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 7931در سال  پایان نامه های دانشجوییصورتجلسه شورای پژوهشی  با دستور کار بررسی 

 نتیجه بررسی عنوان نام استاد راهنما نام دانشجو تاریخ ماه ردیف

1 

 نـفروردی

92/1/29 
 محیا السادات باقری

 موسوی
 نیلوفر همتیخانم دکتر 

چرب غیر بررسی فراوانی کبد

به  مبتال   بیماران الکلی در

ترومبوز وریدهای عمقی )ثانویه 

و ترومبوآمبولی  و ایدیوپاتیک(

 ریه

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

2 92/1/29 
 آقای احسان

 خواجوی
لیال افشار دکتر  خانم

 هزارخانی

 سکتهارزیابی اپیدمیولوژیک 

   ی ایسکمیک و تعیین مغز

در  یزیدهل یبریالسیونفشیوع 

ر د بیماران سکته مغزی بستری

بخش نورولوژی بیمارستان 

 7931فارابی کرمانشاه سال 

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

3 92/1/29 
آقای اسماعیل 

 عبدی
لیال افشار دکتر  خانم

 هزارخانی

 نوع پالک ینب بررسی رابطه

ر د ینوع سکته مغز با کاروتید

بیماران دیابتی نوع دو بستری 

در بخش نورولوژی بیمارستان 

 7931کرمانشاه در سال فارابی 

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

 آقای حمزه مولودی 92/1/29 4
لیال دکتر  خانم

 افشارهزارخانی

بررسی رابطه بین مصرف 

آترواستاتین با بروز خونریزی 

مغزی در بیماران با سکته 

مغزی بستری در بخش 

نورولوژی بیمارستان فارابی 

 7931کرمانشاه در سال 

جام بعد از ان

اصالحات 

 تصویب شد
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5 92/1/29 
الهه موسی  خانم

 بیگی
علیرضا خاتونی و دکتر  آقای

 مهندس مریم همتی

 بررسی عوامل موثر بر تمایل به

انجام جراحی زیبایی در 

دانشجویان پرستاری و مامایی 

 اهکرمانشدانشگاه علوم پزشکی 

 7931سال  در

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

6 

 بهشتــاردی

5/2/31 
آقای امیر طریقی 

 نیا
 سیاوش وزیریدکتر  آقای

 یفروان یستماتیکمرور س

ی کالس ها یها ینتگرونا

 یوتیکیب یو مقاومت آنت 9،2،7

 ینیبال یها یزولهدر ا

اورئوس در  یلوکوکوساستاف

 یرانا

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

 پیام ساریآقای دکتر  خانم صبا صادقی 5/2/31 7

 یامدهایپ یا یسهمقا یبررس

 در یو جراح ییدرمان دارو

داخل جمجمه  یها یزیخونر

 یا

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

 سجاد دوستیآقای  5/2/31 8
لیال دکتر  خانم

 افشارهزارخانی

 نوع پالک رابطه بین بررسی

 رد سفید ماده آسیب و کاروتید

مغزی بستری در  سکته بیماران

بیمارستان بخش نورولوژی 

 7931فارابی کرمانشاه در سال 

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد
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 مهدی کرمیآقای  23/3/97 ردادـخ 9
 آقای دکتر فیض اله

 منصوری

مرور سیستماتیک موارد 

اپیدیدیموارکیت بروسالیی در 

سال گذشته در  75بازه زمانی 

 مناطق مختلف ایران

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

11 

 رــتی

21/40/31 
خانم نرگس 

 اسماعیلی

دکتر هادی راهنمایی آقای

 قره باغیان

بررسی مقایسه ای تاثیر 

سولیفناسین و اکسی بوتینین بر 

روی عالیم ادراری بیماران مبتال 

 به مالتیپل اسکلروزیس

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

11 21/40/31 
آقای مصطفی 

 سرایی
 دکتر سیاوش وزیری

اپیدمیولوژیک و نتایج  بررسی

کشت خون بیماران معتاد 

تزریقی بستری در بخش عفونی 

بیمارستان امام رضا)ع( در طی 

 7931-7937سالهای 

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

12 

 ـردادــم

 

 دکتر سیاوش وزیریآقای  اقای سعید محبی 30/35/79

مرور سیستماتیک فراوانی » 

