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 0831داًؾگاّی ّوذاى در عال کارؽٌاعی ارؽذ :تزرعی ػَاهل تٌیذگی سا در داًؼ آهَساى پیؼ 

 

 )در حال اجرا(دکتزی : تثییي فزآیٌذ هزاقثت عالهت هذارط

 

 ستاًْایی کِ در ًگارػ ٍ تکلن تغلظ داریذ :اًگلیغی

 

 الف ( هقاالت

 عىًان مقبلٍ

 محل درج ي اوتشبر

 تعذاد صفحبت سبل اوتشبر

 کتبة مجلٍ

آوژیه صذری قبل ي بعذ از درمبن بب ابعبد جسمی کیفیت زوذگی بیمبران مبتال بٍ 

 ضرببن سبز متقببل خبرجی

دي مبَىبمٍ داوشکذٌ پرستبری ي 

 مبمبیی اريمیٍ

 1741 123-131 

The effect of enhanced external 

counterplusation on health-related quality of life 

in patients with angina pectoris 

Iranian Journal of 

Nursing and 

Midwifery Research 

 2102 10-14 

Satisfaction Level about hospital wards 

environment among adolescents hospitalized in 

adult ward vs. pediatric ones. 

Iranian Journal of 

Nursing and 

Midwifery Research 

 2102 181-188 

A Study of health lice infestation(Pediculosis 

Capitis) among the elementary school’s students 

in the village of Abadan in 2102     

International 

Journal of 

Community Based  

Nursing And 

Midwifery(IJCBNM) 

 2101 094-211 

راتغِ راّثزدّای یادگیزی ؽٌاختی ٍ فزاؽٌاختی تاا هَفقیات تیلایلی درٍط    

 داخلی جزاحیًظزی 

 0892-0893 0892  هجلِ ایزاًی آهَسػ پشؽکی

 11-10 0892  فللٌاهِ پزعتاری دیاتت 0ٍ دیاتت ًَع   Dٍیتاهیي 

ٍضؼیت هذیزیت پغواًذّای پشؽکی تَعظ کادر پزعتاری در تخؾْای جزاحی 

 تیوارعتاى ّای ؽْز اصفْاى

پذیزفتِ ؽذُ در    هجلِ هذیزیت اعالػات عالهت

 ًَتت چاج

  0898 هجلِ تیي الوللی عالهت هذرعاِ   تزرعی رفتارّای ارتقاء دٌّذُ عالهت داًؼ آهَساى دختز دتیزعتاًی



 ؽیزاس

 GMP Reviews  2101 881-883 تزرعی ارتثاط عَء رفتار تا کَدکاى ٍ ٍیضگی هادراى

 

