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گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و "برنامه زمان بندی کنگره 

 "فرآوری

 اسفندماه 2روز اول: دوشنبه  ساعت

 https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamch  استاد کمالی نژاد :سالن نام

User: imamu        Password: M90212  

 کنگره افتتاحیه 8::10:00-0

 1 دارویی گیاهان فرآوری و تولید مدیریت پنل اول:

 اعضای پنل: دکتر رضایی، دکتر نادری، دکتر اصغری

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

01:01-01:11 Sibel DAY Cultivation Techniques of Origanum Species in Turkey and Uses 

00- 01:01  Prof. Xuebo Hu Old medicine from Persia to China: Reflection of the Silk Road at 

the 21 century 

 دارویی گیاهان صنعت افزوده ارزش افزایش و فرآوری فناوری توسعه ضرورت محمدباقر رضایی 00 -00:01

 اسانس عملکرد و درصد مورفولوژیک، صفات بر نیتروژن و کمپوست ورمی تأثیر  حسین رضوانی 00:01 -00:01

 بادرنجبویه

 درصد و بیولوژیک رشد بر 2 بارور کود و کمپوست ورمی کود کاربرد اثرات بررسی غالمرضا نادری 00:41-00:01

 (Mellisa officinalis) بادرنجبویه دارویی گیاه در اسانس

 (Rosa damascena Mill) محمدیگل برداشت زمان و عملکرد بین ارتباط محبوبه ناصری  00:41 -01

 جمع بندی مباحث پانل  01 -01:01

 نماز و ناهار 00:11-01:01
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 2 دارویی گیاهان فرآوری و تولید پنل دوم: مدیریت

 اصغری، دکتر عبادالهیدکتر دکتر رضایی، اعضای پنل: 
 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

00:01-00:11 Prof. Isa Telci Morphological and Chemical Diversity in Turkish Basil 

 دارویی گیاه در رشد فاکتورهای بر جیبرلیک اسید و هیومیک اسید هورمون از استفاده احمد محمدی 00:41-00:01
 ای گلخانه شرایط در (Mentha piprata) فلفلی نعناع

 مشابه در فرهنگ ایرانیآنغوزه: انگژد و صمغ های  حسین ارزانی 00:41 -04:11

 ریشه در موجود مصرفکم و پرمصرف غذایی عناصر غلظت بر ناترک و برنج بیوچار تاثیر سارا فرخ زاده  04:11 -04:01
 آهکی خاک یک در یافته رشد شیرازی آویشن هوایی اندام و

 جمع بندی مباحث پانل 04:01 -04:11

 استراحت/پذیرایی 104:0-11:04

 دارویی گیاهان فرآوری و تولید کار و کسب مدیریتپنل سوم: 

 دکتر نوروزیدکتر چوبچیان، مهندس ابراهیمی، اعضای پنل: 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

افزایی های کلیدی در تولید، فرآوری و ارزشآوریهای نوآوری و فنها و چالشفرصت محمدحسین عمادی 04:41-04:01
 گیاهان دارویی

 ایرانی طب و دارویی گیاهان صنعت حوزه در اقتصادی هایظرفیت معرفی علی ابراهیمی 04:41 -01

 دارویی گیاهان برداریبهره و تولید در قراردادی کشاورزی نقش فاطمه خلیلی 01 -01:01

 آنها مهارت و دانش ومیزانداروییگیاهانفروشندگان وکارکسب شبکه هایمؤلفه شناسایی جمشید اقبالی 01:01 -01:01

 نظام پایداری و تقویت جهت نیاز مورد سازوکار: معیشتی هایسرمایه به دسترسی  محسن عابدی 01:41-01:01
 مرتعی دارویی گیاهان از برداریبهره

 جمع بندی مباحث پانل   01:41 -01:11

 استراحت/پذیرایی  01:11 -00:11
 ایران  معطر گیاهان از گیریاسانس ، تقطیر دستگاههای کارگاه آموزشی 00:11-00:11

 و آقای دکتر ایرج گودرزنیا جایمند کامکار مدرس: آقای دکتر
زعفران                 گل از کالله جداسازی ماشینهای در مصنوعی هوش و تصویر ردازشپ کارگاه آموزشی 11:11-00:11