الگوی سودوموناس آئروژینوزا و 

مقاومت داوریی آنها در بیماران 

مبتال به سیستیک فیبروزیس 

 در مناطق مختلف کشور

بعد از انجام 

اصالحات 

 تصویب شد

 دکتر سیاوش وزیریآقای  اقای نیما نمکچی 30/35/79 13

مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

عفونت های فرصت طلب 

گوارشی در بیماران مبتال به 

 ایدز در ایران

انجام  بعد از

اصالحات 

 تصویب شد
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 دکتر سیاوش وزیریآقای  اقای علی رحیمی 30/35/79 14

ــتماتیک ــیس و متآنالیز   مرور س

های ادراری در     نت  فراوانی عفو

 نوزادان مبتال به زردی در ایران

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

15 30/35/79 
ین        لهــام ز نم ا خــا

 الدینی
 دکتر سیاوش وزیری

یک فروانی     مرور  مات ــت ــیسـ سـ

نیــازیس در             مو کو ی تر فونــت  ع

جمعیت زنان در مناطق مختلف    

 کشور

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 خانم تارا مظاهری 30/35/79 16
ــا    دکتر   آقــای  هنــام رضــ ب

 مخصوصی

س   یسآپاند سرطان  یوعش  یبرر

ماران در ب ندکتوم   ی پا ــده  یآ شـ

ستان ب سال    یمار ضا از   34امام ر

 31تا

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

17 74/45/31 
خانم زهرا اعلمی آل 

 آقا
 دکتر مظاهر رمضانی

ــعیــت بروز مــارکر         تعیین وضـ

شیمی     ستو  MSH-6 ایمنوهی

 در کانسر کولورکتال

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

18 74/45/31 
ــه    ــروان ــم  پ ــان خ

 ذوالفقاری فرد

کرد           نیــان  پر تر  ک نم د خــا

 جمشیدی

ــه ای    قایســ ــی م تاثیر     بررسـ

هیســترســکوپی پلی  پکتومی و 

کورتاژ ســاده در بهبود خونریزی 

 در بیماران با پولیپ اندومتر

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 خانم  فاطمه عزیزی 74/45/31 19
کرد           نیــان  پر تر  ک نم د خــا

 جمشیدی

ــه ای پیامدهای   ــی مقایس بررس

ــکوپی،     ــاراسـ درمــان هــای اپ

کال در       مدی مان  پاراتومی و در ا

 زنان با حاملگی خارج رحمی

 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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21 

 ریـورـشه

 آقای دکتر مهرعلی رحیمی ویدا یوسفیخانم  77/41/31

مقایســه ارزش تشــخیصــی قند 

ناشتای پالسما و قندهای پس از 

مل گلوکز       با تســــت تح غذا 

خوراکی در غربــالگری دیــابــت 

جاع        باردار ار نان  بارداری در ز

ــده به مرکز تحقیقات دیابت      شـ

شاه      شکی کرمان شگاه علوم پز دان

 39-31در سال 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 خانم دکتر زهره برتنی آرمین آشوریآقای  77/41/31 21

ــی قایســــه ای میزان    بررسـ م

در افراد مبتال بــه  Dویتــامین 

مال در       یه وافراد نر نل کل ــ سـ

یه         هد یک م به کلین مراجعین 

 7931کرمانشاه در سال 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 آقای دکتر سیاوش وزیری آقای روزبه فیروزی 77/41/31 22

یک فراوانی     مات ــت ــیسـ مرور سـ

عفونت های پنوموســـیســـتیس 

ماران نقص ایمنی    کارینی در بی

 در کشور

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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23 

 مـهــــــــــر

 حسنا ویسیخانم  75/41/31
ــر احســـــان    ــت ــای دک آق

 علیمحمدی

بررســـی ترثیر مصـــرف پیش از 

یا         نده پالکتی  هارکن یب م ــ آسـ

به         ماران مبتال  فارین در بی وار

ماتیک       های مغزی ترو یب  ــ آسـ

 متوسط و شدید

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 
 

 خانم دکتر ماندانا افشاریان سارا رضاییخانم  75/41/31 24

یک فراوانی     مات ــت ــیسـ مرور سـ

نده          جاد کن یال ای باکتر مل  عوا

ناطق        یت عفونی در م کارد ندو ا

ــور دربـازه زمـانی    مختلف کشـ

 7931تا 7991

نجــام     بعــد از ا

 اصالحات

 تصویب شد

 شبنم حبیبیخانم  75/41/31 25
ــر احســـــان    ــت ــای دک آق

 علیمحمدی

ــی  عوامل موثر در نیاز به    بررسـ

با       ماران  نت دائمی در بی شــــا

 خونریزی داخل جمجمه ای

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 آقای دکتر سیاوش وزیری شهاب باباییآقای  75/41/31 26

