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 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 1380    يپرستار  يکارشناس •

 1384کودکان  يارشد پرستار  يکارشناس •

 1394شروع    يت آموزشيريمد  يدکتر  يدانشجو  •

  دوره هاي آموزشي

 ران يا  ياز دانشگاه علوم پزشک  يپرستار  يکارشناس

 ي د بهشتي کودکان از دانشگاه شه  يارشد پرستار  يکارشناس

 ي ت آموزشيريمد  يدکتر  يدانشجو 

 

  : زبان 

 ي انگليس   •

  : عالقه مندي هاي حرفه اي

 ياخالق حرفه اي •

 کودکان   يها   يبيمار •

   يآموزش پرستار  •

 : ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 

گاه علوم زپشک  شت  يدانش  انريا يردمان  يو خدمات بهدا

 يي و ماما ي دانشکده رپستار
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  کنوني انتصابات آكادميك

 4396-1394و اتاق عمل از سال    يپزشک  يت ها يرگروه فوريمد •

 1395ل سال  ياردب   يدانشگاه علوم پزشک  يمسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستار- •

 ل ياردب  يدانشگاه علوم پزشک  ييات دانشجو ي ته ناظر بر نشريعضو کم- •

 دياسات  يتوانمند سازعضو کارگروه برنامه   •

 دانشکده   يته اخالق حرفه ا يعضو کم •

-  

 : سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي
 

 )بيمار کودک سالم  کودک ( کودکان  پرستاري  

 فوريتها  در پرستاري 

 خردسالي و نوپايي دوره پرستاري 

 مدرسه  دوران پرستاري 

 کودکان فيزيکي معاينه

 کودکان)مامايي( بيماري  

 اصول و فنون پرستاري و مامايي  

 کاراموزي پرستاري کودک بيمار و سالم  

 کاراموزي در عرصه پرستاري کودک بيمار

 کاراموزي در عرصه پرستاري مادران و نوزادان  

 کارآموزي اورژانس 

  شايستگي هاي آموزشي

 

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

 

  انتشارات

    منتشر شدهمقاله هاي 

،   ي, مهککريدجواديسکک اردبيککل  اسککتان  يدانشگاه علوم پزشککک يدرمان يآموزش مارستانهايبيپرستاران شاغل در  يسطح تکامل اخالق يبررس •

    195-183(  ص ص 1)  12کک    يپزشک  خي(  اخالق و تار1398)  مي, مرييرزاي, آرزو ، مييرزاي, راحله ، ميمحمد

پککور,    ياصل, فرزانه ، فرض  ي, راحله ، اعتباري, رويا ، محمدکجوين  ي   مجله اخالق پزشکانيدر دانشجو يو شادکام يسالمت معنو نيارتباط ب •

    1-10(  ص ص 43)  12( کک  1397اصل, زهرا )  يشهال ، اعتبار

, رويککا ،  کجککوين   ليکک اردب  يو اتاق عمل دانشگاه علوم پزشک  ييماما  انيدر دانشجو  يلياز رشته تحص تيو رضا يارتباط يهارابطه مهارت يبررس •

(   4و    3)  7کککک    ي(   آمککوزش و اخککالق در پرسککتار1397اصککل, فرزانککه )  ي, راحلککه ، اعتبککاريپور, شهال ، محمککد ياصل, زهرا ، فرض ياعتبار

   42-33ص ص 

, فاطمککه ،  ليکک بل  يمکک يابراهل   آموزشککي درمککاني بککوعلي شککهر اردبيکک بررسي عوامل تنش زاي مرتبط با درمان در بيمککاران هموديککاليزي مرکککز   •

    65-56(  ص ص 31-30)  9   فصلنامه افالک   (  1395)  دي, سعي, رويا ، مهرکجوي, راحله ، ني, شبنم ، محمديآهنگرداود

هوشککيار,    پککرير ماران بککا سککندرم روده تحريکک شده در بين بيبيماران مبتال به سلياک تشخيص داده  در   HLADQ8 و HLADQ2 يبررس •

(   3)  15   ليکک اردب  يمجلککه دانشککگاه علککوم پزشککک  ( 1394) ني, حسکک يمحمدي, راحله ، علي, فاطمه ، محمدي، قربان ني, نسريافشين ، فوالد
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    282-277ص ص 

