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سوابق تحصیلی
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سوابق پژوهشی
لف:پژوهش های انجام گرفته یا در حال اجراء :
-1تزرعی راتطِ تیي ٍیضگی ّای ؽخصیتی ،اعتزط ٍؽیَ ّای هقاتلِ تا خَدکؾی در افزاد اقذام کٌٌذُ
تِ خَدکؾی ؽْز ایالم1378.-
ّ-2وِ گیزؽٌاعی اختالالت رٍاًی در هٌاطق رٍعتایی اعتاى ایالم طی یک

دٍرُ ّتکس عکا ِ– 87

.1383
 -3تزرعی تاثیزاخزای طزح پیؾگیزی اس عَاًح ٍحکَاد

خکاًگی تزهیکشاى ایوٌکی هٌکاسم در هٌکاطق

رٍعتایی اعتاى ایالم 1381.-
-4تزرعی راتطِ تیي افغزدگی ٍافس تحصیلی در داًؼ آهَساى دتیزعتاًْای ؽْزایالم1385.-
-5تزرعی رٍیذادّای اعتزط سای سًذگی ٍاقذام تِ خَدکؾی در اعتاى ایالم 1381.-

-6تزرعی ؽیَع ٍػَاهل هَثز تزکؾیذى عیگاردر داًؾدَیاى پغزداًؾگاُ ػلَم پشؽکی ایالم 1384.-
-7تزرعی ٍضؼیس عالهس رٍاى داًؼ آهَساى ایثارگزاعتاى ایالم .1376-
 -8تزرعی ٍضؼیس اختالم اعتزط پظ اس ضزتِ ًاؽی اسخٌگ تحویلی در هزدم ؽْز ایالم (ّوککار -
.1385
 -9تزرعی تاثیز آهَسػ تزیادگیزی ؽیَُ ّای هقاتلِ تااعتزط در داًؼ آهَساى دختز پکیؼ داًؾکگاّی
ؽْز ایالم1384.-
-11تزرعی ٍضؼیس خَدکؾی هٌدز تِ هزگ طی ی

دٍرُ پکٌح عکا ِ ( 1383-87دراعکتاى ایکالم -

1388.
-11تزرعی ؽیَع ٍػَاهل هَثزتزخؾًَس خاًگی در سًاى هزاخؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاؽتی درهاًی ؽْز
ایالم1389.
-12اًَاع طالق ٍآثار آى  -تِ ػٌَاى اعتادراٌّوا-
ً-13قؼ سًاى در رؽذفضایل اخالقی خاًَادُ ٍاختواع  -تِ ػٌَاى اعتاد راٌّوا هزتکَ تکِ ؽکَرای
ػا ی حَسُ ػلویِ قن در هقطغ کارؽٌاعی 1387. -
-14هؼیارّای ّوغزگشیٌی تارٍیکزد اعالهی  -تِ ػٌَاى اعتاد راٌّوا هزتَ تِ ؽَرای ػکا ی حکَسُ
ػلویِ قن در هقطغ کارؽٌاعی .1387 -
-15اختالفات خاًَادگی (ػَاهل ٍپیاهذّا  -تِ ػٌَاى اعتاد راٌّوا هزتَ تِ ؽکَرای ػکا ی حکَسُ
ػلویِ قن در هقطغ کارؽٌاعی 1387. -
-16تزرعی آعیة ّای ّای رٍاًی ًاؽی اس تاسیْای رایاًِ ای درتیي افزاد12-17عا ِ هزاخؼکِ کٌٌکذُ
تِ هزاکش تاسیْای رایاًِ ای ؽْز ایالم درعام .1387
 -17تزرعی راتطِ تیي قَهیس ٍافغزدگی در سًاى ایزاًی کِ تَعط هزکش پضٍّؾکی کار یٌککای عکَ ذ
اًدام گزفس ٍایٌداًة تِ ػٌَاى ّوکارفؼا یس داؽتِ ام .
-18تزرعی ًیاس عٌدی فزٌّگی داًؾدَیاى داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ایالم .
-19تزرعی ٍضؼیس اختالالت رٍاًی در هٌاطق ؽْزی اعتاى ایالم
-19تزرعی راتطِ تیي ػَاهل خطزعاس خاًَادگی تا خَدکؾی در افزاد اقذام کٌٌکذُ تکِ خَدکؾکی در
ؽْز ایالم
-21تزرعی ٍضؼیس اختالم اعتزط پظ اس آعیة در اعتاى ایالم

