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 سًاتق تحصیلی 

 ؼْرهحل تحصیل داًؽگبُ هحل تحصیل درجِ ػلوی رؼتِ تحصیلی

 تْراى داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى هرثی کبرؼٌبظی ارؼذ ثیَْؼی

دکترای تخصصی آهَزغ پسؼکی 

(PhD) 

 تْراى داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى اظتبدیبر

 

 َای اجراییساتقٍ فعالیت ي پست

 تاریخ مکان فعالیت  عىًان  سمت
 تبکٌَى 94/3/35 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ پیراپسؼکی هذیرگرٍُ َّؼجری داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى

 9341 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی الجرز داًؽگبُ ػلَم پسؼکی الجرز  اًذازیراُػضَ تین 

 9342لغبیت  9341 درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،ٍزارت ثْذاؼت بپیَظتِ (ً ٍدرظی َّؼجری)کبرؼٌبظی پیَظتِ ثرًبهِهعئَل تذٍیي 

 69/5/44لغبیت  66/3/41 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ پیراپسؼکی هؼبٍى پؽتیجبًی

 9343لغبیت 9342 درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،ٍزارت ثْذاؼت ( ّبی ٍیصُ )کبرؼٌبظی ارؼذ ًبپیَظتِدرظی پرظتبری هرالجتذٍیي ثرًبهِػضَ کویتِ ت

ّبی ٍیصُ ًَزاداى )کبرؼٌبظی ارؼذ درظی پرظتبری هرالجتػضَ کویتِ تذٍیي ثرًبهِ

 ًبپیَظتِ (

 9344لغبیت  9343 درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،ٍزارت ثْذاؼت

 تب کٌَى 9344 پیراپسؼکیداًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ  (EDOهذیر دفتر تَظؼِ آهَزغ )

 9345لغبیت  9344 درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،ٍزارت ثْذاؼت ػضَ کویتِ تذٍیي ثرًبهِ درظی فَریت ّبی پسؼکی  )کبرؼٌبظی ًبپیَظتِ (

 4/4/45لغبیت  69/3/44 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ پیراپسؼکی داًؽجَییهؼبٍى آهَزؼی ٍ 

 96/99/59لغبیت  69/4/45 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى داًؽکذُ پیراپسؼکی هؼبٍى داًؽجَیی ٍ فرٌّگی 

داًؽکذُ  –داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى  (33046هجْس ثِ ظیعتن ّؽذار دٌّذُ ) ثب ؼوبرُ ثجت )آًصیَکت(  اختراع کبتتر

 پیراپسؼکی

9359 

داًؽکذُ  –داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى  کعت هذال ًمرُ ًخعتیي جؽٌَارُ اختراػبت ٍ اثتکبرات تْراى

 پیراپسؼکی

9356 

 9350 ّوبیػ رازی –داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى  دثیر ػلوی ّوبیػ کؽَری یبدگیری الکترًٍیکی )ؼبخِ داًؽجَیی(

ارتمبی ًظبم ارزیبثی ٍ آزهَى ّبی ػلَم » ثخػدثیر اجرایی ثعتِ تحَل ٍ ًَآٍری در 

 «پسؼکی

 تبکٌَى 9350 ایراىداًؽگبُ ػلَم پسؼکی 

 9350 هرالجت ّبی ٍیصُ ایراىاًجوي اًعتسیَلَشی ٍ  )ؼبخِ پیراپسؼکی(یر ػلوی کٌگرُ ثیي الوللی ثیَْؼیدث

 9352 درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،ٍزارت ثْذاؼت هعئَل ثبزًگری ثرًبهِ درظی َّؼجری

 9352 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى  هعئَل راُ اًذازی هرکس آزهَى داًؽگبُ 

 9352 جؽٌَارُ آهَزؼی ؼْیذ هطْری تخصصی کعت رتجِ اٍل پبیبى ًبهِ ثرتر دکتری

 9352 جؽٌَارُ آهَزؼی اظتبد دکتر ٍثَق اظتبد ًوًَِ جؽٌَارُ دکتر ٍثَق در حیطِ پصٍّػ در آهَزغ 

   

 

 

 

 



 

 عضًیت در اوجمه َا ي مجامع علمی 

 عضًیتمذت  محل فعالیت مجمع وًع َمکاری ي سمت وام مجمع
 لغبیت از

 تبکٌَى 9341 درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،ٍزارت ثْذاؼت دثیر ریسی رؼتِ َّؼجریثرًبهِ  کویتِ ارزؼیبثی ٍ