, فرهککاد ، تقککي  ي، پورفرض  ني, نسريفوالد   1391در اردبيل سال    يپرخطر در معتادين تزريق يو انجام رفتارها يفرد يها يارتباط بين ويژگ •

    359-350(  ص ص 4)  14 (  مجله دانشگاه علوم پزشکي اردبيل  1393, راحله )ي، محمد  ني, حسيمحمديزاده, جالل ، عل

،    ني, نسککريآقککازاده, محمککد ، فککوالد  رزايکک م  قلب ياحتقان ييبا نارسا مارانيبطن چپ در ب يکسر جهش زانيشبانه با م يپوکسيه نيارتباط ب •

    248-240(  ص ص 3)  14  لياردب  يمجله دانشگاه علوم پزشک   (  1393, راحله )ي، محمد  باي, فراين  ي، مهد  ژني, بيزمان

, واحککد ،  يعالئکک   و خانککه در مهککدکودک  يتحککت نگهککدار يدبسککتان کودکان پيش يو گوارش يتنفس يهاگزارش والدين از ميزان بروز عفونت •

    39-32(  ص ص 2)  16   مجله سالمت و مراقبت   (  1393, رويا )کجوي, بتول ، ناير  يب  ي, راحله ، هاشمي، محمد  ي, مهريدجواديس

,  ي، محمد لي, عقيبي, معصومه ، حبي، آقامحمد ديسع, يمهر مطالعه مورد شاهدي  سيگار عامل خطري براي بيماري مولتيپل اسکلروزيس: •

    87-80(  ص ص 4)  15 مجله سالمت و مراقبت   (  1392, داور ، صاحب الزماني, محمد )يراحله ، الطاف

  زانيکک م ي( بررسکک 1392) مي, مريدجوادي، س بايکوهساره, فر ياري، بخت ي, علي, راحله ، عثماني، محمد ني, نسري، صمد ي, مهريدجواديس •

    45-41(  ص ص 6)  7  مجله دانشگاه علوم پزشکي قم کک  لياستان اردب  115استرس در کارکنان شاغل  

,  يدجوادي, راحله ، سکک يمحمد  1390بررسي استرس مادران شيرخواران بستري در بيمارستان آموزشي درماني بوعلي استان اردبيل در سال  •

    85-92(  ص ص 85)  21جله ي علمي،پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان کک  (  م1392, عفت )ي، مظاهر  يمهر

, واحککد ،  يعالئ    ژهيو  يدربخش مراقبت ها  يکيمکان  هيتحت تهو  مارانياز ب  يپرستار  يمراقبت ها  تيفيبر ک  ينيبال  نيآموزش سوپروايزر ريتاث •

    34-40(  ص ص 3)  14   ( مجله سالمت و مراقبت  1391, بتول )اير  يب  ي, محمدرضا ، هاشمي, راحله ، اصالني، محمد  ي, مهريدجواديس

  ني، حسکک   ايکک , نادييدولت آباد, شهال ، طباطبککا  ينجفبر موزدايي ناحيه چانه در زنان هيرسوتيسم    (CIPL)تأثير نور تشديد يافته پالسي سرد •

(   5)  17( کک  اسوجي  يدانشگاه علوم پزشک  يپژوهش  يمه علم( ارمغان دانش )فصلنا1391)  ريفر, اردش  يابي, راحله ، افراسيزاده, فاطمه ، محمد

    430-424ص ص 

, عفت ،  ي، مظاهر  راندختي, اياري، الله  ني, نسريصمد   ابتينوع دو مراجعه کننده به درمانگاه د ابتيبه د انيمبتال يسطح خودپندار يبررس •

    44-40(  ص ص 4)  13   مجله سالمت و مراقبت   (  1390)  راندختي, اي, راحله ، جعفريمحمد

,  يدجوادي, عفت ، سي، مظاهر  راندختي, اياري, راحله ، اللهيمحمد منحني رشد استاندارد   اريبر اساس مع  يبه تاالسم انيمبتال يرشد جسم •