مرور ســـیســـتماتیک ومتاآنالیز 

شیوع بیماریهای انگلی روده ای  

 در ایران

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 آقای دکتر سیدرضا باقری فائزه عزیزی منش 75/41/31 27

سی عوامل مرتبط با مرگ و میر   برر

ــتری در       ماران بسـ حاد بی فاز  در 

ــتان به دلیل کوادری پل ی  بیمارسـ

 به دنبال تروما در بزرگساان
 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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28 

 آبان

21/18/97 
ــالحی  خانم نغمه ص

 فر
 نظریآقای دکتر مهران پور 

 یتی مفاصل دفورم یوعش  یبررس 

ماران در ب ماتو  یت ارتر ی ید رو  ی

ــه کل         ینیــک  مراجعــه کننــده ب

ستان   ضا   بو ستان امام ر ر د بیمار

 31سال 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 آقای دکتر محمدرضا صبحیه آقای آرش پرنا 21/18/97 29

و  ینعوارض ح یفراوان یبررســـ

مل جراح    عد از ع ید   ب کاروت  ی 

بــا  یمــاران ب  ی دررترکتوم    اآنــد

ــر یتنگ ید در دوره  کاروت  یان شـ

ــتان امام  74 ــاله در بیمارسـ سـ

 رضا)ع(

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 علی کرامتیآقای دکتر  پوریا قبادیآقای  21/18/97 31

شکم       شیوع درد  سی میزان  برر

بالینی مرتبط      های  حاد و وی گی

با آن در کودکان مراجعه کننده     

ــه بــخــش  اورژانــس اطــفــال ب

بیمارستان امام رضا )ع( در سال    

31 

نجــام     بعــد از ا

 اصالحات

 تصویب شد

 

 

 

 آقای دکتر بابک صیاد خانم ساناز مروتی 17/19/97 آذر 31

بررســی فراوانی ســاکروایلویت و 

صیات        صو سالیی وخ آرتریت برو

ها در       یک آن  پاراکلین بالینی و 

بیماران بســتری در بیمارســتان 

ــا)ع(   مام رضـ ــاه بین  ا کرمانشـ

 7931تا 7934سالهای 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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 خانم نگین قربانی 17/19/97 32

ــر    ــتـــ ــای دکـــ آقـــ

ــااکرمی،خانم ماریا    محمدرضـ

 شیروانی

ط              یرات ســـ ی غ ت بررســـی 

c1HbA   شاخص توده بدنی و 

بعــد از جراحی موفقیــت آمیز         

ــن در بیماران مبتال به  دکامپرش

یپ دو وتنگی      بت ملیتوس ت یا د

ــال نــخــاعــی گــردنــی در  کــان

 بیمارستان امام رضا)ع(

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 آقای اهورا زاهدی 17/19/97 33

ــر    ــتـــ ــای دکـــ آقـــ

ــااکرمی،خانم ماریا    محمدرضـ

 شیروانی

جراحی دکامپرشن  بررسی  تاثیر

برروی نتایج جراحی وراســـتایی 

ــتون فقرات لومباردر بیماران  سـ

خاعی         نال ن کا به تنگی  مبتال 

ــه            ننــده ب ک جعــه  مرا مری  ک

 (بیمارستان امام رضا )ع

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 74/31/ 45 دی 34
ســعید بهرامی  آقای

 واا

ــنی  دکتر  خانم  نب محسـ زی

 افشار

سی فراوانی ملکولی ژن های   برر

مـــتـــالـــوبـــتـــااکـــتـــامـــاز 
blaIMP،blaVIM  وblaSPM 

ــه  ــلــ ــزوــ ــای در ایــ هــ

ناس  ــودومو جدا  سـ آئروژینوزای 

ــده از نمونه های زخم های      شـ

ســوختگی در بیمارســتان امام  

 خمینی)ره( شهر کرمانشاه

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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 پریسا عبدی خانم 74/31/ 45 35
نب خانم   ــنی  دکتر زی محسـ

