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 بسوِ تعالی

 داًطگاُ علَم پشضکی کزهاًطاُ

 ذُ پزستاری ٍ هاهایی داًطک

 (course plan) نظري دًره طرح

  چْاسمسؿٌاػی پشػتاسی تشم داًـجَیاى کا هخاطباى:                                                                                   1پشػتاسی بْذاؿت سٍاى  عٌَاى درس : 

 .ٍاحذ( 1آقای بٌْام خالذی پاٍُ ) ٍاحذ( 1) سحوتی هحوَدآقای ٍاحذ ًظشی،  2( )یا سْن استاد اس ٍاحذ تعذادٍاحذ:

  13-14 دٍؿٌبِ ساعت پاسخگَیی بِ سَاالت فزاگیز:

 ، آقای بٌْام خالذی پاٍُ سحوتیی آقا هذرس:                                               95-96  اٍلًیوؼال    14-16دٍؿٌبِ سهاى ارائِ درس:  

  1سٍاًـٌاػی فشدی ٍ اجتواػی، بْذاؿت جاهؼِ  درس ٍ پیص ًیاس:

 :درس ضزح

. اػیت  ؿیذُ  تٌظیین  سٍاًیی  اختالالت بشٍص  دس هَثش ػَاهل ٍ ٍػلل اًؼاى، سٍاى، بْذاؿت ٍهباًی اصَل ؿٌاخت هٌظَس بِ دسع ایي

 جْت دس سا هٌطقی هذاخالت سٍاى، بْذاؿت اٍلیِ ّای بشهشاقبت تاکیذ با ٍ ؿذُ آؿٌا ّا بیواسی اص پیـگیشی ّای ساُ با داًـجَیاى

 .داد خَاّذ اسائِ جاهؼِ ٍ خاًَادُ افشاد، خَد سٍاى ػالهت تَػؼِ ٍ حفظ

  :کلی ّذف

 هفاّین  بْذ اؿت سٍاى ٍ ابؼاد ٍجَی اًؼاى ٍ ّوچٌیي آؿٌایی با ػالهت ؿٌاػی بیواسیْای سٍاًی ؿٌاخت ٍ آؿٌایی

  : جلسات کلی اّذاف

 بْذاؿت سٍاًی. با هفاّین ػالهت سٍاى ٍ داًـجَیاى آؿٌایی -1  

 . تاهیي ػالهت سٍاًی اجتواػی جاهؼِ سا دس آؿٌایی با  ًقؾ خاًَادُ، هذسػِ، ٍ -2     

  .آؿٌایی با اًَاع ػطَح پیـگیشی دس بْذاؿت سٍاى-3     

  . آؿٌایی با هفَْم سٍاًپشػتاسی ٍاًَاع ًقؾ ّای آى – 4     

  . بشٍص بیواسی ّای سٍاًی ػَاهل هَثش دس آؿٌایی با ػلل ٍ  -5     

 )اختالالت سٍاًی حشکتی (ػالئن، اًَاع ٍ پضؿکی سٍاى اختالالت ؿٌاػی ػالهت -6     

 تفکش اختالالت(ػالئن، اًَاع ٍ پضؿکی سٍاى اختالالت ؿٌاػی ػالهت -7     

 )دسکی، َّؿیاسی ٍ حافظِ اختالالت (ػالئن، اًَاع ٍ پضؿکی سٍاى اختالالت ؿٌاػی ػالهت -8     

 آؿٌایی با  هفَْم، اجضا ٍ تکٌیک ّای استباط دسهاًی -9     

 آؿٌایی با هشاقبت ّای فشٌّگی دس استباط با هذدجَ.  - 11    

 آؿٌایی با اًَاع ٍاکٌؾ ّای اًؼاى بِ اػتشع  – 11      

 آؿٌایی با ابؼاد ٍجَدی اًؼاى  -12      

 آؿٌایی با  ٍاکٌؾ ػَگ ٍ هشاحل آى  -13     

 آؿٌایی با ًقؾ دیي دسبْذاؿت سٍاى -15      

 آؿٌایی با هفَْم خَد ٍ هَلفِ ّای آى   -16      
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 جلسو :اىذاف ًیژه رفتبری بو تفکیک اىذاف کلی ىر 