 ب ( پزٍصُ ّای تیقیقاتی کِ تِ پایاى رعاًذُ ایذ ٍ یا  در دعت اقذام داریذ

 َذف اجرای پريژٌ محل اوجبم پريژٌ تبریخ پبیبن تبریخ شريع پريژٌ عىًان

 وبم َمکبران

 در صًرتیکٍ پريژٌ مشترک ببشذ

تزرعاای ارتثاااط عااثی سًااذگی در   

عالوذاى تا کیفیات سًاذگی آًْاا در    

 ؽْز اصفْاى

داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ  0898 0890

 اصفْاى)خَراعگاى(

تؼییي ارتثاعغاثی سًاذگی   

تااا کیفیاات   در عااالوٌذاى

 سًذگی آًْا در ؽْز اصفْاى

 -ًازگظ صاادقی   -هزضیِ ضیایی راد

 عادات هَعَی -الْام داٍری

ارتثاااط عااٌذرم پاایؼ اس قاػااذگی   

هااادراى تااا عااَء رفتااار آًْااا تااا     

 کَدکاًؾاى

داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ  0892 0891

 اصفْاى)خَراعگاى(

تؼییي ارتثاط عٌذرم پیؼ اس 

رفتار قاػذگی هادراى تا عَء 

 آًْا تا کَدکاًؾاى

هزضایِ  -تٌْاس تزکااى  -فزٍسًذُ دؽتی

 ضیایی راد

تزرعاای تاااتیز تکٌیاای ّااای حفاا  

اًزصی تز هیاشاى خغاتگی ٍ کیفیات    

سًذگی در تیواراى هثتال تِ ًارعاایی  

 احتقاًی قلة در ؽْز اصفْاى

داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ  0892 0891

 اصفْاى)خَراعگاى(

تؼییي تااتیز تکٌیای ّاای    

حفاا  اًاازصی تااز هیااشاى   

خغتگی ٍ کیفیت سًذگی در 

تیواااراى هثتااا تااِ ًارعااایی 

احتقااااًی قلاااة در ؽاااْز 

 اصفْاى

-فتاًاِ قااذیزیاى  -هزضایِ ضاایای راد 

 فاعوِ جَام-ًزگظ صادقی

تزرعاای کیفیاات سًااذگی ًَجَاًاااى  

هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش تاز  اػتیااد   

قثل ٍ پاظ اس درهااى ًگْذارًاذُ در    

 ؽْز اصفْاى

داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ  0890 0839

 اصفْاى)خَراعگاى(

تؼیااایي کیفیااات سًاااذگی  

ًَجَاًاى هزاجؼِ کٌٌاذُ تاِ   

هزاکش تاز  اػتیااد قثال ٍ    

پظ اس درهاى ًگْذارًذُ در 

 ؽْز اصفْاى

اػظان  -آرػ قذٍعای -ًزگظ صادقی

 هزضیِ ضیایی راد -رحواًی

هیشاى فزعَدگی پزعتاراى ؽاالل در  

تخااؼ ّااای ػوااَهی ٍ هزاقثتْااای 

ٍیضُ در تیوارعتاى تخللی ٍ فاَ   

 تخللی الشّزا در ؽْز اصفْاى 

داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ  0892 0891

 اصفْاى)خَراعگاى(

تؼیاایي هیااشاى فزعااَدگی   

پزعتاراى ؽاالل در تخاؼ   

ّای ػواَهی ٍ هزاقثتْاای   

ٍیاااااضُ در تیوارعاااااتاى  

فَ  تخللای   تخللی ٍ

 الشّزا در ؽْز اصفْاى

 -هْزی خَؽیالی -هزضیِ ضیایی راد

 الْام داٍری



تزرعی ٍضؼیت هذیزیت پغواًذّای 

پشؽااکی تَعااظ کااادر پزعااتاری    

تخؾْای جزاحای تیوارعاتاى ّاای    

 ؽْز اصفْاى

داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ  22/2/92 08/2/92

خَراعاااگاى ٍ داًؾاااکذُ 

 پزعتاری اصفْاى

هااذیزیت تؼیاایي ٍضااؼیت  

پغواًذّای پشؽکی تَعاظ  

کااادر پزعااتاری تخؾااْای 

جزاحاای تیوارعااتاى ّااای  

 ؽْز اصفْاى

 -هیٌاا هَالدٍعات  -حیذر ػلی ػاتاذی 

 هزضیِ ػادل هْزتاى

 

 ج ( آتار ػلوی هٌتؾز ؽذُ یا هقاالت ارائِ ؽذُ در کٌفزاًغْا :

 عىًان ي محل کىفراوس وبم وبشر ي محل اوتشبر ارائٍتبریخ اوتشبر یب  وبم ي مشخصبت کبمل اثر ، تبلیف ، ترجمٍ یب مقبلٍ

تزرعاای ػَاهاال تٌیااذگی سا در داًااؼ آهااَساى پاایؼ 

 داًؾگاّی

 ّوایؼ تِ هٌاعثت ّفتِ پضٍّؼ داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0832

 اٍلیي ّوایؼ تاسُ ّای پزعتاری  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0831 دیاتت تارداری ٍ هزاقثت اس خَد

 دٍهیي ّوایؼ تاسُ ّای پزعتاری داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0831 عیاعت ایوي عاسی

تِ دًثال حَادث تزافیکی  001هاهَریت ّای اٍرصاًظ 

 در اعتاى چْار هیال ٍ تختیاری

 ّوایؼ تاسُ ای پزعتاریؽؾویي  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0833

تزرعی رًٍذ اًجام پیًَذ اػضاا در اعاتاى اصافْاى اس    

 ٍ هؾکالت هزتَط تِ آى 0831تا  0831عال 

 دٍهیي ّوایؼ تاسُ ّای پزعتاری داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0831