 افشار

سی علل     ستماتیک برر سی  مرور 

پنومونی وابســته به ایجاد کننده 

ستری در   رونتیالتور د کودکان ب

بخش مراقبــت هــای وی ه در       

 مناطق مختلف کشور

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 آرمان نجاتیآقای  74/31/ 45 36
ــنی  خانم   نب محسـ دکتر زی

 افشار

ــعیت   ــتماتیک وض ــیس  مرور س

ــتی در  بیماری ــمانیوز پوس  لیش

صله  زمانی   سال اخیر در   74فا

 مناطق مختلف کشور

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

37 45 /74/31 
ــته     خانم   ــایسـ شـ

 رضایی
 اقای دکتر الیاس سلیمی

بررســی مقایســه ای بین درمان 

و  co2وارت های ژنیتال با لیزر 

 کرایو تراپی در شهر کرمانشاه

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 .تصویب شد

 
 
 
 
 

 یدیمهسا خانم  49/77/31 بهمن 38
لــیــال  دکــتــر  خــانــم  

 افشارهزارخانی

یزان      م ــه   ژن بیــان  مقــایســ

plexin-B2      در خون محیطی  

ت نوروپاتی دیاب بیماران مبتال به

با گروه         پاتی  بت غیر نرو یا و د

 کنترل

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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39 49/77/31 

ــاآقایان   رادفر  یانش

ــنــل    و هــوشـــ

 باوندپورکاروانه

لــیــال  دکــتــر  خــانــم  

 افشارهزارخانی

ــهمقــا  ژن  یــانب  یزان م  یســ

Sema4D  وSema4C  در

ماران ب یطیخون مح  به مبتال  ی

ب    یا بت غیر     د یا پاتی و د ت نورو

 نروپاتی با گروه کنترل

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 خانم نگار پور طیب 49/77/31 41
ــین     مد حسـ قای دکتر مح آ

 زمانیان

مرور ســیســتماتیک فراوانی ژن 

به آنتی        بت  ــ های مقاومت نسـ

های         له  ها در ایزو یک  ــپت سـ

 باکتریایی در کشور

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 امید نظریآقای  49/77/31 41
ــین     مد حسـ قای دکتر مح آ

 زمانیان

مصــرف آنتی   ی فراوانیبررســ

ــ بیوتیک لینزولید یون و اندیکاس

ــتان    های تجویز آن  در بیمارسـ

صله      شاه در فا ضا)ع( کرمان امام ر

 7931تا  7930زمانی سال های 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

43 49/77/31 
ــا       آقــای یرضــ ل ع

 درویشی

ــین     مد حسـ قای دکتر مح آ

 زمانیان

مرور سیستماتیک فراوانی ایزوله   

کوس      هــای  کو ترو ن گوی     ا ل و ا

مت    قاو ها در  آنتی بیوتیکی م  آن

 مناطق مختلف کشور

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

44 49/77/31 
ــومــه     معصـ نم  خــا

 مولوی
 یهمحمدرضا صبحآقای دکتر 

ــ  ــط   ین ارتبــاب ب   یبررسـ سـ

HBA1C، یپیــدمی،   ل  یپر  هــا 

ABI  وTBI  زخم در  یمبا ترم

ماران ب عد از     یابتی د ی بل و ب ق

 یوپالستی در بیمارستانبالون آن 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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ضا)ع( و امام    علی)ع(های امام ر

 کرمانشاه

45 49/77/31 
م آقــای  ــا  ا  یررضــ

 یکرمانشاه یجعفر
 یهمحمدرضا صبحآقای دکتر 

ــ ها    یبررسـ موثر در  یفاکتور 

به دنبال  یسـم درمان پسـودوانور 

ــال یگراف یوآن   هــای طی ســ

تان   در ب 7931-7932 ــ مارسـ  ی

ــا )ع(   مام رضـ مام علی )ع(  ا  و ا

 کرمانشاه

نجــام  بعــد   از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

46 

 بهمن

 

 دکتر م گان مرادیخانم  خانم علی بلواسی 71/77/71

ــی  ــاخص بررسـ های  ارتباب شـ

ــه     ــبــت پالکــت ب پالکتی، نسـ

ــدت بیماری در  ــیت و ش  لنفوس

یمــاران    تریــت        ب ــه آر تال ب ب م

با گروه        ــه  قایسـ ید و م ماتوئ رو

 کنترل

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

47 71/77/71 
ســـید حکمت  آقای

 همتی
 آقای دکتر مهران پورنظری

ــلولی بررســی  ارتباب نســبت س

نوتروفیل به لنفوســیت و پالکت 

سط  پالسمایی      سیت با  به لنفو

ACPA ماران  در به   بی مبتال 

ــه با       آرتریت روماتوئید و مقایسـ

 گروه کنترل

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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48 