 راد سعیدی حسین مدرس: آقای دکتر محمد
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 اسفندماه 2روز اول: دوشنبه 

 https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamch2  شهید مطهریاستاد  :سالن نام

          User: imamu2          Password: Mk30451 
 پنل چهارم: مدیریت تولید و فرآوری گیاهان دارویی

 ، مهندس ابراهیمیعبادالهیاعضای پنل: دکتر عیاری، دکتر 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

01:01- 01  Khalid Mahmood 

Khawar 

Medicinal uses of Lathyrus species, its eating habits and cultivation 

techniques in Turkey   

00:11- 01:01 Dr. Murat 

TUNÇTÜRK 
Sustainable Harvesting of Cosmetic Plants 

 ایران دارویی گیاهان در ها کش آفت باقیمانده میزان بر تحلیلی اله بنی عامریولی  00:11 -00:01

-Synergistic effects of wild fennel-gold nanoparticles against multidrug اعظم چهاردولی 00:01-00:01
resistant Pseudomonas aeruginosa for application in the food industry 

 Evaluation of the effects of some species of medicinal plants on broilers  امید جنگجو  00:01 -00:41

 

 دمانس اختالل دارای بیماران بهبود برای محمدی گل عصاره پایدار روکش با نبات طراحی محسن برکتین 00:41 -01:11
 آلزایمر و

 جمع بندی مباحث پانل 01:11 -01:11

 نماز و ناهار   01:11 -00:11

 (1) دارویی گیاهان فرآوری و تولید مکانیزاسیونپنل پنجم: 

 رحیمی، دکتر روستاپور، دکتر ، دکتر گرجیصادقیاعضای پنل: دکتر 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

 آن های فرآورده معطرو دارویی و گیاهان مکانیزاسیون راهبردهای توسعه حسن ذکی دیزجی 00:01-00:11

 تکنولوژی بکارگیری هدف با محمدی گل توسعه و برداریبهره مدیریت راهبردهای تمهیدیفرید    00:01 -00:01
 ایران در مناسب

 در مرزه و ریحان ترخون، فلفلی، نعناع دارویی گیاه چهار مکانیزاسیون وضعیت بررسی روح اله رحیمی 00:01 -00:41
 البرز استان
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 سبز زیره برداشت مکانیزاسیون فنی هایچالش محمد حسین سعیدی راد 00:41 -04:11

 فراصوت قدرتی در استخراج عصاره از بذر زنیان  محمد ابونجمی 04:11 -04:01

 جمع بندی مباحث پانل 04:01 -04:11

 استراحت/پذیرایی 04:41-04:41

 (2) دارویی گیاهان فرآوری و تولید پنل ششم: مکانیزاسیون

 رحیمی، دکتر روستاپور ، دکتر، دکتر گرجیصادقیدکتر اعضای پنل: 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

 دارویی گیاهان بذور جداسازی چگینی غالمرضا 04:41 -01

 کمک به GIS از استفاده با اصفهان استان در محمدیگل کشت مناسب مناطق یابیمکان رضا پهلوان  01 -01:01
 فازی منطق و( AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 برداشت هنگام در گلرنگ گیاه گلبرگ ضایعات کاهش هومن شریف نسب 01:01 -01:01

 جعفر حبیبی اصل  01:41-01:01

 

 استان شرایط در ترش چای کردن خشک برای کابینتی خورشیدی کنخشک از استفاده
 خوزستان

  زعفران گل کالله جداساز ماشین از مفهومی طراحی مرضیه آردفروشان 01:41 -00:11

 جمع بندی مباحث پانل 00 -00:01

 گیاهان دارویی بازدید از نمایشگاه کتاب
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 اسفندماه :روز دوم: سه شنبه  ساعت

 https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamch  استاد کمالی نژاد :سالن نام

User: imamu        Password: M90212 
 دارویی گیاهان فرآوری و  تولید هایماشین ساخت و پنل هفتم: طراحی

 دکتر گرجی، دکتر صادقیدکتر درویشی، اعضای پنل: دکتر روستاپور، 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت
 بابونه گل برداشت فرم پالت ارزیابی و ساخت ، طراحی محمدحسین کیانمهر 0:41-0:11

 کارگر توسط حملقابل محمدی گل برداشت ماشین ارزیابی و ساخت طراحی، امید رضا روستاپور 0:11-0:41