ارتثاط تیي عَء رفتار در دٍراى کَدکی تا عٌذرم پیؼ 

 اس قاػذگی

پٌجواایي عااویٌار اعااتاًی تاااسُ ّااای  آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( داًؾگاُ 0833

 پزعتاری ٍ هاهایی 

الگااَی تٌظااین خاااًَادُ در افاازاد هزاجؼااِ کٌٌااذُ تااِ 

 درهاًگاّْای عغح ؽْز اصفْاى

 دٍهیي ّوایؼ تاسُ ّای پزعتاری داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0831

 عَهیي ّوایؼ تاسُ ّای پزعتاری داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0834 ٍاکغیٌاعیَى ٍ ایذس

تزرعی اپیذهیَلَصیی ًَساداى پذیزػ ؽذُ تا تؾخیص 

اعپایٌا تیفیذا در تخؼ آی عای یاَ جزاحای ًاَساداى     

-0831هزکش پشؽکی الشّزا ؽْز اصفْاى عای عاال   

0833 

ؽؾویي ّوایؼ تاسُ ّاای پزعاتاری    داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839

داًؾااااگاُ آساد اعااااالهی ٍاحااااذ   

 اصفْاى)خَراعگاى(

تقااای ًغاال در جاًثاااساى هاازد هتاّاال دارای ضااایؼِ 

ًخااااااااػی تاااااااا رٍػ ّاااااااای کوااااااای 

راهکاااری جهاات بهبااد کیفیاات (ART)تااارٍری

 ؽؾویي ّوایؼ تاسُ ّای پزعتاری  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839



 زندگی فرد و جامعه 

اٍلیي ّوایؼ تیي الوللای داًؾاجَیی    داًؾگاُ ػلَم پشؽکی یشد  EECP 0891کیفیت سًذگی در تیواراى آًشیي تیت درهاى 

 قلة ٍ ػزٍ  یشد

ارتثاط عَء رفتار جٌغی در دٍراى کَدکی تا اختالل ٍ 

 ػذم رضایت جٌغی در تشرگغالی

ؽؾویي ّوایؼ تاسُ ّای پزعاتاری ٍ   ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى(داًؾگاُ آساد اعالهی  0891

 هاهایی

اٍلیي ّوایؼ تایي الوللای پیؾاگیزی     داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اصفْي 0891 فؾار خَى در دٍراى تارداری

 درهاى پزفؾاری خَى

چْااارهیي کٌکاازُ هیکاازٍب ؽٌاعاای   داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اصفْاى 0839 هاالریا ٍ تارداری

 تالیٌی ایزاى

تاازط اس خغااز هیااذاى ّااای الکتاازٍ ه ٌاعیغاای در  

 حاهلگی، ؽایؼِ یا حقیقت

ؽؾویي ّواػ هٌغقِ ای تااسُ ّاای    داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839

 پزعتاری

تزرعی اپیذهیَلَصیی تیواراى لَپَط تغتزی در تخؼ 

هزاقثت ّای ٍیضُ تیوارعتاى فاَ  تخللای الشّازا    

 0831-0833اصفْاى در عی عال 

ؽؾویي ّواایؼ هٌغقاِ ای تااسُ ای     داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839

 پزعتاری

ؽؾویي ّوایؼ هٌغقِ ای تاسُ ّاای   داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839 دیاتت تارداری ٍ ػَارض آى تز هادر ٍ جٌیي

 پزعتاری

پٌجواایي عااویٌار اعااتاًی تاااسُ ّااای  ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( داًؾگاُ آساد اعالهی A 0833آًفلَآًشا 

 پزعتاری ٍ هاهایی

چْارهیي ّوایؼ اعاتاًی تااسُ ّاای     داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0831 خاًَادُ ٍ پزخاؽگزی کَدکاى

 پزعتاری

ٍیزٍعای تاا   ّوایؼ هلی ػفًَت ّای  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ارا  0839 آًفلَآًشا ًَع آ

