برنامه کالس های جبرانی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی از
 99/01/5لغایت 99/01/15
تاریخ بروز رسانی 99/01/10

گروه مهندسی عمران
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر سجاد قلی پور

قالب و قالب بندی

قالب و قالب بندی

قالب و قالب بندی

2

دکتر سجاد قلی پور

(14-15.30 )99/01/06
تعمیر و نگهداری ساختمان

(14-15.30 )99/01/13
تعمیر و نگهداری ساختمان

(14-15.30 )99/01/14
تعمیر و نگهداری ساختمان

3

دکتر سجاد قلی پور

(15.45-17.15 )99/01/06
آیین نامه های ساختمانی

(15.45-17.15 )99/01/13
آیین نامه های ساختمانی

(15.45-17.30 )99/01/14
آیین نامه های ساختمانی

4

دکتر عباسی موسوی

(11.30-13 )99/01/07
سازه های فوالدی 2

(11.30-13 )99/01/13
پایداری سازه ها

(11.30-13 )99/01/14
ساختمانهای فوالدی

(8-9.30 )99/01/05

(8-9.30 )99/01/14

(9.45-11.15)99/01/14

5

دکتر گلستانی

-

زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی مهندسی

(9.30-11)99/01/06

(9.45-11.15 )99/01/14

6

دکتر امین خلیلی

7

دکتر ارژنگ بابایی

8

دکتر ارژنگ بابایی

9

دکتر رستگار

10

دکتر رستگار

11

دکتر ولیزادگان

مطابق برنامه آموزشی

12

دکتر احراری

13

مهندس حسین زاده

14

مهندس حسین زاده

15

دکتر داوری

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

مکانیک خاک و مهندسی پی

(9-10.30 )99/01/09

(12-13.30 )99/01/10

سازه های بتن آرمه

بازرسی ترمیم و تعمیر سازه ها

(14-15.30 )99/01/12

(15.30-17 )99/01/12

مکانیک خاک
(14-15.30)99/1/11

مهندسی پی
(15.30-17)99/01/11
مقاومت مصالح1

تحلیل سازه ها1

سازه های بتن آرمه2

(8.30-10)99/01/09

(12.30-14)99/01/09

(10.30-12)99/01/10

(10.30-12 )99/01/09

15.30-17)99/01/09
اجزا محدود

(8.30-10)99/01/10
بتن پیشرفته

(12.30-14 )99/01/10

(8.30-10)99/01/11

(12.30-14)99/01/11

(15.30-17)99/01/10

(10.30-12)99/01/11

(15.30-17)99/01/11

(8.30-10)99/01/14

(10.30-12)99/01/14

استاتیک

تکنولوژی بتن

روش های اجرا

(8.30-10 )99/01/10
مدیریت و تشکیالت کارگاهی

(11.15-12.45 )99/01/10

(15.30-17 )99/01/10

روسازی راه

اصول مهندسی ترافیک

(8-9.30)99/01/11

(9.45-11.15 )99/01/11

تحلیل سازه2

(14-15.30)99/01/10
ماشین آالت ساختمانی
(14-15.30)99/01/11
نقشه برداری1

متره و برآورد

(8-14)99/01/11

(14-15.30 )99/01/11

1

گروه مهندسی برق
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر استادیه

مدارهای الکتریکی1

مدارهای الکتریکی 2

سیگنال ها و سیستم ها

(10-11.30 )99/01/09

2

دکتر استادیه

(11.30-13 )99/01/09
شبکه های مخابراتی
(10-11.30)99/1/11

3

دکتر ریخته گر

4

دکتر ریخته گر

5

دکتر ریخته گر

6

دکتر حسینی

7

دکتر حسینی

8

دکتر قلندرزاده

9

دکتر قلندرزاده

اقتصاد مهندسی

(11.30-13 )99/01/10
-

(10-11.30 )99/01/10
مباحث ویژه

ماشین های الکتریکی2

معماری کامپیوتر

(12-13 )99/1/11
تاسیسات الکتریکی

(11-12)99/1/11
ریز پردازنده

(10-11 )99/1/10
الکترونیک دیجیتال پیشرفته

(11-12)99/1/10
مدارهای فرکانس باال

(12-13)99/1/10
-

(14-15 )99/1/11
-

(15-16 )99/1/11
زبان تخصصی

سیستم دیجیتال1

تاسیسات الکتریکی(معماری)