  

 .ْذاضت رٍاىب آضٌایی با هفاّین سالهت رٍاى ٍ  ّذف کلی جلسِ اٍل:

  اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛ 

 تؼشیف بْذاؿت سٍاًی اص دیذگاُ ّای هختلف سا ؿشح دّذ.     -

 اّذاف بْذاؿت سٍاًی دس ػطَح هختلف پیـگیشی ؿشح دّذ.     -

 هذسػِ ٍ جاهؼِ دس تاهیي بْذاؿت سٍاًی تَضیح دّذ.اّویت خاًَادُ؛     -

 اصَل بْذاؿت سٍاًی ساؿشح دّذ.    -

 هؼیاسّای ػالهت سٍاى سا لیؼت ًوایذ.      -

  ًقؾ پشػتاس سا دس ػِ ػطح پیـگیشی هقایؼِ ًوایذ.     -

 

  تاریخچِ رٍاى پزستاری ٍ ًقص ّای رٍاى پزستار آضٌایی با  ّذف کلی جلسِ دٍم: 

 ٍیژُ جلسِ دٍم: اّذاف

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛ 

 ٍضؼیت بیواساى سٍاًی دس دٍساى هختلف سا تَصیف کٌذ.  -

 اقذاهات اًجام ؿذُ جْت پیـشفت داًؾ سٍاى پضؿکی سا تَضیح دّذ.  -

 تاسیخچِ سٍاى پشػتاسی دس جْاى ٍ ایشاى سا ؿشح دّذ.  -

 ًقؾ ّای هختلف یک سٍاى پشػتاس سا تَضیح دّذ.  -

 رٍاى ّای هحیط درهاًی، حزفِ رٍاى پزستاری ٍ فزایٌذ پزستاری در بیواری آضٌاییّذف کلی جلسِ سَم: 

 :جلسِ سَماّذاف ٍیژُ 

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛ 

 هحیط دسهاًی سا ؿشح دّذ.  -

 ػَاهل تـکیل دٌّذُ هحیط دسهاًی سا بـٌاػذ.  -

 ًقؾ سٍاى پشػتاس دس ایجاد؛ حفظ ٍ تَػؼِ هحیط دسهاًی سا تَضیح دّذ.   -

 اّویت بِ کاسگیشی فشایٌذ پشػتاسی دس هشاقبت اص هذدجَیاى دچاس اختالالت سٍاًی دس پٌج ػطش تَضیح دّذ.   -
 

 رٍاًی بیواریْای ایجاد در هَثز عَاهل ٍ علل با آضٌاییّذف کلی جلسِ چْارم : 

 چْارم:اّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 ًظشات سٍاًکاٍی ، سفتاسگشایی ٍ اسگاًیؼن دس هَسد ػلت ابتال  هذدجَیاى بِ اختالالت سٍاًی سا با ّن هقایؼِ ًوایذ.  -

 دّذ. فشضیِ ّای سٍاى ًظًذ ٍ سٍاى تٌی دس صهیٌِ ػبب ؿٌاػی اختالالت سٍاًی سا ؿشح    -
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 ی هطشح دس ػبب ؿٌاػی اختالالت سٍاًی سا بیاى کٌذًظشیِ ّای هختلف سٍاى ؿٌاخت  -

 جٌؼی سا تَضیح دّذ. –هشاحل سؿذ سٍاًی     -

 هْاست الصم بشای اتخار تذابیش پشػتاسی دس صهیٌِ اختالالت سٍاًی سا کؼب کٌذ.   -

 ػَاهل صهیٌِ ػاص ٍ آؿکاس کٌٌذُ بیواسیْای سٍاًی سا ؿشح دّذ. -
 

  1رٍاًی ٍضعیت آسهَى ٍ تاریخچِ گزفتي رٍاًی، اختالالت در ضٌاسی ًطاًِ با آضٌاییّذف کلی جلسِ پٌجن: 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ پٌجن: 