    17-13(  ص ص 1)  13   مجله سالمت و مراقبت   (  1390)  يتي, گشي، آر  يمهر

, راحله  ي، محمد  ني، مهرنوش, نسر  ني, نسريمسرت, الهام ، صمد    ماريآموزش به ب  ندياي مناسب جهت بهبود فرا نهيدور: گزپرستاري از راه   •

    52-47(  ص ص 3)  13   ( مجله سالمت و مراقبت  1390, محمدرضا )ي، زال

, راحله ،  ي، محمد  ي, مهريدجوادي, عفت ، سيمظاهر  مکانيکي نحوه عملکرد کارکنان پرستاري در مراقبت از لوله تراشه بيماران تحت تهويه   •

    56-51(  ص ص 2)  13( مجله سالمت و مراقبت کک  1390، کاظم زاده, رأفت )  يسوادپور, محمدتق

,  ي، محمککد  بککاي, فريي، کهنمککو  دهيزاده, فر  يمصطف   ليشهر اردب  يو درمان  يدر زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت يچاق وعيش زانيم •

  12  ليکک اردب ييمامککا يدانشکده پرستار يو پژوهش ي( مجله علم1389) بهي, حبيعال يراحله ، رستم نژاد, معصومه ، اسدزاده, فيروزه ، صالح

  .44-36(  ص ص 2)

, راحلککه ،  يعفککت ، محمککد, يظاهر لياردب يدانشگاه علوم پزشک يپرستار انيدانشجو دگاهياز د انيمرب ينيموثر آموزش بال يرفتارها يبررس •

  .56-62(  ص ص 3)    12کک    لياردب  ييو ماما  يدانشکده پرستار  يو پژوهش  ي( مجله علم1389)  هي, رقيناصر

, راحله ، رستم  يمحمد  لياردب يبوعل مارستانيب يدرمان يدر مرکز آموزش يازتب بستر يوعملکرد مادران کودکان مبتال به تشنج ناش يآگاه •

  ييو مامککا  يدانشکککده پرسککتار  يو پژوهشکک   يمجلککه علمکک    (  1389, عفت )ي، مظاهر راندختي, اياري، الله ي, مهريدجواديمعصومه ، سنژاد, 

  .21-15(  ص ص 2)  12  لياردب

( مجلککه  1389), راحلککه  ي, عفککت ، محمککديمظککاهر   يبوعل يدرمان يآموزش مارستانيخود در ب يمارياز ب يبستر يقلب مارانيب يآگاه زانيم •

  .52-46(  ص ص 1)  12     لياردب  ييماما  يدانشکده پرستار  يو پژوهش  يعلم

, عفت ،  يمظاهر   لياردب  يدانشگاه علوم پزشک  يبوعل  يدرمان  يدر مراجعه کنندگان به مرکز آموزش يو عروق يقلب يهايماريب يعوامل خطر زا •

(   4)    10     ييو مامککا  يدانشکککده پرسککتار يو پژوهش ي( مجله علم1387) ديخورش, يعي، رف ني, نسري، فوالد هي, رقي, راحله ، ناصريمحمد

  شاپا   6-1ص ص 

(  1385, راحلککه )ي, عفککت ، محمککديمظاهر لياردب  يدانشگاه علوم پزشک  يدرمان يپرسنل بهداشت دگاهيسالمند از د مارانيموانع آموزش به ب •

    82-75(  ص ص 1) 1   دنا    يفصلنامه علم
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و خککدمات    يوابسککته بککه دانشککگاه علککوم پزشککک  يآموزش  يمارستانهاياز ب  يکيبرخورد با نوزاد در   نيمادران در اول يدلبستگ يرفتارها يبررس •

  ييماما  يدانشکده پرستار  هي( نشر1384)  ديمجد, حم  ي, راحله ، علوي، محمد  هي, مرضي, فاطمه ، شهابييعال يبهشت  ديشه  يدرمان  يبهداشت

    39-31(  ص ص 51)  15کک    يبهشت  ديشه

• Study of Pre-Hospital Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Outcomes and Relevant Factors in Ardabil City 

between 2012 and 2013. Mehri Seyed Javadi , Raheleh Mohammadi , Maryam Seyed Javadi , Mehdi Jafri Oory 

& Mohammad Yazdani Yengejeh. Global Journal of Health Science (2016):8(12). 