  زعفران گل برداشت های مکانیزم فنی بررسی عباس مهدی نیا 0:01-0:11

  گلرنگ گلبرگ برداشت پشتی ماشین ارزیابی و ساخت محمود صفری 0:11-0:01

 گاوزبان گل برداشت دستگاه برداشت هد ساخت و طراحی اکبر عرب حسینی 0:41-0:11

 turbulence mill( میل توربوالنس) اغتشاشی آسیاب ساخت و طراحی  محسن هاشمی 0:11-0:41

 جمع بندی مباحث پانل 0:11 -01:11

  استراحت/پذیرایی 01:01-01:11

 1 دارویی گیاهان فرآوری و تولید در نوین هایهشتم: فناوری پنل

 صادقیدکتر گرجی، دکتر دکتر درویشی، اعضای پنل: دکتر روستاپور، 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت
 برداشت و داشت کشت، آمایش، در نوین هایفناوری کاربرد و مکانیزاسیون توسعه علیرضا درویشی   01:01 -01:11

 دارویی گیاهان

 سیستم) انبارداری نوین های سیستم از استفاده با زعفران گل نگهداری زمان افزایش سودابه عین افشار 00:11-01:11

 (اتمسفر کنترل

 مایکروویو و فراصوت تکنیک کمک به دانهسیاه روغن استخراج فرآیند سازی بهینه علی رجبی پور 00:11-00:11

 کن خشک با فلفلی نعناع از شده استحصال اسانس میزان و کردن خشک زمان ارزیابی کرمانی ماشاءاهلل علی 00:11 -00:01
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 برخوردی جت

 دارویی گیاهان از موثره مواد استخراج نوین روش  شادی بصیری 00:11-00:01

 فیتوشیمیایی هایویژگی و کردن اهلی و کشت امکان اکولوژیک، هاینیاز بررسی ابراهیم شریفی    00:11 -01:11

 (Thymus) آویشن هایگونه

 جمع بندی مباحث پانل 01:01-01:11

 ناهار و نماز  01:01 -00:11

 2 دارویی گیاهان فرآوری و تولید در نوین های پنل نهم: فناوری

 دکتر درویشی، دکتر صادقیدکتر روستاپور، دکتر رضایی، اعضای پنل: 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

 تقلب تشخیص و دارویی معطر گیاهان بندیطبقه در الکترونیکبینی کاربرد بر مروری  احمد صادقی 00:01-00:11

 جاتادویه

 Non-destructive techniques and systems for detection of جمشیدیبهاره  00:01-00:01
saffron quality and adulteration 

 قرمز مادو فناوری از استفاده با سبز زیره بذر کردن استریل ادریس رحمتی 00:41-00:01

 استوانه -کرونا الکترود الکترواستاتیکی جداساز از استفاده با زنیان گیاه سازیخالص غالمرضا چگینی 04:11-00:41

 چرخان

 جمع بندی مباحث پانل 04:11 -04:11

 استراحت/پذیرایی 04:11 -04:01

 گیاهان دارویی بازدید از نمایشگاه کتاب
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 : دارویی گیاهان فرآوری و تولید در نوین های فناوریپنل دهم: 

 درویشی، دکتر صادقیدکتر دکتر روستاپور، دکتر رضایی، اعضای پنل: 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

 بحرانی فوق های سیستم تکنولوژی ایرج گودرزنیا 04:41-04:01

 سیستم در آن پایداری بررسی و پاششی کردن خشک با بینالودی نپتا عصاره ریزپوشانی  الهام آذرپژوه 04:41 -01:11

  (دوغ) غذایی و مدل

 انفلوراژ روش به شده استخراج شهال نرگس واریته اسانس اجزای مقایسه سورستانی محمودی محمد 01:01-01:11

های مختلف، نانوسیلیس و امواج اولتراسونیک بر درصد جوانه زنی، شاخص اثر نمک محمد فتاحی 01:01 -01:01

 های گندمهای رشدی و فنول کل گیاهچه

 جمع بندی مباحث پانل 01:01-01:01

 استراحت/پذیرایی 01:01 -00:11

 گیاهان دارویی بازدید از نمایشگاه کتاب

 دارویی               گیاهان موثره ترکیبات اسایینش روش و تجزیه هایدستگاه کارگاه آموزشی 00:11-00:11