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 سٍؽ ّای  جوغ آٍسی اطالػات الصم بشای هصاحبِ با بیواس سٍاًی سا ؿشح دّذ.  -

 ؿشایط الصم بشای هصاحبِ با بیواس سٍاًی سا ؿشح دّذ.    -

 ًحَُ تْیِ ؿشح حال اص بیواس سٍاًی سا ؿشح دّذ  -

 ( سا ؿشح دّذ. MSEاصَل هؼایٌِ ٍضؼیت سٍاًی )   -

  اًَاع اختالالت سٍاًی دس ػایکَهَتَس سا بِ اختصاس ؿشح دّذ.    -

 

 2رٍاًی ٍضعیت آسهَى ٍ تاریخچِ گزفتي رٍاًی، اختالالت در ضٌاسی ًطاًِ با آضٌاییّذف کلی جلسِ ضطن: 

 ٍیژُ جلسِ ضطن:اّذاف 

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 فشم ٍ جشیاى  فکش سا بیاى کٌذ.  اختالالت اًَاع  -

 .کٌذ بیاى سا فکش اختالالت هالکیت  اًَاع -

 هحتَای تفکش سا بیاى کٌذ. اختالالت اًَاع  -

 ّزیاى سا تؼشیف ٍ اًَاع آى سا ًام ببشد.  -

 ادساک ٍ اؿفتگی ّای اى سا تَضیح دّذ.  -  

 تَّن سا تؼشیف ٍ اًَاع آى سا ًام ببشد.  -

  3 رٍاًی ٍضعیت آسهَى ٍ تاریخچِ گزفتي رٍاًی، اختالالت در ضٌاسی ًطاًِ با آضٌاییّذف کلی جلسِ ّفتن:  

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ّفتن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛ 

 خلق  ٍ ّیجاى سا تؼشف ًوایذ. -

 ػاطفِ سا تؼشیف ًوایذ.  -

 اًَاع اختالالت خلق سا ًام بشدُ ٍ بِ اختصاس ؿشح دّذ.  -

  اًَاع اختالت هشتبط با ػاطفِ سا ًام بشدُ ٍ بِ اختصاس ؿشح دّذ.   -

 

  4 رٍاًی ٍضعیت آسهَى ٍ تاریخچِ گزفتي رٍاًی، اختالالت در ضٌاسی ًطاًِّذف کلی جلسِ ّطتن:  
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 ّطتن:اّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 حافظِ؛ آؿفتگی ّای حافظِ ٍ ػَاهل هَثش بش حافظِ سا تَضیح دّذ.  -

 اختالالت ّـیاسی سا تَضیح دّذ.  -

 .دّذ تَضیح سفتاسسا ّای آؿفتگی ٍ اختالالت  -

 ؿٌاخت ٍ اًَاع اختالالت ؿٌاختی سا ًام بشدُ ٍ بیاى کٌذ.  -
 

 1ارتباط ٍ ارتباط درهاًی با آضٌایی ن:جلسِ ًّْذف کلی 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ًْن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 استباط ساتؼشیف ًوایذ. -

 ػٌاصش استباط سا بشؿوشد. -

 اّذاف استباط سا باّن هقایؼِ ًوایذ. -

 اًَاع هختلف استباط سا اص ّن تـخیص دّذ. -

 ًوایذ.دس استباط اص ؿیَُ ّای غیش کالهی هٌاػب اػتفادُ  -

 تفاٍت استباط ٍ استباط دسهاًی  سا  با رکش هثال تَضیح دّذ. -

 ػَاهل هَثش بش استباط دسهاًی سا ؿشح دّذ.-

 ٌاػایی کٌذ.ؿاّذاف استباط دسهاًی سا  -

 هشاحل هختلف استباط دسهاًی سا بشؿوشد. -

 ًقؾ ٍ اّویت استباط دسهاًی سا دس دسهاى بیواسی ّای سٍاًی ؿشح دّذ.  -

  2ارتباط ٍ ارتباط درهاًیجلسِ دّن: لی ّذف ک

 اّذاف ٍیژُ جلسِ دّن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 دس هحاٍسات دسهاًی ؿٌاػایی ًوایذ.تکٌیک ّای استباط دسهاًی سا   -

