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 می باشد. ، کمیته تحقیقات دانشجویی(ITواحد 

 

 ات شورای پژوهشی دانشکده پرستاری:برگزاری جلس

  پیگیری و هماهنگی با معاونت تحقیقات جهت برگزاری کارگاه اموزشی اشنایی با سامانه جدید

 پژوهشیار توسط کارشناسان معاونت تحقیقات 

 

 

 

 

 

 به ان ارائه و مستندات تهیه و پژوهش حوزه اعتباربخشی فرایند به مربوط فعالیتهای انجام 

 دانشگاه و دانشکده بخشی اعتبار واحد

 رسامانه بروجرد درسانی وضعیت طرحهای تحقیقاتی دانشکده پرستاری بروز

 :پژوهشیار

 رسامانه پژوهشیارخاتمه یافته قدیمی د تکمیل فرایند طرحها ی -

 پژوهشیبررسی مستندات همه طرحهای  -

 پیگیری ویرایشهای مجریان طرح ها  و بروزرسانی انها درسامانه و پیشبرد مراحل طرحها -



 رسامانه و صدور ابالغ رسمیشورای پژوهشی دانشکده پرستاری د تعریف اعضا -

 رسامانه و صدور ابالغ رسمیکمیته مالی پژوهشی دانشکده پرستاری دتعریف اعضا  -

 بروز رسانی و تکمیل پروفایل شخصی پژوهشگران بروجرد)امضاء،شماره حساب، ...( در سامانه پژوهشیار -

شرکت  یزسامانه برادانشکده دررابطه با چگونگی استفاده ا آموزش اعضا شورای پژوهشی و کمیته مالی -

 کردن در شوراها و کمیته مالی 

پیگیری ویرایشهای مجریان طرح های دانشجویی درکمیته تحقیقات دانشجویی و بروزرسانی انها درسامانه و  -

 پیشبرد مراحل طرحها با کمک کمیته مرکزی استان

 شیوع پدیده قربانیان ثانویه خطاهای پزشکی و عوامل موثر بر  برگزاری ژورنال کالب پژوهشی با عنوان :

 (1/10/98-ان)مجری هیوا محمدی

  بررسی عنوان تحقیقاتی : کفایت دیالیز با شیفت درمانی در بیماران همودیالیز در شهرستان بروجرد در سال

 ب گردید(تصوی27/11/98-)مجری دانشجو امیر حسین تجویدی، استاد راهنما هیوا محمدی1398

 در دانشکده پرستاری بروجرد COID-19فعالیت های حوزه پژوهش در دوران شیوا بیماری 

  اطالع رسانی درجهت ترغیب پژوهشگران حوزه اموزش و درمان برای انجام تحقیقات در حوزه مرتبط با بیماری

COID-19 

  آموزش دردانشکده پرستاری طرح و ثبت عناوین تحقیقاتی متبط با کرونا توسط پژوهشکران حوزه اموزش

 بروجرد و حوزه درمان شهرستان بروجرد

از اقدامات پیشگیرانه و  COID-19تبیین تجربه زیسته کارکنان حوزه سالمت در دوران شیوع  -

 تصویب گردید )مجری سرکار خانم دکترگودرزی( چالش های ان

چالش های اخالقی از COID-19تبیین تجربه زیسته کارکنان حوزه سالمت در دوران شیوع   -

 رد شد. در شورای دانشگاه تصویب شد ولی )مجری سرکار خانم کبری رشیدی(

دولتی  دربیمارستان ها ی COID-19بررسی سطح آشفتگی اخالقی پرستاران در دوران شیوع  -

 تصویب گردید استان لرستان عشایر )مجری دانشجو نگین اشتری(

الکترونیک با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان پرستاری بررسی ارتباط بین آمادگی یادگیری  -

بدلیل تکراری  (11/2/99) مجری سرکار خانم سعیده الماسی علوم پزشکی لرستان در سایه کرونا

 بودن رد در شورا

در شهرستان بروجرد  COID-19بررسی شاخص های کلینیکی و پاراکلینکی در بیماران مبتال به  -

 )مجری الهام گودرزی( اریدر زمان شیوع اپیدمی بیم



 د در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه جهت رشرکت نمودن فعال نماینده پژوهشی دانشکده پرستاری بروج

 بررسی طرحهای پژوهشی مرتبط با کرونا درحوزه معاونت تحقیقات و فن اوری دانشگاه 

 مهوش کلهر جهت دسترسی  راه اندازی کانال کتابخانه مجازی توسط مسئول محترم کتابخانه سرکار خانم

  COID-19 دانشجویان به منابع درسی و تقویت فرایند یادگیری دانشجویان درزمان شویع بیماری

 99فروردین ماه 

  پیگیری راه اندازی اپلیکیشنDiscord  جهت برگزاری کالسهای مجازی انالین دانشکده درحوزه آموزش و

د و دانشجویان توسط مسئول محترم کتابخانه سرکار پژوهش و برگزاری کارگاه های اموزشی جهت اساتی

-COID ع بیمارییوزمان ش خانم مهوش کلهر توسط مسئول محترم کتابخانه سرکار خانم مهوش کلهر در
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 جهت  در دانشکده پرستاری بروجرد در سامانه پژوهشیار برگزای اولین شورای پژوهشی و کمیته مالی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان از  سالمتحیطه تبیین تجربه زیسته کارکنان تی با عنوان: بررسی طرح تحقیقا

سیده مجری سرکار خانم ) بحرانهای ناشی از بالیای طبیعی: یک مطالعه کیفی راز اصول اخالق حرفه ای د رعایت 

 آمنه حیدری اشکفتکی(

 کارکنان حیطه سالمت دانشگاه علوم پزشکی )تبیین تجربه زیسته  ردمصوب شورای بروج یتطرح عنوان تحقیقا

رکار )مجری س لرستان از رعایت  از اصول اخالق حرفه ای دربحرانهای ناشی از بالیای طبیعی: یک مطالعه کیفی

 اخذ تصویب ان ودر شورای دانشگاه ( یخانم سیده آمنه حیدری اشکفتگ

  و تصویب در شواری رفاطمه گودرزی سرکار خانم دکت مطالعاتی پژوهشگرفرصت  بررسی درخواستطرح و

