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نام و نام خانوادگی  

 دانشجو

 استاد مشاور استاد راهنما عنوان

 خاًثاصاى تٌفؼی ؿکايات کاّؾ تش آتغَسُ هصشف تاثیش تشسػی ّادی ؿفیؼی 1

 (خشدل)هَػتاسد گاص تا هصذٍم ؿیویايی

  حیذس ػلی ػاتذی

 تِ هثتال کَدکاى داسای هادساى اختواػی ػالهت ٍضؼیت تشسػی صّشُ خؼشٍی 2

 3131ػال  قن اػتاى تْضيؼتی ػاصهاى ًظاست تحت هغضی فلح

  آسؽ قذٍػی

 تا ًگْذاسًذُ دسهاى تحت تیواساى دس ػالهت ػَاد تشسػی هحوَد حؼیٌی 3

 3131 ػال دس اصفْاى ؿْش هٌتخة هشاکض دس( MMT) هتادٍى

  آسؽ قذٍػی

 دس ؿاغل پشػتاساى ديذگاُ اص داًؾ تؼْین سفتاسّای تشسػی َسي ػثذاهلل پًؼشي 4

 3131 ػال دس گچؼاساى ؿْش ّای تیواسػتاى

  ػیذػلی ًاخی

 پشػتاس صًاى دس پشٍسی فشصًذ ّای ػثک ای هقايؼِ تشسػی شيویکصّشا 5

 پضؿکی ػلَم داًـگاُ تِ ٍاتؼتِ هٌتخة تیواسػتاًْای اداسی ٍکادس

 3131 ػال دس اصفْاى

  ؿايؼتِ صالحی

 ًتايح تیٌی پیؾ دس 2-آپاچی تا ػَفا ًوشُ ای هقايؼِ تشسػی آػیِ دّقاًی 6

 ٍيظُ هشاقثتْای تخؾ دس ًٍتیالتَس دػتگاُ اص تیواس خذاػاصی

 3131 ػال اصفْاى، ؿْش دس اهیي تیواسػتاى

  غالهحؼیي ػثذيضداى

 دساػتاى ػل ػیکل تیواسی تِ هثتال تیواساى تداسب تشسػی ػواسحؼیٌی ًیک 7

 3131 دسػال ٍتَيشاحوذ کْگیلَيِ

  ػثذيضداىغالهحؼیي 

 ٍ َّکَ ًقغِ دس يخ هاػاط سٍؽ دٍ تاثیش ای هقايؼِ تشسػی الْام داٍعلة 8

 فیؼتَل تِ ػَصى ٍسٍد حیي دس دسد  تشؿذت ٍالؼالَا هاًَس

 ؿْش هٌتخة تیواسػتاًْای ّوَديالیضی تیواساى دس ٍسيذی ؿشياًی

 3131 ػال دس اصفْاى

  ػیذ ػلی ًاخی

 اختالل تِ هثتال ٍالذ يک تا کَدکاى سفتاسی هـکالت هقايؼِ فاعوِ اػتذالی 9

 تْاساى سٍاًپضؿکی تیواسػتاى دس کٌتشل گشٍُ تا اػکیضٍفشًیا

 3131 ػال صاّذاى

  ًشگغ صادقی

 دس پشػتاساى ػلیِ خـًَت تشٍص دس هَثش ػَاهل تشسػی ػحش دّقاى 11