• General Health Evaluation of Those Who Seek Rhinoplasty in Ardebil Private Hospitals. Raheleh Mohammadi, 

Mehdi Jafari oory, Roghayeh Naseri, Mehri Seyedjavadi.journal of Pharmacophore.2017:8(65). 
• Etiology, Epidemiologic Characteristics and Clinical Pattern of Children with Febrile Convulsion Admitted to 

Hospitals of Germi and Parsabad towns in 2016. Mehri Seyed Javadi , Roghayeh Naseri , Shohreh Moshfeghi , 

Irandokht Allahyari , Vahid Izadi , Raheleh Mohammad. Journal of Family Medicine.2017:15(8). 

• -Investigation of factors affecting the tendency to choose the type of delivery in pregnant women referring to 

hospitals of Ardabil Province in 2016. Vahid Izadi, Vahid Zamanzadeh, Mehri Seyedjavadi, Rahele Mohammadi, 

Effat Mazaheri. Journal of Family Medicine and Primary Care (2018):7(2). 

 

 

 

 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

  .انتشارات آريتان, اردبيل      (1393)اورژانس هاي قلبي و تنفسي فوريت هاي سيدجوادي, مهري ، محمدي, راحله ، مظاهري, عفت ، ناصري, رقيه  

 978-600-6290-14-0شاب   

  ارائه شفاهي

  29-26کودکان,  يش پرستار ين همايکودکان و شانزدهم يها يمار ين الملل بيش بين همايام يدر: س .يمادران کودکان فلج مغز يمشکالت اجتماع يبررس

  .رانيا  -, تهران  1397مهر

 .1393ز در سال يتبر يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يآموزش يمارستان ها يخود در ب يليان اتاق عمل به رشته تحصيو ارتباط آن با نگرش دانشجو يجو اخالق  -

  .رانيا  -  ي, سار 1395آذر    5-4بر جامعه,    يت مراقبت مبتنيسالمت وچالش ها با محور  يارتقا   يراهکارها  يش سراسرين همايدر: ششم

  .رانيا  -اسوج  ي,  1394مهر    20-23در علوم سالمت,    يفيقات کيتحق  يش کشورين هماي در: سوم .يده شناسي  مطالعه پدي:  يابتيزنان د  يها  يترس ها و نگران-

دانشگاه علوم   -لي , اردب93آذرماه  18ل, ياردب يدانشگاه علوم پزشک ييقات دانشجويته تحقيکم ييانه دانشجويکنگره سالن ي در: ششم .پايش درد در کودکان  -

  .لياردب  يپزشک

  ي دانشگاه علوم پزشک  ييقات دانشجويته تحقيکم ييانه دانشجو ي ن کنگره ساليدر: ششم .ييکودک مبتال به اختالل شنوا ين دارايسطح اضطراب والد يبررس  -

  .لياردب  يدانشگاه علوم پزشک  -لي, اردب93آذرماه    18ل,  ياردب

کودک و   يروانپزشک ين الملليش بين همايدر: ششم .يکودک مبتال به فلج مغز ي( مادران دارا ي و پرخاشگر ي)اضطراب و افسردگ يسه مشکالت روانيمقا  -

  .زيتبر  يدانشگاه علوم پزشک,  1392ور ماه  يشهر 28-26 ,ران  ينوجوان ا

,  1392ور ماه يشهر 28-26کودک و نوجوان,  يروانپزشک ين الملليش بين همايدر: ششم .بررسي سطح اضطراب کودکان بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل-

  .زيتبر  يدانشگاه علوم پزشک

  22-20در: هفتمين کنگره دانش اعتياد,  .1391ل در سال ياد در اردبيک اعت  ترينيسوء مصرف مواد مخدر در معتادان خودمعرف به کل يولوژ يدمياپ يبررس-

  ., تهران 1392شهريور  

تا   20کودکان,  يپرستار  يش ملين همايکودکان و دهم يها يماريب ين الملليش بين همايست و چهارميدر: ب .مارستانيدر ب  يرخواران بستري اضطراب مادران ش-

  ., تهران1391مهرماه    24

  19-21در: ششمين همايش سراسرس انجمن خون و سرطان کودکان ايران,  .رشد جسمي مبتاليان به تاالسمي ماژور بر اساس معيارمنحني رشد استاندارد -  