 )موافقت شد(پژوهشی دانشکده 

  پیگیری درخواست فرصت مطالعاتی پژوهشگر سرکار خانم دکترفاطمه گودرزی و تصویب در شواری پژوهشی

 )موافقت شد( دانشگاه

 داوری طرح های تحقیقاتی دانشکده فرایند راعضا هیات علمی دانشکده پرستاری د فعال شرکت نمودن 

 با عنوان :  یتجهت بررسی طرح تحقیقا مجازی در سامانه پژوهشیار برگزرای دومین شورای پژوهشی و مالی 

: یک مطالعه 1398در یکی از روستاهای شهرستان بروجرد طی سال  A بررسی عوامل مرتبط با طغیان هپاتیت

 تصویب شد. (15/4/99)مجری الهام گودرزی مورد شاهدی

 سرویس وب با آشنایی آنالین آموزشی کارگاه برگزاری sky room  تاریخ در آنالین هایکالس برگزاری ویژه 

 .شد یبرگزار علم هیات اعضا برای دانشکده پژوهش معاونت توسط 24/4/99



 

  تی  : بررسی ارتباط نقش کار احساسی با تنظیم هیجان شناخ بررسی عنوان تحقیقاتیبرگزاری شورای پژوهشی

 .(تصویب گردید10/6/99-میه نامداریس)مجری 19-پرستاران در دوران پاندمی کووید 

  با عنوان :  ژورنال کالب پژوهشیبرگزاریwhat is scoping review as a research 

methodology?ی بهداشتیپروتکلهابا رعایت (22/6/99-)مجری دکتر فاطمه گودرزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجازی و حضوری در سامانه پژوهشیار جهت بررسی طرح تحقیقاتی با عنوان :  برگزرای سومین شورای پژوهشی

کشور  195در  1990-2017بررسی روند بار بیماری های مزمن و ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی طی سال های 

 ( تصویب شد.8/7/99گودرزی)مجری الهام جهان: یک مطالعه اکولوژیک

  مجازی و حضوری در سامانه پژوهشیار جهت بررسی طرح تحقیقاتی با شورای پژوهشی و مالی  چهارمینبرگزرای

بررسی تاثیر برنامه حرکتی اسپارک و موسیقی بر رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتال به اختالل طیف  عنوان

( تصویب  23/7/99 سعیده الماسی)مجری نیمه تجربییک مطالعه  : 1399اوتیسم در شهرستان بروجرد در سال 

 شد.



  ؛ اضطراب کرونا و رابطه آن با اضطراب مرگ و هوش معنوی در بررسی عنوان پژوهشیبرگزاری شورای پژوهشی

 تصویب گردید. (1399مهر  13 فاطمه یاراحمدیسالمندان یک مطالعه توصیفی تحلیلی همبستگی )مجری 

  منصوب کردن سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی عضو هیات علمی سرکار خانم سمیه نامداری 

  ؛ بررسی میزان سالمندی موفق و رابطه ی آن با خودکارآمدی بررسی عنوان پژوهشیبرگزاری شورای پژوهشی

همبستگی )مجری سحر یک مطالعه  1399مقابله با مشکالت و نگرش به زندگی سالمندان شهرستان بروجرد سال 

 تصویب گردید. (1399مهر  13ذوالنوری 

 بررسی: در سامانه پژوهشیار جهت بررسی طرح تحقیقاتی با عنوان :   برگزرای پنجمین شورای پژوهشی مجازی

بررسی اضطراب بیماری کرونا و رابطه ی آن با اضطراب مرگ و هوش هیجانی در توصیفی تحلیلی)یک مطالعه 

( 10/9/99مجری فاطمه یاراحمدی )1399  ر مراکز درمانی دولتی شهرستان بروجرد سالپرستاران شاغل د

 تصویب شد.

  بررسی: در سامانه پژوهشیار جهت بررسی طرح تحقیقاتی با عنوان :   شورای پژوهشی مجازی ششمینبرگزرای

و هوش معنوی در توصیفی تحلیلی)بررسی اضطراب بیماری کرونا و رابطه ی آن با اضطراب مرگ یک مطالعه 

 ( تصویب شد.23/10/99مجری فاطمه یاراحمدی 1399سالمندان مقیم سرای سالمندان استان لرستان سال 

  تحقیقاتی دانشکده پرستاری بروجرد یجهت طرح هاپیگیری اخذ مجوز ورود به محیط پژوهش 

 ITکلیات فعالیتهای واحد 

  سایت دانشکده پرستاری بروجرد توسط واحد محتوای واحدهای مختلف در بروزرسانیIT  

  بروزرسانی محتوای واحد کتابخانه به فرمت جدید در سایت دانشکده پرستاری بروجرد توسط واحدIT  

  اینترا نت و اینترنت دانشکدهتغییر و ارتقا در شبکه 

  و کالس های درسی سایتبروزرسانی کل سیستمهای الکترونیکی 

  بروزرسانی سایت تغذیه دانشکده و سرور مربوط به تغذیه 

 های الکترونیکی پرسنل بروزرسانی کل سیستم 

 پیگیری تقویت باند اینترنت دانشکده 

 راه اندازی سرور آنتی ویروس 

 بروز رسانی سیستم سمعی بصری کالس های درس 

 کلیات فعالیت واحد کتابخانه



  نسخه کتاب 65ثبت و اماده سازی 

  میلیون کتاب 2000در نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب تهران و خرید شرکت 

  کتابخانه کاوشرنرمافزارعنوان کتاب د 150ورود اطالعات 

  برقراری فرایند امانت 

  اموزشی جهت کاربران وب سایت کتابخانه دانشکدهتهیه فایل منابع 

 کتابخانه دانشکده )اسالید و جزوه( تهیه محتوای وب سایت 

 دانشجویان  ،پرسنل پرستاری بیمارستان امام  ،کتابداران ،های اموزشی برای اعضا هیات علمی برگزاری کارگاه

