوعبل دٍم  3اصَل ٍ هْبرتْبی پرظتبری ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
 92-91 

ًیوعبل دٍم  5/4 2ػرصِ داخلی جراحی ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
 92-91 

وبرآهَزی در ػرصِ پرظتبری ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
 4جراحی-داخلی

ًیوعبل اٍل   8
93-92 

وبرآهَزی پرظتبری ثْذاؼت ػولی   پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
جبهؼِ 

ًیوعبل اٍل   10
93-92 

وبرآهَزی در ػرصِ پرظتبری  ػولی  پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
 2جراحی-داخلی

   دٍمًیوعبل 10
93-92 

   دٍمًیوعبل 1.5 3پرظتبری ثْذاؼت جبهؼِ ًظری  پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
93-92 

   دٍمًیوعبل 3اپیذهیَلَشی  ًظری  پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
93-92 

ػرصِ پرظتبری وبرآهَزی در  ػولی  پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
 ثْذاؼت جبهؼِ

   دٍمًیوعبل 
94-93 

-وبرآهَزی پرظتبری داخلی ػولی  پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
 2جراحی

   دٍمًیوعبل 3
94-93 

   دٍمًیوعبل 5/4 اصَل ٍ هْبرتْبی پرظتبری ػولی  پرظتبریوبرؼٌبظیداًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 
94-93 

 

ظَاثك اجرایی  (ج

تب تبریخ از تبریخ هىبى فؼبلیت ظوت 



  92-91ًیوعبل اٍل ٍ دٍم  داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی اظتبد راٌّوب

  92-93ًیوعبل اٍل ٍ دٍم  داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی اظتبد راٌّوب

  93-94ًیوعبل دٍم داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی اظتبد راٌّوب 

دثیر اجرایی ظویٌبر داًؽجَیی خَى ٍ فراٍردُ 
ّبی خًَی 

  1393داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

دثیر اجرایی ظویٌبر داًؽجَیی ظٌگْبی ولیَی ٍ 
هرالجتْبی آى 

  1393داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

دثیر اجرایی ظویٌبر داًؽجَیی ػَارض ًبخَاظتِ 
دارٍیی 

  1393داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی 

 

: تؽَیك ّب ٍ احراز همبهْب

تاریخ همام اّذاوٌٌذُ هحل دریافت علت دریافت عٌَاى 

دریافت 

همبم دٍم جؽٌَارُ فرایٌذّب ٍ ًَاٍریْبی تمذیر ًاهِ 
 1392آهَزؼی داًؽجَیی ؼْیذ هطْری

  داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 

رؼتِ ظیرُ )همبم اٍل جؽٌَارُ لراى ٍ ػترتتمذیر ًاهِ 
 (هؼصَهیي

 1392 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 

رؼتِ )همبم دٍم جؽٌَارُ لراى ٍ ػترت تمذیر ًاهِ 
 (هفبّین لراًی

 1392 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 

  داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران  داًؽجَی هوتبز دٍرُ وبرداًی َّؼجریتمذیر ًاهِ 

داًؽجَی اظتؼذاد درخؽبى دٍرُ وبرؼٌبظی تمذیر ًاهِ 
پرظتبری 

  داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 

   گیالىداًؽگبُ ػلَم پسؼىی داًؽجَی ثرتر در دٍرُ ارؼذ  پرظتبری تمذیر ًاهِ 

فؼبلیتْبی فرٌّگی ٍ ٍرزؼی ثعیج تمذیر ًاهِ 
داًؽجَیی 

 ثعیج داًؽجَیی اران  داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران 

ؼروت در ًْویي الوپیبد ٍرزؼی داًؽجَیبى تمذیر ًاهِ 
 هذال طال 7ٍ وعت 

ض ییدوتر حعي ثْجَدی ر گیالىداًؽگبُ ػلَم پسؼىی 
داًؽگبُ 

 

 هْذی هعیجی هؼبًٍت داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران داًؽجَی فؼبل ٍرزؼی  تمذیر ًاهِ 
داًؽجَیی ٍ فرٌّگی  

 

وعت هذال طال ٍ لْرهبى لْرهبًبى در تمذیر ًاهِ 
ٍ خسر آثبد ظبری 1388الوپیبد ٍرزؼی یسد 

ض ییدوتر حعي ثْجَدی ر گیالىداًؽگبُ ػلَم پسؼىی 
داًؽگبُ 

 

دوتر هجیذ رهضبًی رئیط داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اران پٌجویي جؽٌَارُ آهَزؼی ؼْیذ هطْری تمذیر ًاهِ 
داًؽگبُ 

 