-21تزرعی ػلل طالق در سًاى هطلقِ ؽْز ایالم-هطا ؼِ هَرد ؽاّذی
-22تزرعی ٍضؼیس ؽادکاهی در افزاد تاالی  15عام اعتاى ایالم ٍ ارتثا آى تا هتغیزّای اختواػی ٍ
اقتصادی
-23اثزتخؾی آهَسػ هذم تزکیثی تز آگاّی در هَرد هضکزات عکیگار ٍ هصکز

عکیگار در داًکؼ

آهَساى پغز ؽْز ایالم.
-24تزرعی ػلل ٍ ػَاهل قتل ػوذ ٍ ارا ِ راّکارّای پیؾگیزاًِ در اعتاى ایالم.
-25تزرعی ٍضؼیس آهاری قتل ػوذ در اعتاى ایالم طی ی

دٍرُ پٌح عا ِ

 -26تزرعی عیز اػتیاد ٍ راتطِ آى تا ػَاهل فزدی ٍ اختواػی در ؽْز ایالم-در دعس اخزا.
-28تزرعی ٍضؼیس طالق در اعتاى ایالم
-29تزرعی ٍضؼیس خَدکؾی ٍ اقذام تِ خَدکؾی در اعتاى ایالم طی ی

دٍرُ  5عا ِ.

-31هقایغِ ٍیضگی ّای ؽخصیتی ٍ راعتگَ ی در افزاد هؼتاد ٍ ػادی ؽْز ایالم.
ّ -31وکار پضٍّؾی در  8پزٍصُ تحقیقاتی کِ یا تِ اتوام رعیذُ ٍ یا در حام اًدام اعس.

ب -مقااا ا ارا ااه دااسم در هاا

ارها  ،ه ایشاا ا وگ هاارم هااای

داخلی :
-1ارا ِ هقا ِ تحس ػٌَاى ّ :وِ گیزؽٌاعی خَدکؾی در اعکتاى ایکالم طکی عکا ْای1381-1382در
دٍهیي کٌگزُ عاالًِ اپیذ هیَ َصی –داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ساّذاى .1383-
-2ارا ِ هقا ِ تحس ػٌَاى ً :قؼ آهَسػ هْارتْای سًذگی در اهٌیکس رٍاًکی – اختوکاػی خاهؼکِ –
ّوایؼ کؾَری ًقؼ هؾاٍرُ ٍهذدکاری در تاهیي ٍتَعؼِ اهٌیس رٍاًی – اختواػی ً .یزٍی اًتظکاهی
کؾَر – دیواُ . 1384
 -3ارا ِ هقا ِ در عویٌار (( رٍسُ  ،عالهس ٍ هؼٌَیس

داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ایالم – . 1383

 -4ارایِ هقا ِ تحس ػٌَاى"خَاًاى ایالم ٍ اعیة ّای اختواػی رٍتزٍ" در ّوکایؼ هٌطقکِ ای ادارُ
کل ارؽاد اعتاى ایالم در عام .1379
 -5ارایِ هقا ِ تحس ػٌَاى"تثییي راّْای پیؾگیزی اس عَئ هصز
اهَسػ ٍ پزٍرػ اعتاى ایالم -عام .1381

هَاد هخذر" درّوکایؼ عکاسهاى

 -6ارا ِ هقا ِ در عَهیي خؾٌَارُ ٌّزی داًؾدَیاى ؽاّذ ٍ ایثارگز کؾَر ٍ کغة رتثِ عَم – عام
. 1385
 -7ارا ِ هقا ِ در ًخغتیي خؾٌَارُ پضٍّؼ صذا ٍ عیوای کؾَر ٍ کغة رتثِ دٍم – عام . 1383
 -8ارا ِ هقا ِ در عَهیي خؾٌَارُ ًْح ا ثالغِ داًؾگاّیاى عزاعز کؾکَر ٍ کغکة رتثکِ یکاسدّن در
تخؼ پضٍّؼ ٍیضُ اعتاداى تا ػٌَاى (( عالهس رٍاى اس دیذگاُ ًْح ا ثالغِ