  .دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور  -, اهواز1390بهمن ماه  

  ., تهران24 07 1390کودکان تهران,    ين المللي ش بين همايست و سوميدر: ب .کودکاندر    يارتباط آسم با چاق  يبررس  -

   ., تهران23/07/1390در: نهمين همايش کشوري پرستاري کودکان تهران,   .بررسي ميزان اضطراب مادران کودکان مبتال به تشنج ناشي از تب  -

  ي پرستار  يش کشورين همايدر: هشتم .لياردب يمارستان بوعليب يدرمان يدر مرکز آموزش يبستر از تب يو عملکرد مادران کودکان مبتال به تشنج ناش يآگاه-

  .ينيامام خم  يمارستانيتهران، مجتمع ب  يدانشگاه علوم پزشک ,1389مهرماه    18-22کودکان,  
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-22 -1389رماه يمزمن کودکان, ت يهايماريدر ب يپرستار يمراقبتها ش يدر: هما .ليماژور در شهر اردب يافراد مبتال به تاالسم يرشد جسم يشاخص ها  يبررس-

  .زي, تبر23

  ., تهران1388مهرماه    12-16در: هفتمين همايش کشوري پرستاري کودکان,   .يو نقش خانواده در درمان کودک مبتال به در خود ماندگ  يدر خود ماندگ  يبررس-

  .لي, اردب1388مرداد ماه  14-15,  يو مامائ  يدر پرستار   ينيآموزش بال  يش سراسر ين همايدر: اول .مارانين بي چالش ها و منافع آموزش بر بال-

ش سراسرس آموزش  ين همايدر: اول .دانشگاه علوم پزشکي اردبيل يبوعل يدر مان يدر بخش قلب مرکزآموزش يبستر يماران قلبيت آموزش به بيوضع يبررس-

  .لياردب  ي, دانشگاه علوم پزشک 1388داد ماه  مر  14-15,  ييو ماما  يدر پرستار   ينيبال

در   ينيآموزش بال ي ش سراسر ين همايدر: اول .1387در سال  ينيان در آموزش باليمرب ي موثر آموزش يدر مورد رفتارها يان پرستار ي دگاه دانشجويد يبررس-

  .ييو ماما  يدانشکده پرستار   -ل  ي, اردب15ت  يلغا  14  -  1388, مرداد ماه  ييو ماما  يپرستار

  15-14, ييو ماما يدر پرستار ينيآموزش بال يش سراسر ي ن همايدر: اول .شود؟ يم يبر شواهد شامل چه موارد يمبتن ينيد چالش مهم: عملکرد بال يکاغر سف-

  .لياردب  ي, دانشگاه علوم پزشک 1388مرداد ماه  

آموزش   يش سراسر ي ن همايدر: اول .1388ل ياردب يدانشگاه علوم پزشک  ينيمشکالت آموزش بال يدر مورد راه حلها  يان پرستاريدانشجو يدگاهها يد يبررس-  

  .لي, اردب14-15  -1388, مرداد ماه  ييو ماما  يدر پرستار   ينيبال

در:  .1388ل ياردب يدانشگاه علوم پزشک ينيبال يها طيان در محيتوسط مرب يان پرستار ي عملکرد دانشجو يابيوه ارزشيان در رابطه با شيدگاه دانشجويد يبررس -

  .لي, اردب  14-15  -1388, مرداد ماه  ييو ماما  يدر پرستار  ين يآموزش بال  يش سراسري ن هماياول

  .يراز  ين الملليب  يش هايمرکز هما  -, تهران1387ماه     يد  6-4سالمت خانواده,    يدر: کنگره مل .ن برخورد با نوزاد ين در اوليوالد  يدلبستگ  يرفتارها  يبررس   -

 .ييو ماما  يدانشکده پرستار   -ل  ياردب , 1387آذر  30و دانشگاه,    ينيد  ينار باورها يدر: سم .يوروح  يو سالمت جسم  يشات معنويگرا  -

 

  ارائه پوستر

مهرماه    21-25همايش کشوري پرستاري کودکان,  در: نهمين   .بررسي عوامل خطر تب و تشنج در کودکان بستري در بخش کودکان بيمارستان بوعلي اردبيل