 هیَریت آًفلَآًشا

آگاّی اس اًغثا  هغایل ػلن هاهایی تاا ؽازع هقاذط    

اعالم، حق ارائِ دٌّذُ هزاقثت ّاای هاهاایی ٍ هاادر    

 ایزاًی

عااَهیي کٌگاازُ تاایي الوللاای حقااَ    جشیزُ کیؼ 0839

 پشؽکی

عالهت الکتزًٍیکی ٍ هزاقثت ّاای دٍراى تاارداری ٍ   

 تؼذ اس تارداری

چْارهیي کٌفزاًظ عالهت الکتزًٍیکی  اعالی ٍاحذ هؾْذداًؾگاُ آساد  0839

 در پشؽکی ایزاى ICTٍ کارتزدّای 



عویٌار رٍیکزدّای ًَیي در پزعاتاری   داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ارا  0839 اعتفادُ اس تلِ هذیغیي در تارداری ّای پز خغز

 ٍ هاهایی

تزرعاای ػَاهاال تٌیااذگی سا در داًااؼ آهااَساى پاایؼ 

 دختز ٍ پغزداًؾگاّی 

عویٌار رٍیکزدّای ًَیي در پزعاتاری   داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ارا  0839

 ٍ هاهایی

ّوااایؼ کؾااَری عااالهت سًاااى اس    داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کزهاًؾاُ 0831 هزاقثت اس خَد ٍ تارداری

 جٌیٌی تا عالوٌذی

تزرعی تاتیز آهاَسػ تاِ تاین تْذاؽاتی تاز رضاایت       

دریافتی تَعظ تین آهَسػ تِ هذدجَیاى اس آهَسؽْای 

 تیوار

اٍلاایي ّوااایؼ هٌغقااِ ای هزاقثاات    داًؾگاُ آسدا اعالهی ٍاحذ هْاتاد 0831

 هذدجَ هیَر

تزعی تاتیز آهَسػ داًؼ، ًگازػ ٍ هْازت پزعاٌل    

پزعتاری در سهیٌِ ت ذیِ تا ؽیز هادر تز ًیَُ آهاَسػ  

 تِ هذدجَ

ِ ای هزاقثاات اٍلاایي ّوااایؼ هٌغقاا  داًؾگاُ آساد اعالهی هْاتاد 0831

 هذدجَ هیَر

 ّوایؼ عزاعزی پزعتاری دیاتت داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ساتل 0839 تلِ هذیغیي ٍ دیاتت

ؽؾویي ّوایؼ هٌغقِ ای تاسُ ّاای   داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839 تزرعی اپیذهیَلَصیی هاالریا در ایزاى

 پزعتاری 

ؽؾویي ّوایؼ هٌغقِ ای تاسُ ّاای   داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839 کَد  ًلز ًادیذُ گزفتِ ؽذُ در عال 

 پزعتاری

تزرعی اپیذهیَلَصیی عازعاى پغاتاى ٍ راّکارّاایی    

 جْت پیؾگیزی

ؽؾویي ّوایؼ هٌغقِ ای تاسُ ّاای   داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839

 پزعتاری

ؽؾویي ّواایؼ هٌغقاِ ای تااسُ ای     داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0839 ر هَرد تٌظین خاًَادُآگاّی، ًگزػ ٍ ػولکزد سًاى د

 پزعتاری

عااوپَسیَم تاایي الوللاای تیوارعااتاى    داًؾگاُ ػلَم پشؽکی تْزاى 0839 تلِ ًزعیٌگ در تیواریْای هشهي

 الکتزًٍیکی ٍ تلِ هذیغیي

در دختزاى ؽیَع تالیٌی عٌذرم تخوذاى پلی کیغتیی 

 عالِ ؽْزعتاى خویٌی ؽْز 03-01

ؽلت ٍ چْارهیي ّواایؼ عزاعازی    داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اصفْاى 0831

تاااسُ ّااای پشؽااکی ٍ پیزاپشؽااکی    

 اصفْاى

تقَیت تٌیاى خاًَادُ اس هٌظاز قازآى، راّکااری تازای     

 هقاتلِ تا جٌگ ًزم

داًؾگاّیاى در جٌاگ  ّوایؼ رعالت  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0831

 ًزم



تاس ؽٌاعی آهَسُ ّای اعالم در ًظاام عاالهت، خاَد    

 تاٍری در تزاتز تْذیذ ًزم

ّوایؼ رعالت داًؾگاّیاى در جٌاگ   داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0831