اجرای ثرًبهِ ّبی تَجیْی داًؽجَیبى تمذیر ًاهِ  
جذیذالَرٍد  

خبًن خرهی راد  لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی 
 داًؽىذُ پرظتبری ییطر

هبهبیی 

 

حىن 

لْرهاًی 

همبم لْرهبًی دٍ ٍهیذاًی داًؽجَیبى وؽَر 
1388 

  1388 

 1383  همبم دٍم آهبدگی جعوبًی یبدٍارُ ؼْذای حىن 



داًؽجَی وؽَر لْرهاًی 

حىن 

لْرهاًی 

همبم دٍم وبراتِ ثبًَاى اظتبى هروسی رؼتِ 
وویتِ  

  1382 

حىن 

لْرهاًی 

همبم دٍم وبراتِ ثسرگعبالى اظتبى هروسی 
وبتب 

  1383 

حىن 

لْرهاًی 

همبم دٍم وبراتِ ثسرگعبالى اظتبى هروسی 
وویتِ 

  1383 

حىن 

لْرهاًی 

همبم اٍل هعبثمبت ٍرزؼی وبرهٌذاى ػلَم 
 پسؼىی لن

  1392 

 

 

 

 

 

ػضَیت در وویتِ ّب ٍ ؼَرا ّب 

تب تبریخ از تبریخ  هىبى ًَع ؼَرا ًبم وویتِ ٍ ؼَرا 

 تبوٌَى 1391داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی لن ػضَ  ؼَرای آهَزؼی 

ؼَرای راّجردی ًْبد 
ًوبیٌذگی رّجری 

 تب وٌَى 1391داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن ػضَ 

هعَل ثرگساری 
 ظویٌبرّبی داًؽجَیی 

  1393داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی لن  هعئَل

     

 

 

 

پرٍشُ ّبی تحمیمی هصَة ٍ غیر هصَة 

   وبلجذؼىبفی افت تحصیلی داًؽجَیبى پرظتبری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن 

بررسی ارتباط بیي تیپ شخصیتی ٍ خَدوارآهذی بالیٌی در داًشجَیاى پرستاری 

 1392علَم پسشىی لن در سال 

  

   ثررظی تبثیر یبدگیری هجتٌی ثر هؽىل ثر ػَاهل اظترض زای ثبلیٌی

   تبثیر اجرای ؼیَُ آهَزؼی اظتبًذارد ظبزی ؼذُ ثر هْبرتْبی داًؽجَیبى پرظتبری

: ؼروت در ثرًبهِ ّبی ثبزآهَزی ٍ وبرگبّْب

تبریخ ثرگساری هحل ثرگساری طَل هذت دٍرُ ًبم وبرگبُ 

 1391 هْر 27 ٍ 26  لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی دٍ رٍزُ وبرگبُ رٍغ تحمیك 

 17/8/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ وبرگبُ طرح درض 

 23/12/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ وبرگبُ آؼٌبیی ثب لَاًیي ٍ همررات آهَزؼی  ٍ ًحَُ 



اجرایی آییي ًبهِ پَؼػ ٍ اخالق حرفِ ای اظالهی 

داًؽجَیی ٍ تؼبهل اظتبد ثب / وبرگبُ اخالق حرفِ ای
داًؽجَ 

ظخٌراى  )یه رٍزُ
 (هیْوبى

 10/7/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی 

ٍرٍد ثب لوبرگبُ تَجیْی آؼٌبیی ثب داًؽجَیبى جذیذا
رؼتِ پرظتبری 

 1/7/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی  (ظخٌراى )یه رٍزُ

 8/11/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ  1وبرگبُ ًمذ ٍ داٍری همبالت 

 14/12/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ  2وبرگبُ ًمذ ٍ داٍری همبالت 

 29/9/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی  یه رٍزُوبرگبُ اخالق ػلوی ٍ ظرلت ادثی 

 آثبى 10ٍ 9 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی ظِ رٍزُ وبرگبُ طراحی پرظؽٌبهِ 
 آرر 9

 2/8/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ  pubmedوبرگبُ جعتجَی پیؽرفتِ در 

 25/7/1387داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گیالى یه رٍزُ  End noteوبرگبُ 

 12/3/92داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لن یه رٍزُ  پیؽرفتِ End noteوبرگبُ 

 7/8/91 ثیوبرظتبى ًىَیی ّذایتی لنیه رٍزُ  ADRوبرگبُ ػَارض ًبخَاظتِ دارٍیی

 20/10/91ثیوبرظتبى ًىَیی ّذایتی لن یه رٍزُ  ECGوبرگبُ هَاجِْ ثب ثیوبر للجی ٍ تفعیر

 7/9/91 داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی لن ارائِ شٍرًبل والة  

  داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی لن  ؼروت در شٍرًبل والة

 28/9/91داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی لن  ارائِ همبلِ در ّفتِ پصٍّػ 

  لنداًؽگبُ   رٍز4ُ  افسایی اظبتیذطرح هؼرفت

  لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی  ؼروت در شٍرًبل والة 

 1390 اظفٌذ3ٍ4داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گیالى  دٍ رٍزُؼروت در ّوبیػ وؽَری هرالجت ٍ ظالهت 

ؼروت در ثرگساری ثرًبهِ ّبی تَجیْی داًؽجَیبى 
جذیذالَرٍد 

  داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی لن 

 1392 تیر 6ٍ 5لن داًؽگبُ ػلَم پسؼىی  دٍ رٍزُوبرگبُ رٍغ تحمیك ؼروت در 

ّن اًذیؽی اظبتیذ ٍ ًخجگبى داًؽگبّی ثب هَضَع 
 (ؾ )ثررظی زهیٌْْبی ثرٍز اّبًت ثِ پیبهجر اورم 

 13/7/91 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ 

 23/6/1392 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ وبرگبُ ثررظی زهیٌِ ّبی ثرٍز اّبًت ثِ پیبهجر اػظن 

 18/4/92 لنداًؽگبُ ظِ رٍزُ تبریخ فرٌّگ ٍ توذى اظالهی 

 18/4/92 لنداًؽگبُ ظِ رٍزُ رٍؼْب ٍ فٌَى تذریط 

 13/12/92 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ وبرگبُ راثطِ ظجه زًذگی ٍ هساج ثب آهَزغ 

 18/10/92 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ  2پصٍّػ در حیطِ طت ظٌتی

 4/10/92 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ  spssوبرگبُ 

 9/10/92 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ  1پصٍّػ در حیطِ طت ظٌتی

 23/10/92 لنداًؽگبُ ػلَم پسؼىی یه رٍزُ دٍرُ هؼرفت افسایی ظجه زًذگی 

    

    

 

 

: همبالت چبح ؼذُ



ظبل چبح ؼوبرُ ًبم ًؽریِ ػٌَاى همبلِ ًَیعٌذگبى ردیف 

فرهاًبر، ..حکیوه دهقاًی، ربیع ا 1

صدیقه پاک سرضت،احساى کاظن 

 ًژاد لیلی

تبثیر فعبلیت هنظن ورزشی بر شیوه 

هقببله بب استرس هسئله هدار در 

دانشجویبى پرستبری دانشگبه علوم 

 پسشکی گیالى 

 

هجله پرستبری هبهبیی 

 جبهع نگر

68 1391 

 

اضرف خرهی راد،ضهرام ارسٌگ،  2

 هدی احوری طهراى،حکیوه دهقاًی

ارتببط هوش هعنوی بب اضطراة 

اهتحبى در دانشجویبى پرستبری 

 کبربرد تحلیل هسیر:هبهبیی

هجله ایرانی آهوزش 

 در علوم پسشکی

13 1392 

فرهاًبر، ..حکیوه دهقاًی، ربیع ا 3

صدیقه پاک سرضت،احساى کاظن 

 ًژاد لیلی

تبثیر فعبلیت هنظن ورزشی بر شیوه  

هبی هقببله بب استرس در دانشجویبى 

 پرستبری 

   هجلِ پصٌٍّذُ

 

 

 

 

... همبالت هٌتؽر ؼذُ در ّوبیؽْب ٍ وٌفراًعْبٍ(ج

هحل ػٌَاى ّوبیػ ػٌَاى همبلِ ًَیعٌذگبى ردیف 

ثرگساری 

ًحَُ ارائِ 

همبلِ 

تبریخ ارائِ 

فرهاًبر، ..حکیوه دهقاًی، ربیع ا 1

صدیقه پاک سرضت،احساى 

 کاظن ًژاد لیلی

 

 

تبثیر فعبلیت هنظن ورزشی بر 

شیوه هقببله بب استرس هسئله 

هدار در دانشجویبى پرستبری 

 دانشگبه علوم پسشکی گیالى

 

 

ّوبیػ وؽَری 

هرالجت ٍ ظالهت 

 اظفٌذ 4 ٍ 3ظخٌراًی گیالى 

1390 

اشرف خرهی رادشهرام  2

ارسنگ چنگ،هدی احوری 

طهراى، زهرا عببدینی،حکیوه 

 دهقبنی

 

 

ارتببط هوش هعنوی بب 

اضطراة اهتحبى در 

دانشجویبى پرستبری و 

 هبهبیی

 

چهاردهویي هوایص 

کطوری آهوزش علوم 

 پسضکی 

 

 ظخٌراًی تْراى 

 اردیبهطت 12-9
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