– عام . 1384

 -9ارا ِ هقا ِ در عَهیي عویٌار عزاعزی تْذاؽس رٍاًی داًؾدَیاى ٍسارت ػلَم – داًؾکگاُ ػلکن ٍ
صٌؼس ایزاى – .1385
 -11ارا ِ هقا ِ در اٍ یي کٌگزُ عزاعزی پضٍّؼ ّای رٍاًؾٌاعی تا یٌی در ایزاى  ،اًغتیتَ رٍاًپشؽکی
. 1384 .
 -11ارا ِ هقا ِ در ّوایؼ هلی خَدکؾی  ،ػلل پیاهذّا ٍراّکارّا تحس ػٌَاى تزرعکی راتطکِ تکیي
ٍیضگی ّای ؽخصی ٍاعتزعی تا خَدکؾی در افزاد اقذام کٌٌذُ تِ خَدکؾی در ؽْز ایالم –داًؾکگاُ
ایالم – 1388
 -12ارا ِ هقا ِ تحس ػٌَاى (( تزرعی ٍضؼیس عالهس رٍاى داًؼ آهَساى ایثارگز اعتاى ایکالم

در

ّوایؼ هلی داًؾگاُ پیام ًَر کزج – عام . 1388
 -13ارا ِ هقا ِ تحس ػٌَاى (( تزرعی ٍضؼیس اختالم ً PTSDاؽی اس خٌگ تحویلی در هزدم ؽکْز
ایالم – داًؾگاُ پیام ًَر کزج – عام 1388
 -14ارا ِ هقا ِ تحس ػٌَاى (( تزرعی تاثیز آهَسػ تز هیشاى یادگیزی هْارتْای هقاتلِ تا اعکتزط در
داًؼ آهَساى دختز هقطغ پیؼ داًؾگاّی ؽْز ایالم – داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کزهاًؾاُ – عام . 1389
 -15ارا ِ هقا ِ تحس ػٌَاى (( تزرعی ٍضؼیس خَدکؾی هٌدز تِ هزگ طی ی
1383

دٍرُ پٌح عکا ِ -87

در اعتاى ایالم – داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کزهاًؾاُ – عام . 1389

 -16ارا ِ هقا ِ تحس ػٌَاى (( تزرعی ؽیَع ٍ ػلل گزایؼ تِ عکیگار در داًؾکدَیاى پغکز داًؾکگاُ
ػلَم پشؽکی ایالم – داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ؽیزاس – عام . 1389
 -17ارا ِ هقا ِ تحس ػٌَاى (( تزرعی آعکککیة ّای رٍاًی ًاؽی اس تاسیْای رایاًِ ای در تیي افکزاد
 12-17عا ِ هزاخؼِ کٌککٌذُ تِ هزاکش تاسیْای رایاًِ ای ؽْز ایالم – داًؾگاُ ػلَم پشؽکی یاعَج –
. 1387

ُ ارایِ دٍ هقا ِ تِ صَرت پَعتز در ّوایؼ هلی "ػَاهل اختواػی هکَثز تکز عکالهس" داًؾکگا-18
. در تْزاى تزگشار گزدیذ1389 ُ هْزها22ٍ21 ػلَم پشؽکی ایزاى کِ در تاریخ ّای
1394 ؽْزیَر.داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ایزاى.ارایِ دٍ هقا ِ در کٌگزُ تیي ا وللی داًؼ اػتیاد-19
1394 ُارایِ دٍ هقا ِ در کٌگزُ هلی رفتارّای پز خطز داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ساّذاًَهْزها-21
ارا ِ دٍ هقا ِ در کٌگزُ هلی رٍاًؾٌاعی ٍ آعیة ّای رٍاًی اختوکاػی داًؾکگاُ ػلکَم پشؽککی-21
.1396 ساّذاى در اعتٌذ

:  مقا ا چاپ دسم- ج
ISI article:
1. Prevalence and gender differences in psychiatric disorders and
DSM-IV mental disorders: a population-based study.
2. Predictive Factors for Cosmetic Surgery in Iranian Females.
3. Inequality in Human Development Index and suicide death in Iran:
A National Register-Based Study.
4. The Effect of Individual Factors, Socioeconomic and Social
Participation on Individual Happiness: A Cross-Sectional Study.
5. Prevalence and Risk Factors of Domestic Violence against Iranian
Women: A Cross-Sectional Study.
6. THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS, SOCIAL
SUPPORT AND PERCEIVED STRESS IN WOMEN VOLUNTEERED FOR
COSMETIC SURGERY IN ELAM CITY, A COMMUNICATION PLAN.