 َا عضًیت در کمیتٍ َا ي شًرا 

تا کمیتٍ وًع َمکاری  کمیتٍ یا شًراوام 

 یا شًرا

 فعالیتمذت  مکان یا سازمان مرتًطٍ
 لغبیت از

 9342 9333 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى  هعئَل کویتِ داًؽکذُ پیراپسؼکی ٍ ػلَم پبیِ پسؼکیکویتِ ارزؼیبثی 

داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ  ػضَ کویتِ کویتِ ارتمبء کیفی آهَزغ

 پیراپسؼکی

 تب کٌَى 9330

داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ  ػضَ ؼَرا ؼَرای آهَزؼی 

 پیراپسؼکی

 تب کٌَى 9333

داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ  ػضَ کویتِ کویتِ تحصیالت تکویلی

 پیراپسؼکی

 تب کٌَى 9346

 9341 9343 درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،ٍزارت ثْذاؼت ػضَ کویتِ کویتِ کیفیت آهَزغ ٍ اؼتغبل

داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ  دثیر کویتِ کویتِ راّجردی ٍ دفتر ثْجَد کیفیت داًؽکذُ

 پیراپسؼکی

9340 9341 

 تب کٌَى 9340 درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،ٍزارت ثْذاؼت ػضَ کویتِ کویتِ تخصصی پیراپسؼکی

داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى داًؽکذُ  هعئَل کویتِ ریسی درظیکویتِ ثرًبهِ

 پیراپسؼکی

 تبکٌَى 9344

 تب کٌَى 9350 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى ػصَ ؼَرا ؼَرای اخالق پسؼکی داًؽگبُ

 تب کٌَى 9350 ظبلي ّوبیػ رازی ػضَ کویتِ کویتِ ارزؼیبثی ّوبیػ آهَزغ پسؼکی ٍ جؽٌَارُ ؼْیذ هطْری

  ٌپريشَای تحقیقاتی تصًیة شذ 

وًع فعالیت در طرح )مجری  عىًان طرح

َمکار، اصلی ، مذیر اجرایی ، 

 (مشاير ي غیرٌ

مؤسسٍ محل 

 پصيَش

يضعیت 

فعلی 

 طرح

طًل 

مذت 

 طرح

سال 

تصًیت 

 طرح

 -( در َّای اتبقN2Oثررظی تراکن گبز ثیَْؼی ًبیترٍض اکعبیذ )

ّبی تبثؼِ داًؽگبُ  ػلَم جراحی ٍ ریکبٍری در ثیوبرظتبىول ّبی ػ

 پسؼکی ایراى

داًؽگبُ ػلَم  هجری اصلی

 پسؼکی ایراى

خبتوِ 

 طرح

 46 هبُ 91

، تبة آٍری ٍ راثطِ اظترض ّبی ؼغلی، راّجردّبی همبثلِ ثب اظترض

 ظالهت رٍاًی ثب رضبیت ؼغلی کبرکٌبى ثیَْؼی ؼبغل در اتبق ػول 

داًؽگبُ ػلَم  هجری اصلی

 پسؼکی ایراى

خبتوِ 

 طرح

 43 ظبل 9

اٍلَیت ثٌذی ػَاهل هَثر ثر اثر ثخؽی تذریط از دیذگبُ داًؽجَیبى 

کبرؼٌبظی ارؼذ داًؽکذُ پیراپسؼکی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى ثب 