(13.30-15 )99/01/09

(13.30-15)99/01/10

(13.30-15)99/01/11

افزاره های نیم رسانا

روش تحقیق

(11-12.30 )99/1/12

(12.30-14 )99/01/12

الکترونیک آنالوگ

الکترونیک1

مدارهای پالس و دیجیتال

(11.30-13 )99/01/09

(15-16.30)99/01/09

(16.30-18 )99/01/09

معماری کامپبوتر

فیلتر و سنتز

منابع تغذیه

(11.30-13)99/01/10

(15-16.30)99/01/10

(16.30-18 )99/01/10

گروه شیمی
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر اسم خانی

شیمی نظری نانو ساختارها

شیمی فیزیک

بقیه جلسات هفته آینده مطابق

()99/01/07

2

دکتر هنری

شیمی محیط زیست

()99/01/07
شیمی گیاهی

برنامه آموزشی

(14-15.30)99/01/09

(15.45-17.15 )99/01/09

3

دکتر هنری

شناسایی ترکیبات آلی

روش های جداسازی در شیمی

شیمی محیط زیست

4

دکتر مال ابراهیم لو

(8-9.30 )99/01/10
سنتز مواد آلی

(8-9.30 )99/01/11
شیمی پلیمر

(14-15.30 )99/01/11
ایمنی در آزمایشگاه

5

دکتر امین خانی

(8-9.30 )99/01/12
طبق برنامه آموزشی

(11-12.30 )99/01/12

(17.15-18 )99/01/11

2

شیمی معدنی2
(9.45-11.15 )99/01/10

گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر حبیب اوغلی

مطابق برنامه آموزشی

مطابق برنامه آموزشی

مطابق برنامه آموزشی

2

دکتر مصطفایی

مطابق برنامه آموزشی

مطابق برنامه آموزشی

مطابق برنامه آموزشی

3

دکتر فرهنگ

سیستم عامل

پایگاه داده

( )99/01/09تا ()99/01/15

4

دکتر رشدی

(14-15.30)99/01/07
کاربرد کامپیوتر در حسابداری

(15.30-17)99/01/07
کاربرد رایانه در تربیت بدنی

مطابق برنامه آموزشی

5

دکتر رشدی

(8-9.30)99/01/09
کاربرد نرم افزار در معماری

(14-15.30)99/01/09
بقیه دروس در هفته بعد مطابق

-

(14-15.30 )99/1/10

برنامه آموزشی

6

دکتر پور محمود

طراحی صفحات وب

اصول طراحی کامپایلرها

برنامه سازی پیشرفته

(14-15.30 )99/01/13

(8-9.30)99/01/14

(11-12.30 )99/01/14

7

دکتر پور محمود

طراحی الگوریتم ها

جلسات بعدی تمامی دروس در

-

(14-15.30 )99/01/14

هفته بعد مطابق برنامه آموزشی

8

دکتر حاتم لو

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(معماری)