 ًزم

تزرعی اتتال تِ فؾاخَى در فزسًذاى عٌیي تلَؽ کاِ اس  

 ؽًَذهادراى هثتال تِ پزکوغی هتَد هی 

اٍلیي ّوایؼ تیي الوللی پیؾگیزی،  داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اصفْاى 0891

 تؾخیص ٍ درهاى پز فؾای خَى

 عَهیي ّوایؼ تاسُ ای پزعتاری داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0831 اسدٍاج ایٌتزًتی ٍ تاتیز آى تز عالهت خاًَادُ

هزاجؼاِ  تزرعی هیشاى عَءرفتار تا کَدکاى در هاادراى  

کٌٌذُ تِ درهاًگاّْای ؽْزی ٍ ارتثااط آى تاا تزخای    

 هؾخلات دهَگزافیکی آى ّا

ّوایؼ هلی پضٍّؼ ّای کارتزدی در  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0892

 ارتقای عالهت

اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای داًؾجَیی  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0890 ارتثاط عَء رفتار ّوغز تا پیاهذ تارداری

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی

اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای داًؾجَیی  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0890 اختالل در ػولکزد جٌغی در سًاى ؽیزدُ

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی

صویویت تیي سٍجیي در خاًوْای هزاجؼاِ کٌٌاذُ تاِ    

 0890ؽْز خَراعگاى در عال  درهاًگاُ پشٍُ

اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای داًؾجَیی  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0890

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی

تزرعاای هْزتْااای تفکااز اًتقااادی در داًؾااجَیاى    

پزعاااااتاری داًؾاااااگاُ آساد اعاااااالهی ٍاحاااااذ  

 خَراعگاى)اصفْاى(

اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای داًؾجَیی  اصفْاى)خَراعگاى(داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ  0890

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی

تزرعی هیشاى افغازدگی داًؾاجَیاى هقاین خَاتگااُ     

 داًؾگاُ

اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای داًؾجَیی  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0890

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی

گشارػ یی هَرد تارداری ّای هکزر ٍ تای عازاًجام   

 تِ دلیل هزاقثت ّای پزُ ًاتال ًاکافی 

اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای داًؾجَیی  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0890

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی

ٍعیلِ تَاًوٌذ عاسی حزفاِ   Birth Bagکیف تَلذ 

 ای در هاهایی جاهؼِ ًگز

اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای داًؾجَیی  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0890

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی

UBT- Thermachoice Uuterin 

Balloon Therapy     یی رٍػ ًاَیي جزاحای

 عزپایی خًَزیشی ّای لیز عثیؼی سًاى

هٌغقِ ای داًؾجَیی اٍلیي ّوایؼ  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0890

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی

تزرعاای هیااشاى رضااایت هؾااتز  داًؾااجَیاى خاااًن 

 هتاّل داًؾگاُ آساد اعالهی خَراعگاى

اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای داًؾجَیی  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0890

 ًَآٍری در پزعتاری ٍ هاهایی



  اصفْاى)خَراعگاى(داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ  0890 

تزرعی ارتثاط عثی سًذگی ٍ عغح عالهت عالوٌذاى 

 ؽْز اصفْاى

ّوایؼ هلی پضٍّؼ ّای کارتزدی در  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0892

 ارتقاء عالهت

تزرعی هیشاى آلَدگی تِ ؽپؼ عز در داًاؼ آهاَساى   

 0890هذارط اتتذایی رٍعتاّای آتاداى در عال 

ّوایؼ هلی پضٍّؼ ّای کارتزدی در  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى)خَراعگاى( 0892

 ارتقاء عالهت

تزرعی هقایغِ ای ٍضؼیت تْذاؽات دّااى ٍ دًاذاى    

داًؼ آهَساى هقغغ اتتذایی رٍعتاّای آتااداى تَعاظ   

 پزعتار تْذاؽت

داًؾااگاُ ػلااَم پشؽااکی لزعااتاى ٍ داًؾااکذُ  0892

 تْذاؽت ٍ ت ذیِ

ّوایؼ عزاعزی جاهؼِ عالندٍهیي   
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