 3131 ػال دس ؿْشکشد ؿْشػتاى ّای تیواسػتاى

  حیذس ػلی ػاتذی

 تیواسػتاى ػول اتاق پشػتاسی پشػٌل ای حشفِ تداسب تشسػی سيگیافؼاًِ  11

 3132 ياػَج تْـتی ؿْیذ

  ؿايؼتِ صالحی

 دس ػاصهاًی فشٌّگ ٍ کاسی صًذگی کیفیت ساتغِ تشسػی هْذی سضَی 12

 3131ؿْشکشدػال پضؿکی ػلَم تیواسػتاًْای دس ؿاغل پشػتاساى

  حیذس ػلی ػاتذی

 ًاسع ًَصاد هادس تِ پشػتاس تَػظ تلفٌی هـاٍسُ تاثیش تشسػی هٌا اکثشياى 13

 دس ًَصاد هدذد تؼتشی هیضاى تش تیواسػتاى اص ؿذُ تشخیص

 3131 ػال دس ؿوالی خشاػاى اػتاى هٌتخة ّای تیواسػتاى

  فشٍصًذُ دؿتی

 تیواساى هشاقثتی خَد تَاى تش تشخیص عشح اخشای تاثیش تشسػی صّشا سػتوی 14

 ٍاتؼتِ ّای تیواسػتاى تِ کٌٌذگاى هشاخؼِ دس2ًَع دياتت تِ هثتال

  حیذس ػلی ػاتذی



 3131ػال دس ؿیشاص پضؿکی ػلَم تِ

 ؿغلی ٍفشػَدگی تحَل هذيشيت تَاًوٌذی ساتغِ  تشسػی اػشی سهیاد 15

 ل ػا دس قضٍيي ؿْش دسهاًی آهَصؿی هشاکض پشػتاسی دسهذيشاى

3131 

  حیذسػلی  ػاتذی

 قغغ داسای هشداى دس خٌؼی سضايت هیضاى ای هقايؼِ تشسػی سٍح اًگیض تؼاعی 16

 3131 ػال دس کشهاًـاُ ؿْش دس تحتاًی اًذام تاقغغ فَقاًی اًذام

  حیذسػلی ػاتذی

 پشػتاساى دس گشدى آستشٍص ؿکايات تا صًذگی ػثک ساتغِ تشسػی حاهذ ػپًَْذ 17

 3131 ػال دس آتاد خشم ؿْش آهَصؿی تیواسػتاًْای دس ؿاغل

  ػثذيضداىغالهحؼیي 

 پشػتاساى دس تٌؾ سفغ هذيشيت ٍ ؿغلی ّای تٌؾ تشسػی فاعوِ اتذالی 18

 3131 ػال دس اَّاص ؿْش ّای تیواسػتاى اًکَلَطی

  ػیذػلی ًاخی

 دهَگشافیک ٍيظگیْای تشخی  تا گشايی ػي ی ساتغِ تشسػی تْاسُ افشيگاى 19

 تؼتشی ػالوٌذاى تِ پشػتاسی ّای هشاقثت ی اسائِ دس پشػتاساى

 31 دسػال اصفْاى الضّشاء تیواسػتاى دس

  

تشسػی تداسب ّوؼشاى هصذٍهیي ؿیویايی دس تَاًوٌذػاصی  فاعوِ ػثاع ساکی 21

 3133ّوؼشاى خَد دس ؿْش اصفْاى ػال 

 حؼیٌی پظٍُ

 