Pubmed article:
1. Socio-demographic factors associated with choosing violent
methods of suicide, 2011-2016, Ilam province.
2. Interventional study plan to investigate the training effects on
physical and psychological outcomes awareness of smoking in
teenagers.
3. Prevalence and comorbidity of common mental disorders and
associations with suicidal ideation in the adult population.
4. The Effect of Individual Factors, Socioeconomic and Social
Participation on Individual Happiness: A Cross-Sectional Study.

5. Prevalence and Risk Factors of Domestic Violence against Iranian
Women: A Cross-Sectional Study.
Scopus article:
1. Socio-demographic factors associated with choosing violent
methods of suicide, 2011-2016, Ilam province.
2. The effect of individual factors, socioeconomic and social
participation on individual happiness: A cross-sectional study.
3. Prevalence and comorbidity of common mental disorders and
associations with suicidal ideation in the adult population.
4. Predictive factors for cosmetic surgery in Iranian females.
5. Which therapies will provide the best results in IBS.
6. Prevalence and risk factors of domestic violence against Iranian
women: A cross-sectional study.
7. Effective factors on cigarette smoking among male high school
students in Iran: A cross sectional study.
8. Effectiveness of training on learning coping skills among Iranian
preuniversity female students; a semi-experimental study.
9. The prevalence of depression and its relationship with decline of
students' educational performance in Iranian high school
students; A correlation study.
10.
The prevalence of mental disorders among Iranian rural
population during 1996-2005; An epidemiology of Ex- Post facto
study.
11.
Epidemiological aspects of suicide lead to death in Iranian
population during 2004-2008; A retrospective study.
12.
The relationship between personality traits, social support
and perceived stress in women volunteered for cosmetic surgery
in Elam city, a communication plan.
Other:

1-Cosmetic Surgery, What Are the Causes of Iranian Women's
Desire.
2-Relationship Between Physical Activity and Depression Among
Iranian High School Students.

3-THE EFFECTIVENESS OF VIDEO TUTORIAL IN AWARENESS OF
CIGARETTE HARMFULNESS AMONG MALE HIGH SCHOOL
STUDENTS IN ILAM.
4-Prevalence and comorbidity of common mental disorders and
associations with suicidal ideation in the adult population.
5-The effectiveness of an integrative video tutorial and
assertiveness behavior skills in cigarette consumption and
awareness of its harmfulness among male high school
students in Ilam.

مقاالت داخلی:

 .1بسزسٖ ضَ٘ع سٌدزم پ٘ص اش قبػددیٖ رز رتردساى رب٘سسدربًٖ ضدْس اٗام.سدب
 .1396هدلِ ػلوٖ پژٍّطٖ راًطگبُ ػلَم پصضکٖ اٗام.
 .2اثسبخطٖ آهَشش هسبئل هسبَط بِ رٍزٓ بلَؽ بس ه٘صاى آیبّٖ راًصآهَشاى رترس
رٍزٓ هرَسغٔ اٍ ضْس اٗام.هدلِ فسٌّگ اٗام.سب 1396
 .3هقبلِ فسٌّگ ٍ رزهبى  ،پبٗگبُ ػلوٖ اًسبى ضٌبسٖ ٍ فسٌّگ1396.
 .4خَاًبى ٍ آس٘ب ّبٕ اخروبػٖ(تَرکطٖ)،هدلِ فسٌّگ اٗام.1380.
 .5بسزسٖ زابغِ ب٘ي ٍٗژیْ٘بٕ ضخص٘رٖ ،اسرسس ٍ ضَُ٘ ّبٕ هقببلِ بب تَرکطدٖ
رز افسار اقدام کٌٌدُ بِ تَرکطٖ رز ضْس اٗام .هدلِ ػلودٖ پژٍّطدٖ راًطدگبُ
ػلَم پصضکٖ اٗام.1382 ،
ٍ .6ضؼ٘ت تَرکطٖ رز اٗام،هدلِ ػلوٖ پژٍّطٖ عب٘ب ضدس ،،راًطدگبُ ػلدَم
پصضکٖ شاّداى.1383 ،
ً-7گبزش  25هقبلِ تسب٘رٖ ٍ زٍاًطٌبسٖ رز ّفرِ ًبهِ إ هحلٖ اٗام اشسب  1378لغبٗت ّن اکٌَى .