 آبادینوش عیاری مدرس: آقای دکتر مهدی

          (دارویی گیاهان) کشاورزی هایماشین ارزیابی و استانداردسازی آزمون، کارگاه آموزشی 11:11-00:11

 قهدریجانی مدرس: آقای دکتر محمد

 

 

 

 

 

 اسفندماه :روز دوم: سه شنبه  ساعت

 https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamch2  استاد شهید مطهری :سالن نام
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          User: imamu2          Password: Mk30451 
 تجارت و اقتصاد توسعه گیاهان دارویی دهم: یازپنل 

 ، دکتر نوروزیدکتر اسدیمهندس تیموری، میررحیمی، دکتر اعضای پنل: 
 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

 اشتغالزایی و فرآوری برای مطلوب ای سازواره دارویی، گیاهان های خوشه توسعه و ایجاد حسین حیدری  0:41-0:11

 وکارکسب مدل بوم پرتو در دارویی گیاهان صنعت در پایدار کارآفرینی عنایت عباسی 0:11-0:41

 دیدگاه از دارویی گیاهان فرآوری و تولید های فناوری توسعه های پیشران تبیین و شناسایی اکبر فروزش 0:01-0:11

 کشاورزی جهاد وزارت مدیران و کارشناسان

 البرز استان در گیریاسانس و عرقیات واحدهای ایجاد اقتصادی بررسی محمد حیدرزاده 0:11-0:01

 جهان و ایران در دارویی گیاهان تجارت علیرضا کرباسی   0:11 -0:41

 البرز استان در دارویی گیاهان فروش مراکز و ها عطاری کار و کسب شبکه ارزیابی و بررسی  میررحیمیحاجی داود سید  0:41 -0:11

 «کرج شهرستان: مطالعه مورد»

 جمع بندی مباحث پانل  0:11 -01:01

  استراحت/پذیرایی 01:01 -01:01
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 مباحث نوین در توسعه گیاهان داروییهم: دوازدپنل 

 دکتر رضایی، عیاری، دکتر عبادالهیاعضای پنل: دکتر 

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

00:11-01:01 Rüveyde 
TUNÇTÜRK 

Some Biochemical, Physicochemical and Mineral Contents of 

Cichorium Intybus L. Growing Around Van Lake 

 معرفی گونه های گیاهان دارویی استان البرز ولی اله مظفریان 00:01-00:11

 نییمو یها شهیبا استفاده از ر ییدارو اهانیارزشمند از گ هیثانو یتهایمتابول دیتول پژمان آزادی 00:01-00:01

 رییتغ طیدر شرا دیجد اهی. (، گSalvia leriifolia Benthنوروزک ) ییدارو اهیگ یمعرف یدشت دیمج 00:41-00:01

 میاقل

 Impact of sowing density and harvesting management on pattern  احد مدنی 01:11-00:41
of hard seed breakdown snail medick (medicago scutellata) 

 جمع بندی مباحث پانل 01:11 -01:01

 ناهار و نماز  01:01 -00:11

 1دارویی گیاهان پنل سیزدهم: فرآوری

 اعضای پانل: دکتر رضایی، دکتر عیاری، دکتر عبادالهی

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

 آینده الزامات تا گذشته مصارف از :طبیعی هایرنگ مهدی عیاری 00:01-00:11
 Lengthen the food shelf life through encapsulated plant-based الهام تقوی 00:01-00:01

antibacterial 
 صورت به پالنتاروم الکتوباسیلوس حاوی ماست حسی و فیزیکوشیمیایی خصوصیات بررسی نعیمه پوراکبر 00:41-00:01

 بامیه موسیالژ از استفاده با شده ریزپوشانی و آزاد
نوروزک و  اهیاستخراج شده از دو گ یو الکل یعصاره آب یدانیاکس یخواص آنت یبررس  شهره عرب شیرازی 04:11-00:41

 یپالس یکیالکتر دانیم ریکتان تحت تأث

 جمع بندی مباحث پانل 04:01-04:11

 استراحت/پذیرایی 04:01-04:01
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 2 دارویی گیاهان پنل چهاردهم: فرآوری

 اعضای پانل: دکتر رضایی، دکتر عیاری، دکتر عبادالهی

 عنوان مقاله نویسندگان ساعت

 های طبیعیارزش افزایی به گیاهان دارویی و معطر با تولید فرآورده مجید جوانمرد 04:41-04:01