 حیذسػلی ػاتذی

 ٍپؼشهقغغ دختش آهَصاى داًؾ ػَسفتاس ٍضؼیت هقايؼِ ّاًیِ تَتَى چیاى 21

 .3131 ػال تکاب ؿْشػتاى هتَػغِ

  هیٌَ هتقی

 هثتال کَدک داسای هادساى اًتظاسات ؿذى تشآٍسدُ هیضاى تشسػی هحثَتِ الئی 22

 ؿیخ دکتش تیواسػتاى دس تخؾ پشػتاساى تَػظ خَى ػشعاى تِ

 3131 ػال هـْذ

  حیذسػلی ػاتذی

 ػالوٌذاى ػشای ػاکي ػالوٌذاى ػوَهی ػالهت ٍضؼیت هقايؼِ سٍيا هحوذصادُ 23

 3131 دسػال اسٍهیِ ؿْشػتاى دس ٍخصَصی دٍلتی

  صالحی ؿايؼتِ

 ػالهت ٍضؼیت تا تْذاؿتی اػتقاد الگَی اخضای ساتغِ تشسػی صّشا خذادای 24

 ؿْشػتاى اتتذايی ؿـن پايِ دختش آهَصاى داًؾ ٍدًذاى دّاى

 3131ػال دس گٌاتاد

  صالحیؿايؼتِ 

 اص اصفْاى ؿْش ػاکي افغاًی هْاخشيي سضايتوٌذی هیضاى تشسػی هْذی سضايی 25

 داًـگاُ تِ ٍاتؼتِ تیواسػتاًْای هشاقثتی-دسهاًی خذهات دسيافت

 .3131 ػال دس اصفْاى پضؿکی ػلَم

  غالهحؼیي ػثذيضداى

 آهَصاى داًؾ ػوَهی ػالهت ٍضؼیت تا هشتثظ ػَاهل تشسػی گلـي احوذی 26

 3131ػال دس ساهْشهض ؿْشػتاى ساٌّوايی دٍم پايِ دختش

  صالحی ؿايؼتِ

 تا کَدکاى دس صًذگی اًتْای هشاقثت تالیٌی ساٌّوای تذٍيي چالل ًَسهحوذی 27

 هحَس خاًَادُ سٍيکشد

  ًشگغ صادقی

 تؼتشی هغضی ضشتات تِ هثتال تیواساى ّای خاًَادُ تداسب تشسػی هحؼي هحوذی 28

 3131 ػال دس ؿیشاص سخايی ؿْیذ تیواسػتاى ٍيظُ ّای تخؾ دس

  ػلی ػاتذی حیذس

 هذسػِ دس غزايی ٍػذُ هیاى هصشف ٍهیضاى ًَع استثاط تشسػی حویشاًیشی 29

 اتتذايی دٍم دٍسُ دختش آهَصاى داًؾ دس(BMI) تذًی تاتَدُ

  ؿايؼتِ صالحی



 3131ػال اصفْاى ؿْش  ٍپشٍسؽ آهَصؽ 1 ًاحیِ دٍلتی هذاسع

 ؿْیذ اختواػی تاهیي تیواسػتاى اٍسطاًغ پشػٌل تداسب تشسػی صّشُ هشادی 31

 تذحال تؼیاس تیواساى تا هَاخِْ دس ؿیشاص تْـتی دکتش

  حیذس ػلی ػاتذی

 دس تْضيؼتی رٌّی احؼاع تا اختواػی حوايت دسک استثاط تشسػی هحثَتِ خاًی 31

 گیالى ؿشق اػتیاد تشک هشاکض تِ کٌٌذُ هشاخؼِ هؼتاديي خاًَادُ

  صالحی ؿايؼتِ

 کادس تا ػوذی هؼوَهیت اص يافتِ ًدات ًَخَاًاى استثاط تداسب اکشم اػالهی 32

 دسهاى

  آسؽ قذٍػی

 تاًَع 331 اٍسطاًغ ّای تکٌؼیي اػتشع هیضاى استثاط تشسػی اػواػیل احوذی 33

 3131 ػال اصفْاى ؿْش دس کَدکاى حَادث

  ًشگغ صذقی

 ّای خاًِ ػاکي دسػالوٌذاى ًفغ ػضت ای هقايؼِ تشسػی ْـیذ ساػخه 34

 3131ػال دس اَّاص ؿْش دس هٌضل ٍػاکي ػالوٌذاى

  ػلی ػاتذی حیذس

 اص پشػتاساى تَاًوٌذػاصی تش هَثش ػاصهاًی ػَاهل تشسػی فاعوِ هالحؼیٌی 35

 اػتاى آهَصؿی تیواسػتاًْای دس ؿاغل پشػتاسی پشػٌل ديذگاُ

 3131-3131 يضد

  ػیذػلی ًاخی

 اتشاص دسد ؿذت تا ػول اص پیؾ اضغشاب ػغح استثاط تشسػی ّذی ّاهذپَس 36

 آسيا تیواسػتاى دس تؼتشی تیواساى دس ػیؼتکتَهی کلِ اص پغ ؿذُ

 3131 ػال اَّاص

  ػیذ ػلی ًاخی

 تِ کٌٌذُ اقذام ًَخَاًاى خاًَادُ پشٍسی فشصًذ ػثک هقايؼِ هدتثی ػؼیذی فش 37

(  ع) اصغش ػلی حضشت ٍ ًَس تیواسػتاى دس تؼتشی ، خَدکـی

 3131 ػال دس کٌتشل تاگشٍُ اصفْاى ؿْش

  سضا هٌاًی

 ای هقاتلِ سفتاسّای تش پشػتاسی هذاخالت اخشای تاثیش تشسػی ػاسا هشٍتی 38

 هشکض دس هاطٍس تاالػوی تِ هثتال فشصًذ داسای ّای خاًَادُ

 3131 ػال کشهاًـاُ ؿْش کشهاًـاّی هحوذ دکتش تاالػوی

  ؿايؼتِ صالحی

 دستیواسػتاى پشػتاساى اصديذگاُ ػاصهاًی يادگیشی قاتلیت هقايؼِ ػیذُ لیال داٍسی 39

 3131ؿیشاصدسػال ٍخصَصی دٍلتی ّای

  سضا هٌاًی

  هشضیِ ضیائی ساد قلثی کاؿتٌی دفیثشيالتَس دػتگاُ داسای تیواساى تداسب فاعوِ ٍيؼوِ 41