(11.30-13 )99/1/10

مطابق برنامه آموزشی

گروه زبان انگلیسی
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

1

دکتر مجربی

مطابق برنامه آموزشی

2

دکتر باستان فر

3

دکتر باستان فر

4

دکتر باستان فر

5

دکتر باستان فر

6

دکتر باستان فر

7

آقای احمدشاهی

مطابق برنامه آموزشی

8

دکتر هاشم نژاد

مطابق برنامه آموزشی

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

تهیه مطالب درسی دبیرستان

بررسی و تحلیل محتوای کتب

روش تحقیق

(8-9.30 )99/01/10

(9.45-11.15 )99/01/10

(11.30-13)99/01/10

مقاله نوبسی

تهیه مطالب درسی راهنمایی

دوزبانگی

(14-15.30)99/01/10
درآمدی بر ادبیات

(8-9.30)99/01/11
بیان شفاهی داستان

(9.45-11.15)99/01/11
مکالمه موضوعی

(8-9.30)99/01/12
نثر ساده

(9.45-11.15)99/01/12
دستور نگارش

(8-9.30)99/01/13
زبان عمومی ارشد فقه و حقوق

(9.45-11.15)99/01/13
تهیه و تدوین مطالب درسی ارشد

(11.30-13)99/01/13
تحلیل گفتمانو

(8-9.30)99/01/14
دستور و نگارش

(9.45-11.15)99/01/10

(11.30-13)99/01/14

(14-15.30)99/01/14

3

گروه حقوق
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر خوش نوا

حقوق اساسی

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق مدنی4

(15-16.30 )99/01/09

(16.30-18 )99/01/09

(18-19.30 )99/01/09

2

دکتر رامین جعفرزاده

-

-

حقوق فضای مجازی

3

دکتر قربانپور

حقوق سازمان ها

حقوق اداری

حقوق اساسی3

4

دکتر معصومی

(11-13 )99/01/09
حقوق تجارت 1

(8-9.30 )99/01/11
حقوق اداری2

(9.45-11 )99/01/13

5

خانم احمدزاده

(17-18.30 )99/01/09
اصول فقه1

(17-18.30 )99/01/10
اصول فقه1

اصول فقه1

(10-11.30 )99/01/09

(13-14.30 )99/01/09

(10-11.30)99/01/10

6

خانم احمدزاده

اصول فقه1

متون فقه3

متون فقه3

(13-14.30 )99/01/10

(16-17.30 )99/01/09

(16-17.30 )99/01/10

7

خانم احمدزاده

متون فقه3

متون فقه3

متون فقه4

(10-11.30 )99/01/11

(13-14.30 )99/01/11

(16-17.30 )99/01/11

8

خانم احمدزاده

متون فقه4

متون فقه4

متون فقه4

(16-17.30 )99/01/12

(10-11.30)99/01/14

(13-14.30 )99/01/14

9

خانم احمدزاده

متون فقه 2

متون فقه 2

متون فقه1

(10-11.30 )99/01/12

(13-14.30)99/01/12

(16-17.30 )99/01/14

10

خانم احمدزاده

(12.30-11)99/01/11

متون فقه1

متون فقه1

متون فقه1

(10-11.30)99/01/15

(13-14.30 )99/01/15

(16-17.30 )99/01/15

11

آقای جعفر گلصنملو

(8-10)99/01/09

(8-10)99/01/10

(8-10)99/01/11

12

دکتر نادرعلی

مقدمه علم حقوق

آیین دادرسی مدنی1

آیین دادرسی مدنی1

13

دکترنادرعلی

(11.30-13 )99/01/09
مقدمه علم حقوق

(14-15.30 )99/01/09
آیین دادرسی مدنی1

(16-17.30)99/01/09
آیین دادرسی مدنی1

14

دکتر نادرعلی

(11.30-13 )99/01/10
مقدمه علم حقوق

(14-15.30 )99/01/10
آیین دادرسی مدنی1

(16-17.30)99/01/10
آیین دادرسی مدنی1