 تَاًایی الصم بشای بشقشاسی  استباط دسهاًی هَثش با بیواس سٍاًی سا کؼب کٌذ. -  

  هتٌاػب جْت بشقشاسی استباط با هذدجَیاى داسای هـکالت سٍاًی اػتفادُ ًوایذ.اص تکٌیک ّای استباط دسهاًی  -

 

  ٍ هزاقبت ّای فزٌّگی در بْذاضت رٍاى  هذّب ًقصجلسِ یاسدّن: ّذف کلی 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ یاسدّن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 دس ػالهت سٍاى سا بیاى کٌذ. دیذگاُ ّای هختلف صاحب ًظشاى سٍاى ؿٌاػی دس صهیٌِ ًقؾ هزّب الْی  -

 تاثیش اػتقادات هزّبی دس ػالهت سٍاًی سا تَضیح دّذ.   -
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 هشاقبتْای فشٌّگی دس پشػتاسی سا تَضیح دّذ.   -

 اصَل هشاقبت فشٌّگی دس سابطِ با بیواسیْای سٍاًی سا بیاى کٌذ.   -
 

 ابعاد ٍجَدی اًساى، هعٌَیت ٍ هزاقبت ّای هعٌَی جلسِ دٍاسدّن: ّذف کلی 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ دٍاسدّن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 اًؼاى سا تؼشیف ٍ صفات ٍ خصَصیات آى اص دیذگاُ هختلف سا ؿشح دّذ.-

 ابؼاد ٍجَدی اًؼاى سا ًام بشدُ ٍ بِ اختصاس ؿشح دّذ.  -

 هؼٌَیت سا تؼشیف ًوایذ.  -

 اصَل هشاقبت هؼٌَی سا تَضیح دّذ.  -

   هفَْم خَد ٍ هَلفِ ّای آى  جلسِ سیشدّن: ّذف کلی 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ سیشدّن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛ 

 خَد سا تؼشیف ٍ ابؼاد آى سا تَضیح دّذ. -

 اى دس ػِ ػطش تَضیح دّذ. دس هَسد ػضت ًفغ ٍ ساُ ّای استقاء    -

 . سصؿوٌذی پائیي ٍ باال سا تَصیف کٌذاخصَصیات افشاد با احؼاع  -

 

 تٌیذگی ٍ استزس  : جلسِ چْاردّنّذف کلی 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ چْاردّن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 ػلل ایجاد کٌٌذُ اػتشع سا تَضیح دّذ.  -

 آثاس فیضیَلَطیکی ٍ سٍاى ؿٌاختی اػتشع سا ؿشح دّذ.   -

 هکاًیضم ّای سٍاًی سا تَضیح دّذ.    -

                 ؿیَُ ّای کٌاس آهذى با اػتشع سا بیاى ًوایذ.    -
 

  بحزاى ٍ هذاخلِ در بحزاى جلسِ پاًشدّن: ّذف کلی 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ پاًشدّن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 بحشاى ٍ هشاحل آى سا ؿشح دّذ.  -

 هشاحل بحشاى سا بیاى کٌذ.  -

 اًَاع بحشاى ّا سا با رکش هثال بیاى کٌذ.  -

 سٍؿْای هذاخلِ دس بحشاى سا ؿشح دّذ   -

 ًقؾ پشػتاس دس هذاخلِ دس بحشاى سا تَضیح دّذ.  -
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  فزایٌذ سَگ  ّذف کلی جلسِ ضاًشدّن:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ضاًشدّن:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ؛

 ػَگ سا تؼشیف کٌذ. -

 هشاحل ػَگ سا ًام ببشد  -

 خصَصیات ّش هشحلِ اص هشاحل ػَگ سا تَضیح دّذ.  -

  ًقؾ پشػتاس دس فشایٌذ ػَگ سا تَضیح دّذ.  -

 

 رٍش تذریس :

 ػخٌشاًی ، بحث گشٍّی ، پشػؾ ٍ پاػخ   

 رساًِ ّای کوک آهَسضی : 