 دس ؿاغل پشػتاساى تالیٌی صالحیت ٍ ػاصهاًی تؼْذ ساتغِ تشسػی ًذا خذادائی 41

 ػال دس آتاد ًدف ؿْشػتاى هٌتظشی هحوذ ؿْیذ تیواسػتاى

3131 

 ؿايؼتِ صالحی تْشٍص سضايی

 خاًَادُ دس دتؼتاًی پیؾ کَدکاى  اختواػی ّای هْاست هقايؼِ ام الثٌثیي ساصاًی 42

 دٍسٍد ؿْشػتاى  ػشپشػت ٍدٍ ػشپشػت تک ّای

  صّشا ػثذيضداى

 خَدکاساهذی ٍ اًگیضُ هیضاى تش اًگیضؿی هصاحثِ تاثیش تشسػی کتايَى صيٌؼلی 43

 يَ ػی آی تخؾ دس تؼتِ ػاکـي تکاسگیشی دس پشػتاساى

 3131 ػال دس تْشاى تدشيؾ ؿْذای تیواسػتاى

  سضا هؼؼَدی

 دس پشػتاسی داًـدَياى ديذگاُ اص تالیٌی اسصؿیاتی ٍضؼیت هقايؼِ صّشا سياحی 44

 هاهايی پشػتاسی داًـکذُ دس آهَصی کاس ٍ کاسٍسصی ی دٍسُ

 .3131 ػال دس( خَساػگاى)اصفْاى اػالهی آصاد

  ؿايؼتِ صالحی



 تِ کٌٌذُ هشاخؼِ ٍالذيي ٍؿٌَايی گَؽ ػالهت ػَاد هقايؼِ کاللِ کشتاػی 45

 ػال دس ٍکشدػتاى اصفْاى اػتاًْای دس ؿٌَايی غشتالگشی هشاکض

3131 

 حیذس ػلی ػاتذی هحوَدی

 فشٍصًذُ دؿتی

 استنت تحت بیماران سندگی کیفیت بز قلبی باستوانی تاثیز ػیذ هحوذ هَػَی 46

 سال در یشد افشار بیمارستان در قلبی کزونز عزوق گذاری

93 

  هشضیِ ضیائی ساد

 ٍ  اٍسطاًغ ّای تخؾ  پشػتاساى دس دلؼَصی ّای پیاهذ هقايؼِ ساضیِ خؼفشی 47

 پضؿکی ػلَم داًـگاُ هٌتخة  ّای تیواسػتاى  ٍيظُ ّای هشاقثت

 3131 ػال دس اصفْاى

  صالحی ؿايؼتِ

 اًدام هیضاى تش هشاقثیي تَػظ هٌضل دس هشاقثت عشح تشسػی ًفیؼِ سٌّوا 48

 اصفْاى اػتاى تْضيؼتی پَؿؾ تحت ػالوٌذاى سٍصاًِ فؼالیتْای

 ػال

  حیذسػلی ػاتذی

 پزيشؽ تا ػولیاتی پشػتاسی هذيشاى تفکش ػثک تیي ساتغِ تشسػی پشٍاًِ هحوَدی 49

 دس اصفْاى پضؿکی ػلَم داًـگاُ آهَصؿی تیواسػتاًْای دس تغییش

 3131 ػال

  ًشگغ صادقی

 تخؾ کاسهٌذاى ًَخَاى فشصًذاى ػوَهی ػالهت ٍضؼیت هقايؼِ صّشا صادقیاى دّکشدی 51

 ػال دس فشخـْش ؿْش ػلی اهام تیواسػتاى دسهاى تخؾ ٍ اداسی

3131 

  ػیذ ػلی ًاخی

 پشػتاساى دس صهاى هذيشيت اتؼاد  تا ّیداًی َّؽ ساتغِ تشسػی هؼصَهِ هلیحِ 51

 3131 ػال دس کشج ؿْش پضؿکی ػلَم ّای تیواسػتاى

 ػیذػلی ًاخی تٌْاص تشکاى

 دس پؼتاى ػشعاى تِ اتتال اص ؿذُ دسک خغش ای هقايؼِ تشسػی ّاخش کاسٍاى 52