 خمینی بروجرد توسط مسئول کتابخانه بروجرد

 شرکت در جلسات مرتبط با کتابخانه 

 ها ی دانشکده در امر اموزش، پژوهشیواحد همکاری با سایر 

 پرستاری جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرددرریس واحد درسی فناوری اطالعات تد 

 ی جستجوی در پایگاه های اطالعاتی()راهنمای دانشجویان برا پاسخ دهی به سواالت مرجع مراجعین 

 و براورد هزینه مورد نیازراه اندازی رشته هوشبری و اتاق عمل  یتهیه لیست کتب مورد نیاز برا  

  و انجام مراحل ثبت اندازی رشته اتاق عمل و هوشبریخرید لیست کتابهای مورد نیاز راه 

 

  تهیه فاکتور از شرکت مربوطه و ارسال به استان و برچسب بارکد )اقدام برای خرید دستگاه بارکدخوان کتاب

به همراه لیبل و بارکد در اسفندماه  بارکد خوان و خرید یک عدد دستگاه (جهت تایید و صدور مجوزخرید

1399  

  کار تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل با واحد کتابخانهپیگیری 



 واحد ارتباط با صنعت

  معرفی رابط اجرایی عضو هیات علمی سرکار خانم سحر ذوالنوری این واحد در دانشکده پرستاری بروجرد به

 استان جهت همکاری

  پژوهش، فناوری و نوآوری دستگاه اجرایی مصوب کارگروه اموزش،  99اطالع رسانی عناوین پژوهشی سال

 استان به کلیه محققین دانشکده و ارسال عناوین درخواستی پژوهشگران

 

 واحد ارتباط با نوآوری و اختراعات

  بروجرد به  پرستاری این واحد در دانشکده ذوالنوریسرکار خانم عضو هیات علمی معرفی رابط اجرایی

 استان جهت همکاری

  برنامه های این واحد از طرف معاونت دانشگاه به پژوهشگران دانشکده اطالع رسانی  

 

 

 

 

 

 

 



 کمیته تحقیقات دانشجوییگزارش عملکرد 

 دانشکده پرستاری بروجرد 

 99 پایانتا  98آذر 

 کارگاه های اموزشی
  

  اشنایی با محیط وب سایت کارگاه مجازیskyroom برای برگزرای کارگاه های کمیته  جهت آمادگی مدرسین عضو هیات علمی دانشکده

 24/4/99تحقیقات با تدریس  عضو هیات علمی سرکار خانم کبری رشیدی
 
 

 
 

  آشنایی با محیط وب سایت آموزش حضوریskyroom  جهت آمادگی مدرسین غیر هیات علمی دانشکده برای برگزرای کارگاه های

 15/5/99کبری رشیدیکمیته تحقیقات با تدریس  عضو هیات علمی سرکار خانم 

         
 

 
 



  9/7/99پژوهشی با تدریس عضو هیات علمی سرکارخانم سمیه نامداری آشنایی با اصول انتخاب عنوان کارگاه مجازی 
 

 
 

 سرکار خانم کلهر کتابدار کتابخانه دانشکده پرستاری بروجرد تدریس بامقدماتی با اصول جست وجو  ییآشنا مجازی کارگاه •

23/7/99 

 

        
 

 د بروجر یکتابخانه دانشکده پرستارمسئول  سرکار خانم کلهرتدریس با با اصول جست وجو  پیشرفته  ییآشنا یکارگاه مجاز

4/8/99 
 

 

        
 



 
 

 7/9/99 تدریس خانم اشتری اعضا کمیته تحقیقات دانشکدهبا  رآشنایی با هسته های پژوهشی و فن آو همتا یکارگاه مجاز 

 
 

 
 
 



        
 

 

 

  17/09/1399با تدریس عضو هییت علمی دانشکده سرکار خانم ذوالنوری در تاریخ روش تحقیق *کارگاه مجازی 

 

 

 
 

 

 



 جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار

 1399اسفند  24مدرس کبری رشیدی: 

 

 

 99تا اذر ماه  98 آذرسال  کمیته بروجرد موضوعات جلسات
 -  

 

           
 
 

 (6/9/98برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی مقاله نویسی طی دو جلسه ) -37
 تعیین تاریخ ، زمان و مکان و هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین اموزش -
 (13/9/98هماهنگی با مدرس سرکار خانم فاطمه یاراحمدی جلسه اول ) -
 (20/9/98مدرس سرکار خانم سحر ذوالنوری جلسه دوم) هماهنگی با -
 پوستر تتوسط مسئول مربوطه سرکار خانم آزیده تهیه گردد. -
 ثبت نامها توسط سایر اعضا انجام گیرد.  -
 روز برگزاری لیست حضور و غیاب و ارزشیابی تکمیل شود. -
 سرپرست کمیته درخواست تهیه تغذیه به تعداد شرکت کنندگان صادر نماید. -

 (11/9/98برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آشنایی با  نظام نوین اطالعات پژوهشی کشور) -38
 تعیین تاریخ ، زمان و مکان و هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین اموزش -
 (19/9/98هماهنگی با مدرس سرکار خانم مهوش کلهر ) -
 پوستر تتوسط مسئول مربوطه سرکار خانم آزیده تهیه گردد. -
 مها توسط سایر اعضا انجام گیرد. ثبت نا -
 روز برگزاری لیست حضور و غیاب و ارزشیابی تکمیل شود. -
 سرپرست کمیته درخواست تهیه تغذیه به تعداد شرکت کنندگان صادر نماید. -



 برنامه ریزی برای فعالیت کارگروه های مختلف کمیته و تقسیم وظایف -39
 گروه بندی کارگاه های پژوهشی انجام شد.ـ 

 مسویلیت های وشرح وظایف کارگروه ها مشخص گردید.ـ 
 ـ هر سه کارگروه در اموزش مجازی شرکت نماید.