  AHPاظتفبدُ از هذل 

داًؽگبُ ػلَم  هجری اصلی

 پسؼکی تْراى

خبتوِ 

 طرح

 59 هبُ 3

ثررظی کوی ٍ کیفی ػَاهل هرتجط ثب ارزؼیبثی داًؽجَیبى از اظتبد در 

 آهَزغ پسؼکی ثر اظبض هذل هؼبدالت ظبختبری

داًؽگبُ ػلَم  هجری اصلی 

 پسؼکی ایراى

خبتوِ 

 طرح 

 56 هبُ 2

همبیعِ تبثیر اًذاًعترٍى ٍ زًججیل خَراکی ثر هیساى ثرٍز ٍ ؼذت 

 تَْع ٍ اظتفراؽ پط از ػول در ثیوبراى تحت ػول جراحی چؽن

داًؽگبُ ػلَم  هجری اصلی 

 پسؼکی ایراى

خبتوِ 

 طرح 

 56 هبُ  4

 َّؼجری رؼتِ پیَظتِ کبرؼٌبظی دٍرُ آهَزؼی ثرًبهِ ارزؼیبثی

 ایراى پسؼکی ػلَم داًؽگبُ

داًؽگبُ ػلَم  هجری اصلی 

 پسؼکی ایراى

در حبل 

 اجرا

 50 هبُ 4

 ٍاثعتِ ّبی داًؽکذُ در داًؽجَیبى ارزؼیبثی ًظبم هَجَد ٍضغ ثررظی

 ایراى پسؼکی ػلَم داًؽگبُ

داًؽگبُ ػلَم  هجری اصلی

 پسؼکی ایراى

در حبل 

 اجرا

 51 هبُ 2

 ارزؼیبثی در اظتفبدُ ثوٌظَر P-MEX پرظؽٌبهِ ظٌجی رٍاى تؼییي

 ظبل در ایراى پسؼکی ػلَم داًؽگبُ دظتیبراى ای حرفِ رفتبر صالحیت

9350 

داًؽگبُ ػلَم  هجری اصلی

 پسؼکی ایراى

در حبل 

 اجرا

 51 ظبل 9

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=shsmphd@yahoo.com&seed=6927231251312468101227235993659991437122946270&cod_tarh=93-01-133-24523
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 ) شرکت در ديرٌ َای مختلف ) آمًزشی ، پصيَشی ي اجرایی 

 

 تاریخ ترگساری محل ترگساری  وام ديرٌ
 94/0/25لغبیت  92/0/25 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى ّبی اٍلیِ ثْذاؼتی کبرگبُ آهَزؼی هرالجت

 91/99/31لغبیت  99/99/35 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى آهَزؼی رٍغ تحمیكکبرگبُ 

12 th congress of Iranian heart association 6999 تْراى 

 لغبیت ّوبى رٍز 39/6/49 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى یبدگیری ّبیآهَزغ هْبرت

8 th biennial congress Asian … Oceanic of regional 
anesthesia and pain medicine  

 6991 ؼیجب –شاپي 

 6/2/41لغبیت  9/2/41 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى دٍرُ هذیریت ٍ رفتبر ظبزهبًی 

 5/2/41لغبیت  4/2/41 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى هعئلِکبرگبُ خاللیت ٍ حل

 2/3/41لغبیت  63/2/41 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى کبرگبُ آؼٌبیی ثب هجبحث تحَل اداری 

 9344 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى کبرگبُ آهَزؼی همذهبتی آهَزغ پسؼکی

 لغبیت ّوبى رٍز 93/3/44 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى Real Time PCRکبرگبُ آهَزؼی 

ُ ػلَم پسؼکی ایراىداًؽگب ای کبرگبُ ارزؼیبثی هؤظعِ  لغبیت ّوبى رٍز 93/4/44 

 92/99/44لغبیت  96/99/44 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى کبرگبُ آهَزغ پسؼکی 

 لغبیت ّوبى رٍز 63/9/45 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى ثٌذی آهَزؼی کبرگبُ تَجیْی رتجِ

 -)ظبلي ّوبیػ ثیيداًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى ًَآٍری ّوبیػ 

 الوللی رازی (

9359 

 9359 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى  ّبی آهَزؼیبرگبُ تذٍیي طرح ارزؼیبثی ثرًبهِک

 9359 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى ّبی ارزؼیبثی کبرگبُ آهَزؼی ادغبم ًورُ

 9359 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى  یکبرگبُ آهَزؼی الذام پصٍّ

 9359 (پسؼکی تْراى )داًؽکذُ پیراپسؼکی داًؽگبُ ػلَم ارزؼیبثیًمػ در آهَزغ ٍ کبرگبُ آؼٌبیی ثب تکٌیک ایفبی 

 9353 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى آٍری در آهَزغ ػلَم پسؼکیّبی تحَل ٍ ًَگبرگبُ آهَزؼی ترجوبى ثعتِ

 9350 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى کبرگبُ آهَزؼی گراًذ تئَری

 9351 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى  ػولیبتیکبرگبُ آهَزؼی تذٍیي ثرًبهِ 

 9352 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى کبرگبُ طراحی آهَزؼی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٌمقاالت مىتشر شذ 

سال  وام وشریٍ عىًان  مقالٍ

 چاپ 

 وًیسىذگان

( در َّای اتبق N2Oثررظی تراکن گبز ثیَْؼی تبیترٍض اکعبیذ )