 فاهیلی ػاتقِ ٍتذٍى پؼتاى ػشعاى فاهیلی ی تاػاتقِ صًاى

 اصفْاى الـْذا ػیذ تیواسػتاى تِ کٌٌذُ هشاخؼِ پؼتاى ػشعاى

 3131 دسػال

  هیتشا هالئی ًظاد

 صًذگی اًتْايی هشحلِ دس ًَصاد هشاقثت اص پشػتاساى تداسب ػشٍس ديذاس 53

 خویٌی اهام تیواسػتاى ًَصاداى ٍيظُ هشاقثت تخؾ دس ٍهشگ

 کیفی ی هغالؼِ يک:اَّاص(سُ)

  ًشگغ صادقی

 31 تیواسػتاى هختلف ّای تخؾ دس تؼتشی ًیاصّای کـف اتتؼام آل کثیش 54

 3131 ػال دس هـْذ ؿْشيَس

  ًشگغ صادقی

 دس خثشی – ٍػَاػی اختالل فشاٍاًی ؿذت ای هقايؼِ تشسػی:  ػاسا حوضُ 55

 کلیِ هضهي تیواسی تِ هثتال غیش ٍ هثتال کَدکاى

  سضا هؼؼَدی

 ؿغلی تافشػَدگی ػالهتی استقادٌّذُ ّای فؼالیت تشسػی حکیوِ هصغفايی 56

 3131اتاد ًدف(ع)صّشا فاعوِ دستیواسػتاى ؿاغل پشػتاساى

  تْشٍص سضايی

 غیش هغضی هشگ دچاس تیواساى خاًَادُ اػضای تداسب هغالؼِ هْشاى تْشخاًی 57

 تیواس هغضی هشگ اص ًاؿی تحشاى هَسد دس ػضَ کٌٌذُ اّذاء

  حیذسػلی ػاتذی

 تِ توايل ٍ ؿغلى سضايت ٍ کاسی صًذگی کیفیت ساتغِ تشسػی هشين خاٍيذ هقذم 58

 ػلَم دٍلتی ّای تیواسػتاى دس ؿاغل پشػتاساى دس تحصیل اداهِ

 3131 ػال دس اصفْاى ؿْش پضؿکی

  سضا هٌاًی



 ػاًاص صفايی 59

 

 استقاء تش ّوتاياى آهَصؿی-حوايتی ػیؼتن تأثیش تشسػی

 دس دسهاى تحت هاطٍس تاالػوی تِ هثتال تیواساى خَدهشاقثتی

 3131 ػال ؿیشاص دػتغیة اهلل آيت ؿْیذ تیواسػتاى

  حیذسػلی ػاتذی

 هیضاى تا سيؼک هذيشيت اص پشػتاساى آگاّی ساتغِ تشسػی ػپیذُ صالحی 61

 دسػال اصفْاى الضّشا تیواسػتاى دس پشػتاسی دس ثثت خغاّای
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 ًصشالِ ػلیوحوذی هْشداد ارستشصيي

 هذيشيت هقیاع تشاػاع پشػتاسی هذيشيت خصَصیات تشسػی ًشگغ سػَلی 61

 ػلَم داًـگاُ تیواسػتاًْای دس ؿاغل پشػتاسی هذيشاى دس اػالهی

 3131 ػال ؿیشاص پضؿکی

  حیذسػلی ػاتذی

 تَػظ تیواساى اخثاسی تؼتشی تِ هٌدش سٍاًپضؿکی اختالالت تشسػی فیشٍصُ فشّادی 2

 31ػال اصفْاى ؿْش سٍاًپضؿکی ّای تیواسػتاى دس قاًًَی هشاخغ

  صفا هقصَدلَ

پارسامهر نازنین 63  پرستاری مدیران شخصیت ویژگی با سازمانی تعهد رابطه بررسی 
4931 سال در اصفهان استان منتخب های بیمارستان  