 دارویی کانابینویدهای پماد و کپسول ساخت در شده غنی کانابینول با کانابیس رزین فراوری رحیم رهبرنوحی 01:11-04:41

 (دارو تا بذر از)

 شاهدانه دارویی گیاه در( CBD و THC) کانابینوئیدها ثانویه؛ های متابولیت دارویی خواص الدن آژدانیان 01:01-01:11

(Cannabis sativa)  

  گیالن استان در شده کاشته گوتاکوال دارویی گیاه هوایی اندام عصاره و اسانس بررسی لیال شفیعی دستجردی 01:01-01:01

 جمع بندی مباحث پانل 01:01-01:01

 استراحت/پذیرایی 01:01 -00

 گیاهان دارویی بازدید از نمایشگاه کتاب
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 اسفندماه 4شنبه  چهار: سوم روز ساعت

 https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamch  استاد شهید مطهری کتابخانه/:سالن نام

          User: imamu          Password: M90212 

  رویداد کارآفرینی/جشنواره ایده برتر

  مهندس تیموریدکتر عصاره، دکتر درویشی، مختاری، دکتر اعضای پنل: 
 پرسش و پاسخ دهندگانارائه ساعت

 های داوران و منتورهاطرح دیدگاه تیم شماره یک 0:41-0:01

 های داوران و منتورهادیدگاهطرح  تیم شماره دو 0:41 -0:1

 های داوران و منتورهاطرح دیدگاه تیم شماره سه 0:01-0:11

 های داوران و منتورهاطرح دیدگاه تیم شماره چهار  0:01 -0:01

 های داوران و منتورهاطرح دیدگاه تیم شماره پنج  0:01 -0:41

 منتورهاهای داوران و طرح دیدگاه تیم شماره شش   0:41 -01:11

 های داوران و منتورهاطرح دیدگاه تیم شماره هفت 01:01-01:11

 های داوران و منتورهاطرح دیدگاه تیم شماره هشت 01:01 -01:01

 های داوران و منتورهاطرح دیدگاه تیم شماره نه  01:41-01:01

 های داوران و منتورهاطرح دیدگاه تیم شماره ده 01:41 -00:11

 جمع بندی مباحث 00:11 -01:11

 ناهار و نماز 31:00 – 31:00
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 مراسم اختتامیه

 ارائه دهنده سخنرانی/ارائه ساعت

 قاری قرآن و مجری قرائت قرآن و اعالم برنامه 00:11 – 00:01

 رضایی باقر محمد گزارش کنگره 00:01 – 00:11

 دبیر علمی

 مختاری حمیدرضا گزارش رویداد 00:11 – 00:41

 رویدادمدیر 

 سه تیم برتر رویداد ارائه آسانسوری 00:41 – 04:11

 عصاره محمد حسن حامی اصلی رویداد 04:11 – 04:01

  ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتیدبیر 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 درویشی علیرضا حامی اصلی رویداد 04:01 – 04:01

 مهندسی بدر سیستم مدیر عامل شرکت

 مدیران و حامیان کنگره  تقدیر از پیشکسوتان 04:01 – 04:41

 اهدای جوایز  04:41 – 01:11

 و اعالم حمایت

 مدیران و حامیان کنگره و میهمانان

 میررحیمی سید داود حاجی قرائت بیانیه کنگره 01:11 – 01:01

 رئیس کنگره

 گیاهان دارویی بازدید از نمایشگاه کتاب

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3q-234Yj2AhW-RPEDHeCIC4oQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fisti.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD%2520%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25B2%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%2F%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B7%25D8%25A8-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AA%25DB%258C&usg=AOvVaw3tTLqHLTjg7Kjvv4meABIs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3q-234Yj2AhW-RPEDHeCIC4oQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fisti.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD%2520%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25B2%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%2F%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B7%25D8%25A8-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AA%25DB%258C&usg=AOvVaw3tTLqHLTjg7Kjvv4meABIs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3q-234Yj2AhW-RPEDHeCIC4oQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fisti.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD%2520%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25B2%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%2F%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B7%25D8%25A8-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AA%25DB%258C&usg=AOvVaw3tTLqHLTjg7Kjvv4meABIs