 ّبی جراحی ٍ ریکبٍری

پسؼکی  هجلِ داًؽگبُ ػلَم

 ایراى

ؼٌْبم صذیك هؼرٍفی ، ػلی اکجر ؼرفی ، هْؽیذ  9343

 ثٌْبم ، حویذ حمبًی

ثررظی تراکن آلَدگی ًبؼی از گبز ًبیترٍض اکعبیذ در اتبق ّبی ػول 

جراحی اطفبل ثیوبرظتبًْبی تبثؼِ ػلَم پسؼکی ایراى ، تْراى ٍ ؼْیذ 

 ثْؽتی

هجلِ داًؽگبُ ػلَم پسؼکی 

 ایراى

همذم ، ٍلی اهلل حعٌی ، ؼٌْبم صذیك  اهیر هرادی 9342

 هؼرٍفی

Nitrous oxide levels in operating and recovery 
rooms of Iranian hospitals 

Iranian journal of 
public health 

ؼٌْبم صذیك هؼرٍفی ، هحوذ جَاد غرٍی ، ػلی  9345

 صوذی ، هْؽیذ ثٌْبم 

ثب اظترض تبة آٍری ٍ تأثیر اظترض ؼغلی ، راّجردّبی همبثلِ ای 

 ظالهت رٍاًی در پرظٌل ثیَْؼی

فصلٌبهِ اصَل ثْذاؼت رٍاًی 

 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی هؽْذ

هْذی ،  ؼٌْبم صذیك هؼرٍفی ،حعیي ؼبرُ  9359

 َّؼوٌذی ، الْبم حمی

ثب رٍغ تعتْبی رٍتیي  API-20Eٍ کیت   PCRهمبیعِ تکٌیک 

 ثیَؼیویبیی در تؽخیص ظبلوًَال

هحوذ کبظن ؼریفی یسدی ، هحوذ هْذی ظلطبى  9359 آزهبیؽگبّیهجلِ ػلَم 

دالل ، ػجبض رحیوی فرٍؼبًی ، ؼٌْبم صذیك 

 هؼرٍفی

اٍلَیت ثٌذی ػَاهل هَثر ثر اثر ثخؽی تذریط از دیذگبُ داًؽجَیبى6 

 (AHPکبرثرد فرایٌذ تحلیل ظلعلِ هراتجی )

هجلِ ایراًی آهَزغ در ػلَم 

 پسؼکی 

هْذی رػذآثبدی، جویل صبدلی فر، هحوذ کرین  9359

ثْبدری، حعیي درگبّی، فبئسُ فرٍزاى فر، پصهبى 

 حوَزادُ، ؼٌْبم صذیك هؼرٍفی 

تؼییي هْن تریي هَلفِ ّبی هَثر ثر اثرثخؽی تذریط یک اظتبد از 

دیذگبُ داًؽجَیبى کبرؼٌبظی ارؼذ6 رّیبفت هذل تحلیل ظلعلِ 

 هراتجی 

َظؼِ هجلِ هرکس هطبلؼبت ٍ ت

 آهَزغ ػلَم پسؼکی یسد 

ؼٌْبم صذیك هؼرٍفی، آییي هحوذی، ظیذ هعؼَد  9353

 هَظَی، هْذی رػذآثبدی 

همبلِ تحلیل رٍاثط ظبختبری هتغیرّبی هرتجط ثب ارزؼیبثی تذریط 
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هجلِ ایراًی آهَزغ در ػلَم 

 پسؼکی

ظلطبًی ػرثؽبّی ، هجیذ یَظفی افراؼتِ ، کبهراى  9350

ؼؼلِ ثیگذلی ، ؼٌْبم صذیك هؼرٍفی )هَلف ٍ 
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 9340 ظخٌراى راهعر ّبی ًَیي ّوبیػ للت ٍ هْبرت تفعیر ثبلیٌی گبزّبی خَى ؼریبًی ٍ کبرثرد ًٍتیالتَرّب 

ّبی چْبرهیي کٌگرُ ثیي الوللی هرالجت ّبی ٍیصُ فیسیَتراپی ریِ ثیوبراى ثعتری در ثخػ هرالجت

 ٍیصُ پسؼکی

هرکس ّوبیػ ّبی رازی 

 (داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى)

راىٌظخ  9342 

هرکس ّوبیػ ّبی رازی  ظَهیي کٌگرُ ػلوی جبهؼِ جراحبى  PACU در جراحیتحت ػالئن ّؽذار دٌّذُ در ثیوبراى 

 (داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى)