15

دکتر آقایی

(11.30-13 )99/01/11
حقوق بین الملل2

(14-15.30 )99/01/11
حقوق بین الملل2

(16-17.30)99/01/11
حقوق بین الملل2

16

دکترآقایی

(9-10.30 )99/01/09
حقوق بین الملل خصوصی1

(9-10.30 )99/01/10
حقوق بین الملل خصوصی1

(9-10.30 )99/01/11
حقوق بین الملل خصوصی1

17

دکتر علی زاده سالطه

(12-13.30 )99/01/09
منطق و فلسفه پیش

(12-13.30 )99/01/10
منطق و فلسفه پیش

(12-13.30)99/01/11

18

دکتر رامین موحدی

( )99/01/09طبق برنامه کالسی
حقوق بیمه

(14-15.30 )99/01/10
حقوق بیمه

حقوق بیمه

19

دکتر رامین موحدی

(16-17 )99/01/10
حقوق کار

(16-17)99/01/12
حقوق کار

(16-17)99/01/14
حقوق کار

(17.30-19)99/01/10

(17.30-19)99/01/12

(17.30-19)99/01/14

20

دکتر پیری

حقوق ثبت
(16-17.30 )99/01/12
(16-17.30)99/01/14

4

21

دکتر جابر علیزاده

حقوق جزای اختصاصی2

حقوق جزای اختصاصی3

(16-17.30)99/01/12

(16-17.30)99/01/14

گروه صنایع غذایی
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

1

دکترشفیعی

2

دکترشفیعی

3

دکتر متینی

4

دکتر متینی

5

دکتر منافی

6

دکتر منافی

7

دکتر پدرام حیدری

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

صنایع لبنی2

غذاهای فراسودمند

روش استفاده از متون شیمی

(11.30-13 )99/01/11

(15.45-1715)99/01/11

(9.45-11.15)99/01/12

(14-15.30 )99/01/11

(17.15-18.45 )99/01/11

(11.30-13 )99/01/12

زیست فن آوری مواد غذایی

میکروبیولوژی عمومی

(14-17.15)99/01/12

(11.30-13 )99/01/13

(15-16.30)99/01/13
میکروب صنعتی

(13.15-14.45)99/01/13
شیمی تجزیه

فرآیند غیرحرارتی

(10-11.30)99/01/09
اصول مهندسی2

(11.30-13)99/01/09

(11.30-13)99/01/10

(13-14.30)99/01/10
منترل کیفیت مواد غذایی
(14-15.30)99/01/11
اصول و طراحی کارخانجات
(14-15.30)99/01/12
ایمونولوژی

اصول و بسته بندی مواد غذایی

خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی

(15.45-17.15 )99/01/11

(9.45-11.15)99/01/12

روانشناسی فردی و اجتماعی

(12-13.30 )99/01/09

(13.30-15)99/01/09

(12-13.30 )99/01/10

بهداشت محیط
(11-12.30)99/01/10

(12-13.30 )99/01/13

گروه حقوق خانواده
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر موحدی

حقوق کودک(ارشد حقوق خانواده)

اسباب قرابت(ارشد حقوق خانواده)

حقوق جزای خانواده(ارشد)

(14-15.30 )99/01/11

(17.30-19 )99/01/11

(16-17.30 )99/01/11

2

دکتر موحدی

حقوق کودک(ارشد حقوق خانواده)

اسباب قرابت(ارشد حقوق خانواده)

حقوق جزای خانواده(ارشد)

(14-15.30 )99/01/13

(17.30-19)99/01/13

(16-17.30 )99/01/13

3

دکتر موحدی

حقوق کودک(ارشد حقوق خانواده)

اسباب قرابت(ارشد حقوق خانواده)

حقوق جزای خانواده(ارشد)

(14-15.30 )99/01/15

(17.30-19)99/01/15

(16-17.30 )99/01/15

4

دکتر ابرج محبوبی

مبانی حقوق خانواده(ارشد)

اخالق خانواده(ارشد)