د :هایر هوابق پژوهشی :
 -1پضٍّؾگزتزتز داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ایالم درعام . 1384
 -2پضٍّؾگز ًوًَِ حَسُ هؼاًٍس داًؾدَ ی ٍ فزٌّگی داًؾگاُ در عام . 1388
 -1داٍری حذاقل  85هقا ِ پضٍّؾی ارخاػی اسطز
 -2تا یف ی

هدالت ػلوی پضٍّؾی داخلی .

کتاب تحس ػٌَاى"عیگار قاتل کاغذی" تا تاییذ ؽَرای اًتؾارات داًؾکگاُ ػلکَم

پشؽکی ایالم.
ً -3اظز ػلوی تیؼ اس پٌح طزح تحقیقاتی در داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ایالم.
 -4تا یف ی

کتاب تا ػٌَاى "پیؾگیزی اس خَدکؾی ،ی

ضزٍرت خْاًی ٍ هلی" کِ در هزاحل

ًْا ی چاج هی تاؽذ.
 -5اعتاد راٌّوا  32پایاى ًاهِ در هقطغ ارؽذ در هزاکش داًؾگاّی ایالم.
 -6دتیز ؽَرای پضٍّؾی هزکش تحقیقات آعیة ّای رٍاًی اختواػی داًؾگاُ.
 -7ػضَ ؽَرای پضٍّؾی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ایالم.
 -8ػضَ کویتِ ها ی هزکش تحقیقات آعیة ّای رٍاًی اختواػی داًؾگاُ.
 -9داٍری تیؼ اس  11پزٍصُ تحقیقاتی ارخاػی اس هزاکش تحقیقاتی ٍ داًؾکذُ ّا.
 -11ػضَ ؽَرای پضٍّؾی هزکش تحقیقات آهَسػ ٍ پزٍرػ اعتاى ایالم.

هوابق اجرا ی :
 -1کبزضٌبس هسئَ بْداضت زٍاى اسربى رز هسکص بْداضت اسربى بودت  10سب .
 -2هسئَ عسح پ٘طگ٘سٕ اش تَرکطٖ رزهسکص بْداضت اسربى بِ هدت سِ سب .
ً -3وبٌٗدُ راًطگبُ رزتدٍٗي عسح پ٘طگ٘سٕ اش تَرکطٖ تَسظ سبشهبى بْصٗسرٖ کطَز کِ رزسب  1375بسیصاز
یسرٗد .
-4هدٗس یسٍُ هببزشُ بب ب٘وبزْٗبٕ هسکص بْداضت اسربى بِ هدت رٍ سب .
 -11هدٗس یسٍُ ساهت خَاًبى ٍ هدازس هسکص بْداضت اسربى بِ هدت سِ سب .
 -6ػضَکو٘رِ پ٘طگ٘سٕ اشتَرکطٖ هسکصبْداضت اسربى.
 -7هدٗس راًطدَئٖ ٍفسٌّگٖ راًطگبُ بودت  9هبُ .
 -8هؼبٍى راًطد َئٖ ٍفسٌّگٖ راًطگبُ بِ هدت  5سب .
ً-9بٗب زئ٘س ضَزإ ٍزشش راًطگبُ بِ هدت چْبز سب .
 -12هدٗس فسٌّگٖ پسٍزش کبًَى بس٘ح راًطگبُ .
 -13هدٗس هسکص تحق٘قبت آس٘ب ّبٕ زٍاًٖ اخروبػٖ راًطگبُ ػلَم پصضکٖ اٗام بِ هدت ٗکسب .
 -14هؼبٍى پژٍّطٖ هسکص تحق٘قبت آس٘ب ّبٕ زٍاًٖ اخروبػٖ راًطگبُ ػلَم پصضکٖ اٗام کِ رز حب حبضس
اراهِ رازر.
 -15ػضَ سربر هْبز ،کٌرس ٍ کبّص تَرکطٖ رز اسربًدازٕ اٗام.
 -16زٗ٘س کو٘رِ پژٍّص ٍ هغبلؼِ ذٗل سربر هْبز ،کٌرس ٍ کبّص تَرکطٖ اسربًدازٕ اٗام.