 

 (24/12/98گروه بندی اعضای جدیدکمیته و شرح وظایف و دستورالعمل ها) -40
 ها صالحیت و سوابق به باتوجه عمومی روابط و پژوهش،آموزش بخش درسه جدیدکمیته اعضای بندی گروه -

  هربخش های مسئولیت  و وظایف تشریح -

 پژوهشی های طرح ارائه و کمیته در فعال مشارکت برای درخواست -

 همکاری جهت مربوطه بخش مسئول با جدیدکمیته اعضای از هریک ولینک گیری ارتباط -

 (28/1/99هفدهمین کنگره ی دانشجویی جنوب غرب کشوردراستان لرستان) -41
 توضیح درموردبرگزاری کنگره دانشجویی به میزبانی لرستان  -
 ترغیب و تشویق درباره شرکت اعضادربرگزاری کنگره -
 بررسی حیطه های فعالیت دانشجویان درکنگره -
 برای همکاری دراجرای کنگره تقسیم بندی اعضا کمیته باتوجه به توان وعالیق -

42- l(30/2/99هفدهمین کنگره دانشجویی جنوب غرب کشور) 

 لینک اعضای کمیته به مسئولین مربوطه در خرم آباد  -

 تشریح وظایف به طورجزئی ومشخص نمودن فعالیت های هریک اعضا -

 اعالم آمادگی اعضاجهت فعالیت درکنگره -

 (5/5/99    )اموزش اختصاصی افراد مستعد جهت تکمیل کادر کمیته -43

 وقت استاد رشیدی و با تایید ایشان برگزار گردیده است. این دوره با پیشنهاد دبیر کمیته سهند شهبازی به سرپرستی -

با یک فراخوان اختصاصی و شناسایی افراد با استعداد توسط دبیر کمیته گروهی در تلگرام تشکیل شده و اموزش ها بصورت -

 فشرده و هر روز توسط دبیر کمیته اغاز گردید.

 شدند همگی طرح های خود را اغاز کنند.تمامی شرکت کنندگان هر روز اموزش داده شده و موظف -

 در پایان دوره به تشخیص دبیر کمیته و با توجه به نتایج طرح های انجام شده توسط دانشجوها-

 نفر به ساختار کمیته اضافه شده که در صورت جلسات به اطالع سرپرستی رسیده شد. 9-

 اموزش های سرچ مقدماتی و پیشرفته و پایگاه های داده ها-

 عنوان نویسی و اخالق در پژوهش -

 پروپوزال نویسی و مقاله نویسی-

 تکنیک های مختلف کار روی طرح های تحقیقاتی -

 توسط دبیر کمیته در ان گروه ارایه داده شد.-

 (  2/5/99  )برنامه ریزی جهت برگزاری دوره کارگاه های انالین  -44
ه اینبار بصورت انالین و پیگیری فراهم اوری لیست حضور غیاب توضیح درمورد اهمیت تداوم برگزاری کارگاه های کمیت    -

 و ارزشیابی انالین

 برنامه ریزی جهت ترغیب دانشجویان به شرکت در دوره های انالین در دوران تعطیالت و پسا امتحانات -

 دانشکدهبررسی توانایی های دانشکده در حیطه برگزاری کالس انالین و اخذ کمک از استان و امادگی مدرسین  -

 تقسیم بندی وظایف در دوره ی کامل کارگاه های انالین کمیته -

 پیگیری صدور گواهی های کارگاه های قبلی از استان -

 (15/5/99  )معرفی ثبت نامی های دوره ی کارگاه های مجازی و برنامه ریزی برای شروع  -45



 او جهت هماهنگی های پیرامون کارگاه هاارایه لیست ثبت نامی ها توسط دبیر کمیته و تشکیل گروه تلگرامی توسط   -

 بررسی ورودی های ثبت نام شده ها و نیاز سنجی -

 پیگیری تداوم اطالع رسانی در سطح دانشکده -

 (20/5/99 ) مرکزی هسته جدید اعضای شدن اضافه    -46

 اضافه شدن اعضای جدید به هسته مرکزی و معارفه انهاتوضیح درمورد اهمیت   -

 ارتقا همکاری میان اعضای جدید و قدیمبرنامه ریزی جهت  -

 اعضای جدید و معرفی در گروه توسط دبیر کمیتهبررسی توانایی های  -

 توضیح چگونگی انتخاب افراد توسط دبیر کمیته و شیوه اموزش گیری اعضای جدید قبل از عضویت -

 افرادمعرفی اعضای جدید به کارگروه ها توسط دبیر کمیته بر اساس توانایی ها و عالیق  -

 (   25/5/99  ) برنامه ریزی جهت اموزش و کمک به دانشجویان عالقه مند به کار پژوهشی دانشکده      -47

 فزایش اگاهی پژوهشی در دانشجویان دانشکدهتوضیح درمورد اهمیت ا -

 کمیته و سایر دانشجوها برنامه ریزی جهت ارتقا همکاری میان اعضای -

 اموزش های مجازیکمیته در جهت بررسی توانایی های  -

 راهنمایی دانشجوها توسط اعضاتوضیح چگونگی  -

   دانشجو های عالقه مند به کارگروه ها جهت کمک و راهنماییمعرفی  -

 (30/5/99   )  معارفه سرپرست جدید کمیته      -48
 اضافه شدن نیروی با سواد و خالق به ساختار کمیته و معرفی سرکار خانم نامداریتوضیح درمورد    -

 کل تیمبرنامه ریزی جهت ارتقا همکاری میان  -

 فرصت های افزایش همکاری و ایده های سرپرستی جدیدبررسی  -

 طریقه ارایه گزارشات و تعیین گزارشات هفتگی برای کارگروه هاتوضیح  -

   به سرپرست جدید و ارایه وظایف ها و عملکرد ها معرفی اعضا -

 (5/6/99)یتهایجاد ارتباط ویژه میان بسیج دانشکده و کم  -49

 ایده با پیشنهاد دبیر کمیته که مسیول بسیج داشنجویی دانشکده نیز بوده با تایید سرپرستی وقت پایه ریزی شد. -

 با توجه به حضور دانشجویان مستعد و توانمند در ساختار بسیج دانشجویی -

دبیر قرار گرفته و در کارگروه پژوهش ایجاد پل ارتباطی با انها و کمک به پیشروی پژوهشی ساختار کمیته در دستور کار  -

 تقسیم وظایف انجام شد.