دشتی فروزنده   

 صًاى دس اػتخَاًی تشاکن ػغح تا صًذگی ػثک ساتغِ تشسػی صّشا صاسػی 64

 ؿْشػتاى دس اػتخَاى تشاکن ػٌدؾ هشاکض تِ کٌٌذُ هشاخؼِ

 3131 ػال دس تْثْاى

  ؿايؼتِ صالحی

 نجف معینی راضیه 65
 آبادی

 همسران عمومی سالمت با خانواده عملکرد ارتباط بررسی
4931 سال آباد نجف شهرستان جانباز  

  مینومتقی

 اص تؼذ اٍسطاًؼی تاص قلة خشاحی ًیاصهٌذ تیواساى تداسب تشسػی صذيقِ هَػَی 66

 آًظيَگشافی

  غال هحؼیي ػثذيضداى

 دس دلیشيَم هذيشيت تشای هشاقثتی تشًاهِ اسصياتی ٍ تذٍيي صفَسا فالح 67

 تیواسػتاى دس کشًٍش ػشٍق پیًَذ خشاحی ػول اص پغ تیواساى

 3131 ػال دس اصفْاى چوشاى دکتش

  ػاتذی حیذسػلی

 دس پشػتاسی هذيشاى اختیاس تفَيض هیضاى ای هقايؼِ تشسػی سضا تاخویش سياحی 68

 3131 ػال دس اصفْاى ؿْش ٍدٍلتی خصَصی تیواسػتاًْای

  حیذسػلی ػاتذی

 خذهات ٍاسائِ هشاکضهـاٍسُ پشػتاساى ای حشفِ تداسب تشسػی خؼشٍ خوـیذياى 69

 پشػتاسی

  آسؽ قذٍػی

  سضا هؼؼَدی 3131 ػال دس تیواسی تا اع ام  تیواساى خاًَادُ هَاخِْ تدشتِ فشصاًِ سٍؿٌگشاى 71

 تش هٌیضيَم ّیذسٍکؼیذ ؿشتت ٍ اػفشصُ تاثیش هقايؼِ تؼییي فشيثا فشٍغی 71

 ٍيظُ ّای هشاقثت تخؾ دس تؼتشی صذسی آًظيي تیواساى يثَػت

 3131 ػال اصفْاى ؿْش هشين تي ػیؼی تیواسػتاى

 ػثذيضداى غالهحؼیي

 

 

 پَؿؾ تحت ػالوٌذاى ػشپائی داسٍّای تدَيض الگَی تشسػی احوذ فقیْی 72

 3132 ػال دس اصفْاى اػتاى ػالهت تیوِ

  ػاتذی حیذسػلی

حسینی مکوند سهیال 73  مدیران تغییر به نسبت مقاومت با اجتماعی هوش رابطه بررسی 
 شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه به وابسته بیمارستانهای پرستاری

4931 سال در  

ناجی علی سید   



 تحت کَدکاى ؿادکاهی ٍ صًذگی کیفیت  ای هقايؼِ تشسػی هشين خَسهْش 74

 3131 ػال دس کٌتشل گشٍُ تا اَّاص ؿْشػتاى تْضيؼتی ػشپشػتی

  هشضیِ ضیائی ساد

 ّای هْاست تا پشػتاسی کاسکٌاى ؿغلی سضايت ساتغِ تشسػی تـیش اهاهی 75

 پضؿکی ػلَم داًـگاُ ّای تیواسػتاى دس ػشپشػتاساى هذيشيتی

 کشهاًـاُ

  ػیذػلی ًاخی

 صًذگی کیفیت تا ػشپشػتاساى سّثشی ّای ػثک ساتغِ تشسػی فاعوِ اهیذفش 76

 غشضی دکتش تیواسػتاى دس اًْا ًظش تحت پشػتاسی پشػٌل کاسی

 3131 ػال دس اصفْاى

 ًاخی ػیذػلی تٌْاص تشکاى

 تیواسػتاًْای پشػتاسی کاسکٌاى ديذگاُ اص ػاصهاًی فشٌّگ تشسػی قاػن سهضاًی 77

 ػال دس دًیؼَى هذل اػاع تش ؿْشکشد پضؿکی ػلَم داًـگاُ
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  ػیذػلی ًاخی

 سيَی ػل تِ هثتال تیواساى هدذد تؼتشی تا هشتثظ ػَاهل تشسػی يلذا خاًی 78

 3131ػال دس صاّذاى ؿْشػتاى تَػلی تیواسػتاى دس

  ؿايؼتِ صالحی

79     

 