  ، دیتاپشٍطکتَسٍایت بشد   

 

 سٌجص ٍ ارسضیابی :

 اهتحاى کتبی پایاى تزم:

  داسد

 ضیَُ ارسضیابی ٍاحذ ًظزی

    ارسضیابی هیاى تزم )آسهَى تستی ٍ تطزیحی(  در صذ40

 ضزکت فعال در بحث کالسی  درصذ5

    اهتحاى پایاى دٍرُ درصذ55

 

 هقررات درش ً انتظبرات از دانشجٌ :

هی رّد جِت  تا تْجَ تَ حجن هطالة ّ اًتساعی تْدى آى از داًشجْ اًتظار

 تَ ًکات ریل تْجَ کٌذ:   یادگیری هْثرتر

 حضٌ رهنظن ً دقیق در کالش  -1

 شرکت در بحث گرًىی  -2

 هطبلعو قبلی  -3

 هراجعو بو هنببع هعرفی شذه  -4
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 هذرس هَضَع ّز جلسِ تاریخ جلسِ

 آقای رحوتی هفاّین ػالهت سٍاى ٍ بْذاؿت سٍاًی.  1

 // آؿٌایی با  تاسیخچِ سٍاى پشػتاسی ٍ ًقؾ ّای سٍاى پشػتاس    2

 // هحیط دسهاًی، حشفِ سٍاى پشػتاسی ٍ فشایٌذ پشػتاسی دس بیواسیْای سٍاى   3

 // سٍاًی بیواسیْای ایجاد دس هَثش ػَاهل ٍ ػلل با آؿٌایی   4

 ٍضؼیت آصهَى ٍ تاسیخچِ گشفتي سٍاًی، اختالالت دس ؿٌاػی ًـاًِ با آؿٌایی   5

  1سٍاًی
// 

 ٍضؼیت آصهَى ٍ تاسیخچِ گشفتي سٍاًی، اختالالت دس ؿٌاػی ًـاًِ با آؿٌایی   6

 2سٍاًی
// 

 آصهَى ٍ تاسیخچِ گشفتي سٍاًی، اختالالت دس ؿٌاػی ًـاًِ با آؿٌایی    7

 3 سٍاًی ٍضؼیت
// 

//            4 سٍاًی ٍضؼیت آصهَى ٍ تاسیخچِ گشفتي سٍاًی، اختالالت دس ؿٌاػی ًـاًِ   8  

 آقای خالذی  استباط ٍ استباط دسهاًی با آؿٌایی   9

 // ( هشاقبت ّای فشٌّگی) 2ّذف کلی جلؼِ دّن: استباط ٍ استباط دسهاًی  10

 //   ّذف کلی جلؼِ یاصدّن: ًقؾ هزّب دس بْذاؿت سٍاى   11

 // ّذف کلی جلؼِ دٍاصدّن: ابؼاد ٍجَدی اًؼاى، هؼٌَیت ٍ هشاقبت ّای هؼٌَی   12

 // ّذف کلی جلؼِ ػیضدّن:   هفَْم خَد ٍ هَلفِ ّای آى    13

 // ّذف کلی جلؼِ چْاسدّن: تٌیذگی ٍ اػتشع    14

 // ّذف کلی جلؼِ پاًضدّن: بحشاى ٍ هذاخلِ دس بحشاى    15

 // ّذف کلی جلؼِ ؿاًضدّن: فشایٌذ ػَگ    16

 

نبم ً اهضبی هذیر گرًه:                       نبم ً اهضبی هذرش:            

 دانشکذه: EDOنبم ً اهضبی هسئٌل

تبریخ تحٌیل:                          تبریخ ارسبل:                                   

 تبریخ ارسبل :
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 هنببع 

. ترجوَ کیاى ًْرّزی  رًانشنبسی برای پرستبراىآپتي ، داهیٌیک . -1

 .3131ُّوکاراى،تِراى:اًتشارات تیوْرزادٍ،  

. ترجوَ زهینو رًانشنبسی ىیلگبرداتکیٌطْى، ریتال ّدیگراى .  -2

 دکتر حطي رفیعی. جلذ اّل ّدّم. 