نفر از فعال ترین اعضای بسیجی دانشکده با کمیته شروع به همکاری نمودند و پیشروی پژوهشی و کمک به کارگروه  9 -

 پژوهش 

 جهت حضور قوی تر در کنگره را در دستور کار قرار دادند. -

 (1/6/99رست از معاونت پژوهشی )تحویل گرفتن عملکردهای کمیته توسط سرپ -50

 شرح سابقه فعالیت های کمیته -

 معرفی اعضا و دبیر کمیته -



 تشریح مواردی که مالک و معیار امتیازدهی کسب رتبه در هفته پژوهش دانشگاه -

 آیین نامه ها-تحویل فایل های اسبق مربوط به کمیته و فرم ها -

 تشریح روند انجام آنهابررسی برنامه هایی که اخیرا در دست کار بوده و  -

 تدوین و تشریح لیست کارگاه های مجازی و درج در سایت دانشکده -

 برنامه ریزی جهت شرکت در فعالیت های کنگره غرب -

 تدوین روش جهت ارزشیابی کارگاه های مجازی -

 کمیته تحقیقات دانشجویی 99تدوین گزارش عملکرد  -

 جهت گزارش عملکرد 99تا 98تدوین لیست جدید طرح های تحیقاتی اواخر  -

 جهت گزارش عملکرد 19تدوین لیست جدید طرح های تحقیقاتی مرتبط با کووید  -

 جمع آوری مقاالت منتج شده از طرح های دانشجویی -

                                             علمی دانشجویان در کنگره های کشور-جمع آوری گواهی رابط اجرایی -

 ( 5/6/99   ) کمیته و برنامه ریزی جهت فعالیت تازه و قوی مجازیتشکیل کانال جدید   -51

 ضرورت استفاده از یک کانال جدید و فعالیت پایه ای اموزشی در انتوضیح درمورد  -

 چگونگی انتقال اعضا به کانال جدید و گسترش ان و همچنین معرفی کانال به کل دانشکدهبرنامه ریزی  -

 مشاوره پژوهشی مجازی دانشجویاناموزش مجازی و بررسی فرصت های  -

 چگونگی فعالیت کانال و پست های روزانه به پیشنهاد دبیرتوضیح  -

نفره برای طراحی پست های کانال  4خانم زیدی به عنوان مسیول جدید کارگروه روابط عمومی و ایجاد یک تیم معرفی  -

   توسط دبیر

 ( 10/6/99  ) پیگیری حضور اعضای کمیته در تیم های کنگره دی ماه      -52

 چگونگی فعالیت تیم ها در کنگره توسط دبیرتوضیح درمورد      -

 فعالیتی کمیته در تیم هابرنامه ریزی جهت ارتقا  -

 حضور اعضا و اساتید در کنگرهبررسی فرصت های  -

 فعالیت های گذشته اعضایی که وارد تیم ها شده اندتوضیح  -

 (11/6/99مجازی) های کارگاه برگزاری های ساخت زیر جهت ریزی برنامه -53

 مجازی های کارگاه عناوین تعیین -

 ها کارگاه برگزاری جهت اساتید با گیری ارتباط-

 اینترنت باند وسعت جهت دانشکده ریاست با هماهنگی-

 سایت در شده تعیین عناوین درج-

 (15/6/99  )پیگیری کارگاه های مجازی و نظم دهی به کمیته    -54
 پیشروی هماهنگی و امادگی جهت برگزاری کارگاه هاروند توضیح درمورد    -

 انجام گزارش دهی کارگروه ها بصورت هفتگی و منظم به دبیربرنامه ریزی جهت  -

 گسترش کارگروه هابررسی فرصت های  -

 پشتیبانی کمیته از دوره کارگاه ها حین برگزاریتوضیح طریقه  -



 (18/6/99)در شورای پژوهشی دانشگاهبررسی عناوین پژوهش های پیشنهادی دانشجویان جهت طرح  -55

  دانشجویان پیشنهادی های طرح لیست ارایه -

 پژوهشی استانداردهای و اصول رعایت و بودن اجرایی نظر از ها طرح بررسی -

 نهایی های طرح تایید -

 (99/06/23)دیجد یلیدر سال تحص تهیکم تیفعال یبرا یزیبرنامه ر -56

 کمیته برگزار شده و برنامه فعالیتی به کارگروه ها ابالغ گردید. این جلسه با حضور سرگروه های -

 ر شد گزارشات کارگروه ها بصورت منظم به اطالع دبیر و سرپرستی برسد.رمق -

می کارگروه ها در تیم تهیه محتوا نماینده داشته و این گروه همگام با کارگاه ها پست های اموزشی پژوهشی ار شد تمرمق -

 دبیر منتشر نمایند. خود را با هماهنگی

 برنامه کارگاه ها طراحی گردید و مقرر شد اوایل مهرماه روند برگزاری انها شروع شود. -

 اعضای کمیته به تیم هایی جهت کار تحقیقاتی تقسیم شدند. -

 سازوکار حمایت از دانشجویان در امور پژوهشی تعریف گردید. -

                         (08/07/99)کارگاه انتخاب عنوان یبرگزار یبرا یو هماهنگ یامادگ -56

 وظایف اعضای کارگروه روابط عمومی در اطالع رسانی گسترده کارگاهتوضیح درمورد   -

 اماده سازی لینک ارزشیابی کارگاه توسط کارگروه اموزشبرنامه ریزی جهت  -

 مسیول ساخت پوستر که خانم اشتری انجام خواهد داد.بررسی  -

 توضیح چگونگی حضور و غیاب دانشجویان توسط دبیر کمیته و سیر زمانی کارگاه -

 معرفی راه های ارتباط گیری با دانشجویان پس از کارگاه -

   هماهنگی با سرکار خانم نامداری به عنوان مدرس کارگاه -

 (09/07/99)کارگاه انتخاب عنوان  یاثربخش یبررس     = 57

 نقاط قوت و ضعف برگزاری توضیح درمورد         -

 اماده سازی  و هماهنگی های بیشتر در برگزاری کارگاه های بعدبرنامه ریزی جهت  -

 چالش ها و فرصت های بعدی در برگزاری کارگاه های اتی بررسی  -

  توضیح چگونگی اموزش به دانشجویان در رفع مشکالت انالین خود -

    معرفی لینک تکمیل ارزشیابی کارگاه -

 ( 20/7/99) یکارگاه جستجو مقدمات یریگیپ    -58

 نحوه برگذاری کارگاه در فضای مجازی توضیح درمورد   -

 ارایه لینک ارزشیابی توسط کارگروه اموزش و ساخت پوستر کارگاه توسط خانم سلیمانیانبرنامه ریزی جهت  -