راىٌظخ  9340 

کٌگرُ ظراظری کٌترل ٍ پیؽگیری از  ّبی ثیوبرظتبًی کٌترل ٍ پیؽگیری از ػفًَت

 ّبی ثیوبرظتبًیػفًَت

راىٌظخ هجتوغ فرٌّگی ًگیي  9346 

ظَهیي کٌگرُ ػلوی اًجوي جراحبى للت  هطبلؼِ گبزّبی خَى ؼریبًی ثِ رٍغ ًَیي 

 ایراى

هرکس ّوبیػ ّبی ثیي الوللی 

 صذا ٍ ظیوب

راىٌظخ  9346 

دیٌبهیک ّبی خَى ؼریبًی ٍ هبًیتَریٌگ ّوَتفعیر گبز

 ّبی ٍیصُ در ثخػ هرالجت

چْبرهیي کٌگرُ ظراظری تبزُ ّبی للت ٍ 

 ػرٍق 

هجتوغ ثیوبرظتبًی تبالر اهبم 

 اهبم خویٌی )رُ(

راىٌظخ  9349 

ّبی پٌجویي کٌگرُ ثیي الوللی هرالجت تٌظین اٍلیِ دظتگبُ ّبی تَْیِ دٌّذُ هکبًیکی 

 ٍیصُ پسؼکی 

راىٌظخ داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی  9342 

پٌجویي کٌگرُ ثیي الوللی اًجوي جراحبى للت  (CPCR)احیبی للجی ریَی هغسی

 جراحبى آلوبىایراى ثب ّوکبری اًجوي 
هرکس ّوبیػ ّبی رازی 

 (داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى)

راىٌظخ  9342 

پبًسدّویي کٌگرُ ثیي الوللی اًجوي للت  (Winning)بزی ثیوبراى از دظتگبُ ًٍتیالتَرجذاظ

 للت فراًعِایراى ثب ّوکبری اًجوي 

هرکس ّوبیػ ّبی ثیي الوللی 

 صذا ٍ ظیوب

راىٌظخ  9341 
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 9359 ظخٌراى داًؽگبُ ػلَم پسؼکی یبظَج گردّوبیی داًؽجَیبى پیراپسؼکی چبلؽْبی دٍرّبی آهَزؼی ) رؼتِ َّؼجری (

An overview of Bachelor’s degree in 
anesthesia around the word 

کٌگرُ ثیي الوللی ثیَْؼی، دٍازدّویي 

 ّبی ٍیصُ ٍ دردهرالجت

هرکس ّوبیػ ّبی ثیي الوللی 

  پصٍّؽگبُ ًیرٍ

 1394 پوستر

Passive leg raise (PLR) during 
cardiopulmonary resuscitation 

کٌگرُ ثیي الوللی ثیَْؼی، دٍازدّویي 

 ّبی ٍیصُ ٍ دردهرالجت

هرکس ّوبیػ ّبی ثیي الوللی 

  پصٍّؽگبُ ًیرٍ

 1394 پَظتر

What is the role of nanotechnology in 
anesthesia? 

کٌگرُ ثیي الوللی ثیَْؼی، دٍازدّویي 

 ّبی ٍیصُ ٍ دردهرالجت

هرکس ّوبیػ ّبی ثیي الوللی 

  پصٍّؽگبُ ًیرٍ

 1394 پَظتر

Pulse oximetry monitoring at the 
forehead may be better? 

کٌگرُ ثیي الوللی ثیَْؼی، دٍازدّویي 

 ّبی ٍیصُ ٍ دردهرالجت

هرکس ّوبیػ ّبی ثیي الوللی 

  ُ ًیرٍپصٍّؽگب

 1394 پَظتر

The bachelor of science anesthesia and 
head departments of anesthesia 

satisfaction of anesthesia gradates about 
playing the professional role as 

anesthetist of the bachelor alumni of 
anesthesia 

 

دٍازدّویي کٌگرُ ثیي الوللی ثیَْؼی، 

 ّبی ٍیصُ ٍ دردهرالجت

 

هرکس ّوبیػ ّبی ثیي الوللی 

  پصٍّؽگبُ ًیرٍ

 پَظتر

 

 

1394 

Satisfaction of the heads of departments 
with the efficiency and effectiveness of 

the bachelor alumni of anesthesia 

للی ثیَْؼی، کٌگرُ ثیي الودٍازدّویي 

 ّبی ٍیصُ ٍ دردهرالجت

ّبی ثیي الوللی هرکس ّوبیػ 

  پصٍّؽگبُ ًیرٍ

 

 پَظتر

1394 
 

Satisfaction of bachelor graduates of 
anesthesia from Iran university of medical 

sciences with the training course and 
curriculum allude to professional roles 

 

کٌگرُ ثیي الوللی ثیَْؼی، دٍازدّویي 

 درد ّبی ٍیصُ ٍهرالجت

هرکس ّوبیػ ّبی ثیي الوللی 

  پصٍّؽگبُ ًیرٍ

 1394 پَظتر 
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