 .3131تِراى : اًتشارات ارجوٌذ، 

. تِراى: شخصیت از دیذگبه اسالهیرًانشنبسی احوذی ، علی اصغر.  -1

 .3133اًتشارات اهیرکثیر، 

رًاى اضذی ًْقاتی ، احوذعلی، اهیذی شیذا، حاجی آقاجاًی ضعیذ.  -4

 .1پرستبری، بيذاشت رًاى 

 .3134تِراى : ًشرّتثلیغ تشری. 

ارتببط درهبنی ًالگٌىبی ارتببطی در اتراُیوی ، اختر. ارتثاط ،  -1

 . تِراى : چاپ خبنٌاده

 .3133اتحاد.

تِراى : نشبنو شنبسی بیوبری ىبی رًانی.  پْرافکاری ، ًصرت الَ. -3

 .3131اًتشارات آزادٍ ، 

اصٌل پرستبری تبیلٌر)هفبىین تایلْر ، کارّل ّدیگراى .  -3

 . گرٍّ پرستبری(بخش یک ًدً

هترجویي داًشکذٍ پرضتاری ّهاهائی داًشگاٍ شِیذ تِشتی . تِراى : 

 .3133ًشرّتثلیغ تشری.

. جلذ اّّل. هشِذ :  اصٌل بيذاشت رًانیحطٌی ، اتْالقاضن .  -3

 .3133آضتاى قذش رضْی ، 

 .3132.تِراى : اًتشارات رشذ ، بيذاشت رًانیشاهلْ ، ضعیذ . -3

اًتشارات  پرستبری بيذاشت رًاى .شریف ، فرخٌذٍ ُّوکاراى.  -31

 .3133ضالوی، تِراى، 

. ترجوَ  خالصو رًانپسشکییاهیي . کاپالى ، ُارّلذ ّ ضادّک تٌ -33

 ًصرت هللا پْرافکاری ، جلذ اّل

 . 3133اًتشارات شِر آشْب ، : ، دّم ّ ضْم . تِراى  

. ترجوَ علی فتحی  رًانشنبسی سالهتکرتیص ،آًتًْی جیوس . -32

 آشتیاًی ، ُادی عظیوی آشتیاًی، 

 .3133تِراى : اًتشارات تعثت ،  

.  2رًاى پرستبری ، بيذاشت رًاى کْشاى ، هحطي . ّاقعی ضعیذ .  -31

 . 3131تِراى : اًتشارات اًذیشَ رفیع ، 
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رًاى پرستبری کیقثادی ، ضیف الَ ، اضذی ًْقاتی ، احوذ علی .  -34

 ًشر: تِراى. 2 ، بيذاشت رًاى

 .3133ّ تثلیغ تشری ،  

تِراى : اًتشارات ارضثاراى ،  بيذاشت رًانی .گٌجی ،حوسٍ . -31

3133. 

رًانشنبسی ازدیذگبه غسالی ًدانشونذاى عثواى ، عثذالکرین .  -33

. ترجوَ ضیذ هحوذتاقر حجتی ، تِراى : دفترًشرفرٌُگ اضالهی، اسالهی

3133. 

هعنٌیت،هراقبت هعنٌی فالحی خشکٌاب ، هطعْد .هظاُری ، هٌیر،  -33

ات داًشگاٍ علْم تِسیطتی تِراى : اًتشار ًهعنٌیت درهبنی .

 .3133ّتْاًثخشی ،

ضوعیل  -33 طًْذ ، ا وَ . شاُ غاًی ، فاط لَ . ًْ شوی ، جوی .  هحت

 . 3132. تِراى اًتشارات ضالوی ،  1ً2بيذاشت رًاى 

 .3132. تِراى ، ًشرقْهص ،  بيذاشت رًانیهیالًی فر،تِرّز.  -33

یذ.  -21 طْى، دیْ طتیي. دیک ضاًذرز، کری يبی ُارجی ، ُاّى . هيبرت
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