-

(9.30-11 )99/01/11

(11.30-13)99/01/11

5

گروه ریاضی
نام استاد

دکتر اسدی

آقای شعاری

آقای عالیی

دکتر غفارزاده

دکتر ورمزیار

درس

تاریخ برگزاری کالس

مشخصه

ساعت برگزاری کالس

ریاضی گسسته

751

شنبه – 99/1/9

11:30 - 13:00

ریاضی عمومی 2

912

شنبه – 99/1/9

15:45 – 17:15

معادالت دیفرانسیل

521

یکشنبه 99/1/10 -

11:30 – 13:00

آمار و احتمال مهندسی

693

یکشنبه 99/1/10 -

15:45 – 17:15

معادالت دیفرانسیل

1184

دوشنبه 99/1/11 -

11:30 – 13:00

ریاضی 2

1185

دوشنبه 99/1/11 -

15:45 - 17:15

ریاضی مهندسی

686

یکشنبه 99/1/10 -

9:00 – 10:30

ریاضی پیش

1312

یکشنبه 99/1/10 -

11:00 -12:30

ریاضی کاربردی 2

558

دوشنبه 99/1/11 -

9:00 - 10:30

محاسبات عددی

213

دوشنبه 99/1/11 -

11:00 – 12:30

آمار و احتماالت

636

پنجشنبه – 99/1/14

9:00 - 10:30

ریاضی 2

201

پنجشنبه – 99/1/14

11:00 - 12:30

ریاضی پیش

1311

شنبه – 99/1/9

14:00 - 15:30

آمار و احتماالت مهندسی

204

یکشنبه 99/1/10 -

8:30 -10:00

ریاضی 2

666

یکشنبه 99/1/10 -

11:00 - 12:30

ریاضی کاربردی 1

552

دوشنبه 99/1/11 -

8:30 - 10:00

ریاضی کاربردی

1719

دوشنبه 99/1/11 -

11:00 - 12:30

ریاضی عمومی 2

680

دوشنبه 99/1/11 -

14:00 - 15:30

گروههای متناهی

1433

یکشنبه 99/1/10 -

9:00 – 10:30

معادالت دیفرانسیل

750

یکشنبه 99/1/10 -

11:00 - 12:30

ریاضی 1

1550

دوشنبه 99/1/11 -

9:00 – 10:30

روشهای آماری

1565

دوشنبه 99/1/11 -

11:00 - 12:30

مبانی ریاضیات پیشدانشگاهی

1076

پنجشنبه 99/1/14 -

9:00 - 10:30

گروههای متناهی

1433

پنجشنبه 99/1/14 -

11:00 – 12:30

ریاضیات و معماری

191

یکشنبه 99/1/10 -

14:00 - 15:30

آموزش ریاضی

1121

یکشنبه 99/1/10 -

16:00 - 17:30

جبر جابجایی

1432

دوشنبه 99/1/11 -

9:30 - 11:00

روش تدریس ریاضی

1066

دوشنبه 99/1/11 -

11:00 - 12:30

ریاضیات و معماری

191

دوشنبه 99/1/11 -

14:00 - 15:30

مباحث ویژه در بهینهسازی

1436

دوشنبه 99/1/11 -

16:00 - 17:30

گرافها و حلقهها

1431

پنجشنبه 99/1/14 -

9:30 - 11:00

مباحث ویژه در بهینهسازی

1436

پنجشنبه 99/1/14 -

11:00 - 12:30

روش تدریس ریاضی

1066

پنجشنبه 99/1/14 -

14:00 - 15:30

ریاضیات و معماری

191

پنجشنبه 99/1/14 -

16:00 - 17:30

جبر جابجایی

1432

جمعه 99/1/15 -

9:30 - 11:00

گرافها و حلقهها

1431

جمعه 99/1/15 -

11:00 - 12:30

آموزش ریاضی

1121

جمعه 99/1/15 -
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14:00 - 15:30