 هماهنگی با سرکار خانم کلهر به عنوان مدرس کارگاه توسط سرپرستی -

 نحوه حضور غیاب کارگاه توسط  دبیربررسی  -

 پشتیبانی بعد از کارگاه از شرکت کنندگانتوضیح طریقه  -

                                      ( 24/7/99) یمقدمات یکارگاه جستجو ارزیابی -59

 شیوه های اطالع رسانی بهتر در کارگاه های اتیتوضیح درمورد  -

 رگاه با فرم های تکمیلی دانشجویانتحلیل ارزشیابی کابرنامه ریزی جهت  -

 برگزاری بهتر در فضای اسکای رومبررسی فرصت های  -



 تکمیل اطالعات دانشجویان در جستجوی مقدماتیتوضیح طریقه  -

 گزارش تعداد شرکت کنندگان توسط دبیر -

 (02/08/99  ) شرفتهیپ یکارگاه جستجو یبرگزار یبررس -60

 نحوه هماهنگی با مدرس خانم کلهر  توضیح درمورد     -

 عصر 6بررسی تاریخ وساعت مقبول و تعیین چهارم ایان ساعت برنامه ریزی جهت  -

 نیاز های دانشجویان در حیطه جستجوی پیشرفته بررسی  -

 توضیح چگونگی حضور و غیاب توسط دبیر و ساخت پوستر کارگاه توسط اعضا -

 ( 05/08/99   ) شرفتهیپ یکارگاه جستجو  یابیارز -61

 چالش ها و مشکالت برگزاریتوضیح درمورد   -

 حمایت دانشجویان و تکمیل اطالعات کارگاهبرنامه ریزی جهت  -

 ارزشیابی تکمیلی توسط دانشجویان بررسی  -

 توضیح در مورد فعالیت تیم تهیه گزارش  -

 (4/9/99)و فن اور یپژوهش یژورنال کالب با موضوع هسته ها یجهت برگزار یزیبرنامه ر -62

 ایده برگزاری ژونال کالب های همتا در کنار کارگاه های پژوهشی توضیح درمورد  -

 برگزاری ژونال کالب توسط عضو هسته مرکزی کمیته سرکار خانم اشتریبرنامه ریزی جهت  -

 جزییات برگزاری و تهیه پوستر بررسی  -

 عصر 3هفتم اذر ساعت  اطالع رسانی به دانشجو ها و تعیین تاریختوضیح چگونگی  -

 (8/9/99)و فن اور یپژوهش یژورنال کالب هسته ها  ارزیابی -64
 سطح مشارکت دانشجوها در این ژورنال کالبتوضیح درمورد   -

 عملکرد کمیته در برگزاری ژونال های همتای بعدیبرنامه ریزی جهت ارتقا  -

 ژونال کالب های بعدیو نیاز سنجی دانشجو ها توسط دبیر جهت تعیین موضوع بررسی  -

 تهیه گزارش تصویری از برگزاری -

 (15/09/99برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه روش تحقیق ) -65 -

 توضیح در مورد اهمیت کارگاه و هماهنگی با سرکار خانم ذوالنوری جهت تدریس -

 برنامه ریزی جهت ساخت پوستر و شیوه اطالع رسانی -

 و ارجاع به مدرس بررسی نیازهای دانشجویان در این حیطه -

 جهت برگزاری 14و ساعت  17/09/1399تعیین تاریخ  -

 (17/09/99ارزیابی کارگاه روش تحقیق )-66 -

 بررسی سطح مشارکت دانشجوها با گزارش توسط دبیر کمیته -

 تهیه گزارش تصویری بصورت کلیپ -

 برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه دوم این کارگاه -

 اه توسط دانشجویانتوضیح در مورد ارزشیابی این کارگ -

 

 :پیگیریها
  (24/8/99)تحقیقات دانشجویی  تهیکم یاختصاص یساخت لوگوپیگیری 



دانشکده  ییدانشجو قاتیتحق تهیکم دبیرو  قاتیتحق تهیو سرپرست کم یمعاونت پژوهش یریگیبا پ

 شد دهیخرم آباد رسان یمرکز تهیسرپرست کم تیو به رو یبروجرد طراح یپرستار
 

 
کامل طراحی لوگو به شرح زیر میباشد:فلسفه ی   

ست؟یچ نماد مار��  

 لتیفض عالمت گرید مار و یعیطب و یتجرب علوم ندهینما مار کی. است تقارن و تعادل نشانه مار دو که است نیا بر یکل اعتقاد��

.یمعنو یروین و یاخالق  

 یب) ماریب بود، بستر در و نداشت یخوش حال که یکس به دانستندیم یسالمت و یزندگ نشانه را مار باستان انیرانیا باستان رانیا در��

.رفت یم شمار به شفا و یتندرست نشان ،یسالمت جام در بود یزندگ سمبل که مار ن،یبنابرا گفتند؛ یم( یسالمت و یزندگ  

:عالوه به عالمت➕  
.دهند یم ارائه یدرمان و یپزشک خدمات که درمانگاه ای مارستانیب انگرینما بعالوه عالمت  

. شود دانش یارتقا موجب که باشدیم پژوهش و قیتحق نماد بشر:بشر  

.است دانش و یآگاه رشد و یشیاند مطالعه،تفکر،ژرف نماد:کتاب��  

 و ستین یانیپا و شروع چیه یدارا رهیدا چون. انیپا و آغاز بدون یحرکت دهنده نشان. است زمان و حرکت دهنده نشان رهیدا️⭕

.است مقصد و مبدا بدون اساسا  

 و مطالعه ی نشانه به ،کتاب ستیسالمت حافظ که یدرمان مراکز ی نشانه که عالوه بدن،به تعادل و یسالمت سمبل که دومار�🜟🂫�

 انیپا یب قیتحق و تفحص مفهوم به است انیپا بدون حرکت نماد که رهیدا در قیتحق و شیازما و تفحص نماد که ،بشریشیاند ژرف

.رندیگیم قرار علم و سالمت یاعتال جهت  
🟧 .کندیم جادیا فرد در را یشاد و بودن خوب احساس روان، یسالمت که است تیموفق و متعادل یگرم ت،یخالق سنبل ینارنج رنگ  
🟧  آرامش یعصب دستگاه به و دارد آرامبخش اثر کی بدن یالتهاب حاالت در خصوص است،به یهماهنگ و یپاک سنبل سبز رنگ

.شودیم  

 

  پیگیری ویرایشهای مجریان طرح های دانشجویی درکمیته تحقیقات دانشجویی و بروزرسانی

 انها درسامانه پژوهشیار و پیشبرد مراحل طرحها با کمک کمیته مرکزی استان

 
 

                                                                                                                               

 1398 -99وضعیت طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد سال

 1398پیگیری طرح های سال گذشته



استاد  مجری عنوان

 راهنما

تاریخ ثبت و  همکاران

 تصویب

چاپ  وضعیت

 مقاله

 شرکت درهمایش

بررسی رابطه جهت گیری  .1

مذهبی)درونی،بیرونی( و نگرش نسبت 

به مرگ در دانشجویان پرستاری علوم 

 1396پزشکی لرستان سال

افروز 

 کرزبر

کبری 

 رشیدی

دکتر مهدی 

بیرجندی، 

افروز کرزبر، 
شیرین 

 پیرزاد،

20/2/96 

23/8/96 

چاپ  اتمام یافته

درمجله 

اخالق و 
تاریخ 

پزشکی 

دانشگاه 

شهید 
 بهشتی

چهارمین کنگره 

منطقه دانشجویی 

غرب کشور دانشگاه 
علوم پزشکی 

 ( پوسترآبادن)

دو روش آموزش سخنرانی و  یمقایسه .2

و عملکرد  بحث گروهی بر روی آگاهی

آموزان دختر قاعدگی دانش بهداشت

در  دوره اول متوسطه شهر بروجرد

 97-1396سال 

زهرا  الهام فالح

 موسوی

میثم امینی، 

دکتر مهدی 

 بیرجندی

26/6/1396 

28/8/1396 

اکسپت  اتمام یافته

شده در 

نوبت چاپ 

مجله علوم 
پژشکی 

 شهر کرد 

چهارمین کنگره 

دانشجویی منطقه 

غرب کشور دانشگاه 

علوم پزشکی 

 ( سخنرانیآبادن)

 

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی  .3

های اجتماعی مبتنی بر اعتیاد به شبکه

بر موبایل دانشجویان پرستاری 

پزشکی لرستان در سال دانشگاه علوم 

1396 
 

رضوان 

 مرادی

کبری 

 رشیدی

مهدی 

بیرجندی، 

لیال شجاعی، 
 رویا نادی

29/7/96 

10/8/96 

 

در دست  اتمام یافته

 داوری

 مجله

 

 هایمهارت آموزش تأثیر بررسی .4

 پرخطر رفتارهای به گرایش بر زندگی

 متوسطه دوم دوره آموزاندانش در

 1396شهرستان بروجرد در سال 

کبری  الهام فالح

 رشیدی

مهدی 

بیرجندی، 

 لیال شجاعی

16/7/96 

14/9/97 

در دست  اتمام یافته

 داوری

 

بررسی تاثیر دو روش تدریس قصه  .5

گویی و فعالیت های نمایشی معلمان بر 

رشد جسمی و حرکتی کودکان پیش 

 دبستانی

زهرا  الهام فالح

موسوی، 

 حمید

رضا 
 رضایی

میثم امینی، 

 افروز کرزبر،

13/10/96 

1/5/1397 

در دست  اتمام یافته

 داوری
 

بررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل  .6

به والدین کودکان مبتال به دیابت بر 

روی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت 

 آنها

زهرا  الهام فالح

موسوی، 

حمید 
رضا 

 رضایی

میثم امینی، 

 افروز کرزبر،

در دست  اتمام یافته 10/4/1397

 داوری

 

 1398مصوب شده در کمیته تحقیقات دانشجوییعناوین 

 طرح های غیر کووید



بررسی تاثیر آوا درمانی بر امید به  .1

زندگی بیماران مبتال به کانسر مراجعه 

کننده به مراکز درمانی شهید رحیمی 

 99خرم آباد

هانیه 

 گودرزی

سحر 

 ذوالنوری

 شورای مصوب 
 داخلی

13/8/98 
 دانشکده
 بروجرد

 مصوب
 شورای

 کمیته
 تحقیقات
 مرکزی

 در و
 مرحله
 کمیته
 مالی

  

ارزیابی ادراکی سالمندان ساکن منزل  .2

و مقیم سرای سالمندان موفق و عوامل 

 98-99مرتبط با آن در شهر بروجرد 

سجاد 
 استرکی

فاطمه  
 گودرزی

 
 

 شورای صوب
 داخلی

13/8/98 
 بروجر دانشکده

 مصوب
 شورای

 کمیته
 تحقیقات
 و مرکزی

 مرحله در
 مالی کمیته

  

با  زیالید تیارتباط شاخص کفا یبررس .3

مراجعه  یزیالید مارانیب یدرمان فتیش

 یدولت یمارستانهایکننده به ب

 1398شهرستان برورجرد

یرحسیام

 ن
 یدیتجو

هیوا 

 محمدی

 یمصوب شورا 
 یداخل
13/8/98 

دانشکده 
 بروجرد

مصوب 
 یشورا

 تهیکم
 قاتیتحق

و  یمرکز
در مرحله 

 یمال تهیکم

  