 بهمن

 

71/77/71 
ــید محمد      آقای سـ

 زادهصال  سید 
 خانم دکتر نگین رضاوند

مادری و         های  مد یا ــی پ بررسـ

ــاردار دچــار  جنینی در زنــان ب

ســـوختگی بســـتری شـــده در 

بیمارســتان های امام رضــا)ع( و 

امام خمینی )ره( کرمانشــاه طی 

 99-39سال های 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 دکتر محمدرضا صبحیه زائبی الهام خانم 71/77/71 49

ــه ای کیفیت     قایسـ ــی م بررسـ

عد از       یه ب ندگی و عملکرد کل ز

باز در   EVARعمل   و جراحی 

سم     شده با آنوری بیماران درمان 

آئورت شکمی زیر شریان کلیوی   

 در طی سه سال گذشته

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 آقای دکتر مظاهر رمضانی آقای افشین یاری 71/77/71 51

 و ررسی سیمای اپیدمیولوژی  ب »

ــاتولوژی          وی گی   هــای کلینیکوپ

ستیس بدخیمی سال   های ت طی 

در مراجعه  7931تا  7932های  

کنندگان به بیمارستان امام رضا   

 )ع( کرمانشاه

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

51 
 داسفنـ

 
11/12/97 

یدرضــــا     قای حم ا

 جعفریانی
 دکتر سیاوش وزیریآقای 

یک فراوانی     مات ــت ــیسـ مرور سـ

ه  ــترپتوکوک  و  Aای گروه اسـ

ها در      مت دارویی آن قاو الگوی م

منــاطق مختلف           کودکــان در 

 کشور

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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52 47/72/31 
ــه   ــدث ــح ــم م ــان خ

 محمدى
 دکتر سیاوش وزیریآقای 

مرور سیستماتیک فراوانی ایزوله   

نزا و              لوآ ف ن یلوس آ هــای هموف

الگوی حساسیت داوریی آنها در   

 ایران

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 
 

 خانم دکتر ماندانا افشاریان آقای سعید کهریزی 47/72/31 59

یک فراوانی     مات ــت ــیسـ مرور سـ

عوامل باکتریال عفونت ادراری و     

الگوی حساسیت دارویی آنها در   

 کودکان در ایران

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

50 47/72/31 
خانم فاطمه مهرپور    

 طرهانی
 رمضانی،دکتر مظاهر 

ــی اپیدمیولوژیک و وی گی  بررس

های کلینیکوپاتولوژیک بیماران     

ندومتر       بدخیمی های آ به  مبتال 

ــه          ننــدگــان ب ک جعــه  مرا در 

بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه 

 7931تا  7932از سال 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 آقای دکتر رضا فتاحیان خانم هانیه یاوری 47/72/31 55

فراوانی و  بروز تشنج در  بررسی  

بیماران ضـــربه مغزی بســـتری 

شــده در مراکز دانشــگاهی علوم 

 پزشکی کرمانشاه

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

51 22/72/31 
ــل  الد    یناقای مصـ

 زاده یبهشت

ــا        حمــدرضــ م تر  ک اقــای د

 توحیدی

قاات      یک م مات ــت ــیسـ مرور سـ

مرتبط با رویکرد بالینی بیماران    

مـــبـــتـــال بـــه اروپـــاتـــی  

ــدادی)  - UPJOانســـــ

UVJO) 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد
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51 22/72/31 
اقــای محمــدکیــان 

 زرافشانی
 علیرضا جانبخشاقای دکتر 

ــی مقاومت آنتی بیوتیکی    بررسـ

تافیلوکوک      ــ های اسـ ــوش  سـ

ــتری در  اورئوس در بیماران بسـ

بیمارستان امام رضا کرمانشاه از    

 7931لغایت 7991سال 

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

59 22/72/31 
ســید ســهراب اقای 

 وحدتی
 بیتا انوریخانم دکتر 

هد        ــوا یداین مبتنی بر شـ گا

ــم        با سـ یت  ــموم مان مسـ در

 پاراکوآت

نجــام     بعــد از ا

ــالحــات   اصـــ

 تصویب شد

 