گروه پرستاری
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر سلماسی

مراقبت های ویژه

مراقبت های ویژه

مراقبت های ویژه

(10-11.30 )99/01/09

(10-11.30 )99/01/10

(10-11.30 )99/01/11

2

دکتر سلماسی

بیماریهای روان

بیماریهای روان

بیماریهای روان

(12.13.30)99/01/09

(12.13.30)99/01/10

(12.13.30)99/01/11

3

دکتر سلماسی

اخالق حرفه ای

اخالق حرفه ای

اخالق حرفه ای

(14-15.30)99/01/09

(14-15.30)99/01/10

(14-15.30)99/01/11

4

دکتر سلماسی

اورژانس و فوریت

اورژانس و فوریت

اورژانس و فوریت

5

دکتر پدرام حیدری

(17-18.30)99/01/09
ایمونولوژی

(17-18.30)99/01/10

(17-18.30)99/01/11

روانشناسی فردی و اجتماعی

بهداشت محیط

(12-13.30 )99/01/09

(13.30-15)99/01/09

(12-13.30 )99/01/10

(11-12.30)99/01/10

(12-13.30 )99/01/13

گروه فیزیک
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر بهادری

فیزیک2

علوم فیزیکی

فیزیک2

(10-11.30 )99/01/09

(10-11.30 )99/01/10

(10-11.30 )99/01/11

2

دکتر مختارزاد

3

دکتر عزیزی

مطابق برنامه آموزشی
()99/01/13
مطابق برنامه آموزشی

مطابق برنامه آموزشی

()99/01/10

()99/01/11

گروه مهندسی مکانیک
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر مطلبی

استاتیک

ریاضی مهندسی

زبان فنی

(14-15.30)99/01/11

(14-15.30)99/01/12

(14-15.30)99/01/13

2

دکتر مطلبی

3

دکتر نقی لو

4

دکتر عبدی

5

دکتر عبدی

نقشه کشی صنعتی1
(14-15.30)99/01/14
تاسیسات مکانیکی
(16-17.30)99/01/10
انتقال حرارت1

دینامیک

دینامیک ماشین

(15-16.30)99/01/10

(17-18.30)99/01/10

(12-13.30)99/01/11

(15-16.30)99/01/12
ارتعاشات

(17-18.30)99/01/12
طراحی اجزا1

(12-13.30)99/01/13
مقاومت مصالح2

(15-16.30)99/01/11

(12-13.30)99/01/14

(15-16.30)99/01/14

(15-16.30)99/01/13

7

گروه کشاورزی
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر موسوی انزابی

حشره شناسی1

حشره شناسی2

مبانی بیماری شناسی

(8-9.30)99/01/09

(9.45-11.15)99/01/09

(8-9.30)99/01/11

2

دکتر موسوی انزابی

مبانی بیماری شناسی

ویروس شناسی

بقیه دروس طبق برنامه

3

دکتر نجات زاده

(8-9.30)99/01/10
طبق برنامه آموزشی

(14-15.30)99/01/10
طبق برنامه آموزشی

آموزشی
طبق برنامه آموزشی

()99/01/09

()99/01/10

()99/01/11

گروه مدیریت
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر عباس زاده

اصول تنظیم و کنترل بودجه()1552

اصول تنظیم و کنترل بودجه()569

آمار کاربردی)559(1

(10-11)99/01/10

(11-12)99/01/10

2

دکتر عباس زاده

آمار کاربردی)562(2

مکاتبات تجاری()630

(15-16)99/01/11

(16-17 )99/01/11

(13-14)99/01/11

گروه علوم تربیتی
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

1

دکتر ستوده

طبق برنامه آموزشی

طبق برنامه آموزشی

طبق برنامه آموزشی

()99/01/10

()99/01/14

()99/01/15

2

دکتر هنرور

ادبیات کودک و نوجوان
(9.30-11)99/01/11

گروه ادبیات فارسی
ردیف

نام استاد

نام درس و تاریخ

1

دکتر هنرور

2

دکتر هنرور

نام درس و تاریخ

نام درس و تاریخ

فارسی عمومی

نظم عربی(ارشد)

صرف و نحو(ارشد)

(14-15.30)99/01/10

(11.30-13)99/01/11

(16-17.30)99/01/11

ادبیات کودک و نوجوان
(9.30-11)99/01/11

گروه روانشناسی
کالس های جبرانی گروه روانشناسی بعد از  99/01/16تشکیل خواهند شد.
گروه اقتصاد و حسابداری
کالس های جبرانی گروه اقتصاد و حسابداری بعد از  99/01/16تشکیل خواهند شد.
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