 ., تهران1390

  .يراز  ين الملليب  يش هايمرکز هما  -, تهران1387ماه     يد  6-4سالمت خانواده,    يدر: کنگره مل .ن برخورد با نوزاد ين در اوليوالد  يدلبستگ  يرفتارها  يبررس   -

 .ييو ماما  يدانشکده پرستار   -ل  ياردب , 1387آذر  30و دانشگاه,    ينيد  يباورها نار  يدر: سم .يوروح  يو سالمت جسم  يشات معنويگرا  -

 , تهران 1388مهرماه    12-16در: هفتمين همايش کشوري پرستاري کودکان,   .يو نقش خانواده در درمان کودک مبتال به در خود ماندگ  يدر خود ماندگ  يبررس

 .ر مادر يه با شيج تغريانجمن ترو-, تهران1389اسفند ماه    20-18ر مادر,  يسالمت و کودک و ش  يدر: کنگره مل .نوزادان ن درد در  ير مادر و تسکين شيارتباط ب

همايش بين المللي بيماريهاي کودکان و دهمين همايش ملي پرستاري کودکان, مهرماه    24در:   .کار درماني روشي براي درمان در کودکان مبتال به سندرم رت

 ., تهران، ايران24-20،  1391

  11(,    ي)استان  ييانه دانشجوي سال  ين کنگره پژوهشيدر: پنجم .لياردب  يبوعل  يدرمان  يدر بخش اورژانس مرکز آموزش  يدر کودکان بستر  ياختالالت تشنج  يبررس

 .لياردب  ي, دانشگاه علوم پزشک1392خرداد  

دانشگاه علوم   ييقات دانشجو يته تحقيکم ييانه دانشجوي ن کنگره ساليدر: ششم .لياردب يدانشگاه علوم پزشک يان پرستار يدانشجو يجانيزان هوش هيم يبررس-

  .لياردب  يدانشگاه علوم پزشک  -لي , اردب93آذرماه    18ل,  ياردب  يپزشک

انه  ين کنگره سالي در: ششم .لياردب يصخصو يمارستانهايمراجعه کننده به ب ينوپالستيان ريت در متقاضي و اختالل شخص يت سالمت عموميوضع يبررس-

  .لياردب  يدانشگاه علوم پزشک  -لي, اردب93آذرماه    18ل,  ياردب  يدانشگاه علوم پزشک  ييقات دانشجويته تحقيکم  ييدانشجو

  يي انه دانشجويسال يکنگره پژوهشن يدر: پنجم .1390ل در سال ياردب يمارستان بوعليب يدر بخش عفون يت شخصيص با رضايو علل ترخ يفراوان يبررس  -

  .ل ياردب  ي, دانشگاه علوم پزشک1392خرداد    11(,    ي)استان

  11(,  ي)استان ييانه دانشجويسال ين کنگره پژوهشيدر: پنجم  .رژانس مرکز آموزشي درماني بوعلي اردبيلمشکالت تنفسي در کودکان بستري در بخش او  يبررس-

  .لياردب  ي, دانشگاه علوم پزشک1392خرداد  

- The effect of music on anxiety as measured by blood pressure in Buali endoscopy ward in Ardebil.ceninnia 
congress.2006. 
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 عضو بسيج اساتيد 

 عضو کميته امر به معروف و نهي از منکر 

  اعتبارات پژوهشي 

 ی()مجر.بررسي ميزان موفقيت احياء قلبي ريوی در شرايط پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن -
 و حباب هوا در مراجعين به بخش اورژانس) همکار اصلي(  zمقايسه درد تزريق عضالني در دو روش  -

  جوايز و افتخارات  •

93-94  يليدر سال تحص  لياردب   ياستاد نمونه دانشگاه علوم پزشک •  

1392سال    لياردب  ينمونه دانشگاه علوم پزشک  پرستار •  

ارشد   ينمونه برتر در مقطع کارشناس  يدانشجو  •  

ي مطهر   دي جشنواره شه  نيبرتر در هفتم  يآموزش  نديفرا  انتخاب •  

•  

  اطالعات ديگر

•  

 1399 ارديبهشتآخرين بازبيني: 
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