هوابق آموزدی وفره هی:
 -1راًص آهَترِ هوربش هقغغ کبزضٌبسٖ رز زضرِ زٍاًطٌبسٖ ببلٌٖ٘ اش راًطگبُ خبهغ ضبّد ٍرزٗبفت لَح افرخبز
راًطدَٕ هوربش راًطگبُ اش زئ٘س خوَْز ٍقت.
 -2راًص آهَترِ هقغغ کبزضٌبسٖ ازضد اشراًطگبُ ػلَم پصضکٖ اٗساى رز زضرِ زٍاى ضٌبسٖ بدبلٌٖ٘ بدب هؼدد
. 16/94
 -3راًص آهَترِ رکرسٕ زضرِ زٍاًطٌبسٖ ساهت بب هؼد 17.27
 -4سببقِ  13سب تدزٗس رز هسکص راًطگبّ ٖ هسکص اسربى اش خولِ راًطگبُ ػلَم پصضکٖ  ،راًطگبُ اٗام  ،راًطگبُ
آشار رز هقبعغ کبزراًٖ ،کبزضٌبسٖ ٍ کبزضٌبسٖ ازضد ٍ رکرسٕ حسفِ إ.
 -5یرزاًدى ًصرٗك بِ ٗکْصاز سبػت کاس ٍ کبزیبُ آهَشضٖ تخصصٖ رزشهٌِ٘ ّدبٕ هدستبظ بدب زضدرِ
تحص٘لٖ .
 -6اسربر هطبٍز راًطدَٗبى ضبّد ٍاٗثبزیس راًطگبُ ػلَم پصضکٖ ٍ آشار.
 -7کبزضٌبس افرخبزٕ بسًبهِ ّبٕ هخرلف فسٌّگٖ ،تسب٘رٖ ٍاخروبػٖ صدا ٍس٘وبٕ هسکص اٗام اشسب  1378کِ
ّن اکٌَى ً٘ص اراهِ رازر .
 -8کسب زتبِ اٍ ًطسٗبت فسٌّگٖ رز خطٌَازُ فسٌّگدٖ راًطدگبّْبٕ ػلدَم پصضدکٖ کطدَز رز سدب
. 1387
-9ػضًَخبگبى ضبّدٍاٗثبزیسکطَز.
ّ -10وکبزٕ بب رفرس ًْبر زّبسٕ رز راًطگبُ ػلَم پصضکٖ اٗام.
-11ػضَضَزإ فسٌّگٖ راًطگبُ .
 -12بسیصٗدُ فؼب ػسصِ اشرٍاج خَاًبى رز سب ٍ 1387رزٗبفت لَح تقدٗس اشاسربًداز ٍقت اسربى.
 -13ػضَ کبز یسٍُ کبزضٌبسٖ ضَزإ فسٌّگ ػوَهٖ اسربى.
-14بسیصازٕ ٍسخٌساًٖ رزب٘ص اش ّ 100وبٗص  ،کبزیبُ ٍسوٌ٘بز هستبظ بب زضرِ تحص٘لٖ .

 -15سببقِ فؼبل٘ت  13سبلِ رز شهٌِ٘ هطبٍزُ ٍ زٍ اى رزهبًٖ رز هسکص هطبٍزُ اسربى ٍ راًطگبّْبٕ اشار-اٗام ٍ ػلَم
پصضکٖ.
 -16رازإ ضوبزُ ًظبم زٍاًطٌبسٖ ( ) 3635اش سبشهبى ًظبم زٍاًطٌبسٖ خوَْزٕ اساهٖ اٗساى.
 -17رازإ هغب تصَصٖ زٍاًطٌبسٖ ٍ تدهبت زٍاًدزهبًٖ ٍ هطبٍزُ رز کلٌ٘٘ك تَزض٘د ضْس اٗام.

پایان