 دیکوو یطرح ها

بررسی سطح آشفتگی اخالقی پرستاران در  .1
دربیمارستان ها  COID-19دوران شیوع 

یدولتی استان لرستان عشایر )استاد راهنما 

کبری رشیدی، مجری دانشجو نگین 

 اشتری(

نگین 

 اشتری

کبری 

 رشیدی

علی 

 ماکنعلی
مهدی 

 بیرجندی

99اردیبهشت  مصوب  

معاونت 
تحقیقات 

 دانشگاه

در دست 

 اجرا
 

 1399 عناوین پژوهشی جدید مطرح شده در شورای پژوهشی دانشکده جهت تدوین پروپوزال

بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده رضایت شغلی . 1

و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی 

 شهرستان بروجرد حین شیوع بیماری کرونا

سهند 

 شهبازی

سعیده 

 الماسی

مبینا 

لطیفی 

مهدی 

 بیرجندی

مصوب شورای 

داخلی دانشکده 

 99مهر 

   

بررسی تاثیر اموزش مجازی همتا بر .2

خودکارامدی پژوهشی دانشجویان دانشکده 

 پرستاری بروجرد 

سهند 

 شهبازی

کبری 

 رشیدی

سمیه 

 نامداری

حدیث 

 ازادبخت

مصوب شورای 

داخلی انشکده 

 99مهر 

   

بررسی میزان سالمندی موفق و رابطه ی آن با .3

خودکارآمدی مقابله با مشکالت و نگرش به 

1399زندگی سالمندان شهرستان بروجرد سال   

یس پرد

 احمدیان

سحر 

ذوالنور

 ی

مصوب  
شورای داخلی 
دانشکده ابان 

99 

   



بررسی تاثیر اموزش مهارت های احیای قلبی .4

ریوی به روش بازخورد ویدیویی بر عملکرد 

 دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد

شادی 

سلیمانیا

ن سهند 

 شهبازی

هیوا 

 محمدی

مصوب  
 شورای داخلی 

 
7/8/99 

   

توزیع فراوانی عالیم اختالل روانی در  بررسی.5

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در 

 پاندمی کرونا

امین 

 میرزایی

سمیه 

 نامداری

مصوب  
 شورای داخلی

   

 1399علمی( که دانشجویان در آنها مشارکت داشته اندعناوین پژوهشی مصوب شده پرسنلی ) اعضای هیات 

اسپارتاک و  یبرنامه حرکت ریتاث یبررس.1

کودکان مبتال به  یا شهیکل یبر رفتارها یقیموس

در شهرستان بروجرد در  سمیاوت فیاختالل ط

99سال   

کوثر 

 یحاتم

 زهیفا

ینیزر  

 دهیسع

یالماس  

مصوب  18/06/99 
معاونت 

 قاتیتحق
 دانشگاه

  

 مقاالت چاپ شده توسط دانشجویان

The effects of preterm feeding 
on infants 

مهسا 

 تیموری

 
Study the awareness and the 
role of education on cervical 
cancer 

مهسا 

 تیموری

 
Diet before puberty and its 
effects on puberty and after 

مهسا 

 تیموری

 



از سندرم تخمدان پلی  ناشیپیامد وعوارض 

کیستیک در زنان بارور شده به شیوه لقاح 

 آزمایشگاهی

مهسا 

 تیموری

 

 

 

 

 

 سایر فعالیت های دانشجویان کمیته تحقیقات بروجرد

  پیگیری صدور گواهی شرکت در کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد توسط دفتر

  ه مرکزیتیکم

  درصد دانشجویان دانشکده در کانال رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی 90بیش از عضو بودن 

 ساخت گزارش تصویری جهت کارگاه های برگزار شده 

  همکاری اعضای کمیته تحقیقات بروجرد با کمیته مرکزی دانشگاه جهت برگزاری کنگره 

 جرد به عنوان رابط اجرایی شرکت ایی که دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروه کنگره

 نموده اند:

o  رابط اجرایی سومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با

مراقبت از بیمار و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی)دانشجو شادی 

 سلیمانیان(

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  کمیته تحقیقات دانشجوی پرستار ی بروجرد در اولین جشنواره  99و  98ارائه سه تجربه ارزنده سال

توسط سرکار خانم اصفهان اشتراک گذاری تجربیات کمیته های تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه  

 نگین اشتری

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ساخت اینفوگرافیک هفته جهانی سالمند 

 

 

 

o )سفیر علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان) دانشجو مهسا تیموری 



 

 

o (یموریسرطان) دانشجو مهسا ت تیاطالعات و ارتقا سالمت با محور یفناور شیهما نیدوم 

 

 

  اطالعات و ارتقا سالمت  یفناور شیهما 



  

 (یموریخانم مهسا ت) دانشجو یاجتماع یها بیزنان، خانواده و آس یتوانمندساز یمل شیهما ناولی •

 

 میزان مشارکت و همکاری دانشجویان با کمیته مرکزی

حضور دبیر کمیته اقای سهند شهبازی و خانم اشتری و اقای محمد حسینی در تیم علمی کنگره پژوهشی علوم پزشکی غرب 

 کشور با همکاری کمیته مرکزی

 و داوری مقاالت کنگرهحضور اقای سهند شهبازی و خانم نگین اشتری در کارگاه چک لیست 

حضور خانمها فاطمه زیدی جودکی و معصومه اژیده و اقای سینا نجاتی در تیم اجرایی کنگره پژوهشی علوم پزشکی غرب کشور با 

 همکاری کمیته مرکزی

 حضور فعال دبیر کمیته اقای سهند شهبازی در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه



 مجموع فعالیت ها

 تعداد    یت هافعال

 7 تعداد کارگاه های برگزار شده توسط اساتید

 1 تعداد کارگاه های برگزار شده توسط گروه های همتا

 7 ساخت گزارش تصویری برای کارگاه های برگزار شده

 7 تعداد پوسترهای ساخته شده جهت برگزاری کارگاه ها

 30 تعداد جلسات

 4 دانشجویانتعداد مقاالت چاپ شده توسط 

 6 تعداد عناوین طرح های سال گذشته

 3 تعداد عناوین طرح های تصویب شده غیرکووید

 1 تعداد عناوین طرح های تصویب شده کووید

 5 تعداد عناوین پژوهشی جدید مطرح شده در شورای دانشکده

 1 تعداد عناوین پژوهشی مصوب پرسنلی که دانشجویان مشارکت دارن

 1 جهت کمیته تحقیقات بروجردساخت لوگو 

 

 


