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 مشخصات فردی
 :سید محمد مهدی میرزاامینی نام و نام خانوادگی 

 :3/5/1365 تاریخ تولد 

 :متاهل وضعیت تاهل 

 :کارت پایان خدمت وضعیت نظام وظیفه 

 

 تحصیالت
 دبیرستان حکیم نظامی قم  –ریاضی فیزیک  دیپلم 

 دبیرستان ابن سینا قم –هنر  پیش دانشگاهی 

 19.49معدل  – 1391تا  1387 –دانشگاه هنر اسالمی تبریز  –فرش، گرایش طراحی  کارشناسی 

 عنوان پایان نامه:  – 19.25معدل  – 1393تا  1391 –دانشگاه کاشان  –فرش، گرایش مدیریت  کارشناسی ارشد

 19.5 نمره – عالی درجه –ها آن یو رتبه بند رانیف افرش دستبا یایبرند جغراف ژهیارزش و یبررس

  یمقطع کارشناس یابیارزشعنوان رساله:  – 19.46معدل  – 1397تا  1393 –دانشگاه هنر اصفهان  –پژوهش هنر دکتری 

درجه  – مطلوب یبه منظور ارائه برنامه درس( CIPP یابیارزش کردی)با رو رانیا یباف در آموزش عالارشد رشته فرش دست

 20نمره  –عالی 

 هامهارت
 سطح پیشرفته – طراحی سنتی 

 سطح متوسط – طراحی قالی 

 سطح پیشرفته – نرم افزار فتوشاپ 

 سطح متوسط – نرم افزار ایندیزاین 

 
 سطح متوسط – نرم افزار ورد 

 سطح متوسط – نرم افزار کورل 

 سطح متوسط – روش تحقیق 

 سطح متوسط – نرم افزار وردپرس 

 تماساطالعات 
 09370710092: تلفن 

 :ایمیل aminimehdi96@gmail.com 

 :وبسایت www.MirzaCarpet.ir 

 :وبالگ www.MirzaCarpet.blog.ir 

 :اینستاگرام www.instagram.com/mirzacarpet 

 :شیراز ساکن 

 ثبت اختراع
 30/8/1396ثبت اختراع:  خیشماره و تار - طرف فرش پرزدار( کیباف،  میطرف گل کیو فرش ) میبافته دوطرفه گلدست - 

94179 

 هاکتاب
 شماره کتابشناسی ملی  -1391 –به سفارش مرکز ملی فرش ایران  –گردآوری  – نگاه کیدر  رانیفرش ا یمرکز مل

 36437-49شناسه ثبت دائم  – 36437-49شناسه بازیابی  -5348350

 1392 –به سفارش مرکز ملی فرش ایران  –گردآوری  – سومین جشنواره ملی فرش برتر 

  به  –گردآوری  – آموختگان فرش دستباف ایراندانشویژه نامه چهارمین همایش ملی دانشجویان و

 1394 –سفارش انجمن علمی فرش ایران 

 1395 –انتشارات چشمه آدینه  –به سفارش مرکز ملی فرش ایران  –گردآوری  – جشنواره فرش برتر نیپنجم 

 1396 –نه انتشارات چشمه آدی –به سفارش مرکز ملی فرش ایران  –گردآوری  – فرش دستباف دیتول ندیفرا 

mailto:aminimehdi96@gmail.com
http://www.mirzacarpet.ir/
http://www.mirzacarpet.blog.ir/
http://www.instagram.com/mirzacarpet
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 1397 – نهآدی چشمه انتشارات – رانیفرش ا ملی مرکز سفارش به – یگردآور - نقش و فرش 

  1397 –شماره  ن،یسازمان انتشارات، واحد قزو ،یجهاد دانشگاه – تآلیف – رانیبر فرش ا یدرآمد شپی –لچک

 کتابشناسی ملی 5587656 -  شابک: 978-600-8786-88-7

 یطرح مطالعات
 همکار اصلی  – رانیفرش ا ملی به سفارش مرکز – فرش فارس یریو عشا ییفرش روستا یشفاه خیتار- 

1396 

 انجام حال در -همکار اصلی  –فرش  ملی به سفارش مرکز – رانیفرش دستباف ا یخیگاهشمار تار 

 مجری  – رانیفرش ا ملی به سفارش مرکز – اشتغال دانش آموختگان رشته فرش دستباف تیوضع یبررس

 انجام حال در  -طرح 

 های علمی پژوهشیمقاله
 1390 – 18شماره  –نویسنده اول و مسئول  –گلجام   - رانینقش ترنج در فرش ا یرمز یبررس 

 1390 – 20 شماره –اول سندهنوی –گلجام  - رانیدر بازار ا ینیباف و ماشعوامل مؤثر بر فروش فرش دست 

 1391 – 22 شماره –اول سندهنوی –گلجام  - یو عرفان یبا آثار ادب سهیدر مقا یرانیدر فرش ا رینقش ش 

 شماره –اول سندهنوی –گلجام  - رانیفرش دستباف در ا کیتجارت الکترون یاندازراه یراهکارها یابیارز 

23 – 1392 

 24 شماره –اول و مسئول  سندهنوی –گلجام  - هیدوره صفو یهانقش شکار در فرش یوجود تیماه یبررس 

– 1392 

 31 شماره – سوم سندهنوی –گلجام  - بر رفتار مصرف کننده دیفرش با تاک ینترنتیا غاتیتبل ریتاث یابیارز – 

1396 

 الگو  یبر مبنا یباف در آموزش عالارشد رشته فرش دست یضرورت و اهداف دوره کارشناس یابیارزش

 1396 – 32 شماره – اول سندهنوی –گلجام  - پیس یابیارزش

 پیس یابیالگو ارزش یارشد فرش دستباف بر مبنا یکارشناس یآموزش یدروندادها تیفیک یابیارزش – 

 در دست انتشار -پذیرش شده 

 در دست انتشار –پذیرش شده  – ییقشقا لیا یپشم در فرشباف یرنگرز یشفاه خیتار 

 های علمی ترویجیمقاله
 نویسنده اول  –پژوهش هنر  – رانیمناطق ا یها یقال یها یژگیو یو بررس یرانیا یقال یسبک شناس– 

 1392 – 2شماره 

 رانیفرش در ا یآموزش عال یها یضرورت ها و کاست یبررس ران؛یفرش در ا یآموزش دانشگاه – 

 1392 – 2شماره  –نویسنده اول  –پژوهش هنر 

 1395 – 42شماره  –نویسنده دوم  –جلوه هنر  – رانیا یدر قال دخانمینقش خورش یتجل 

 44شماره  –نویسنده اول و مسئول  –جلوه هنر  – قم( دیجد یهایقال یقم )بررس یقال یشناس ییبایز لیتحل 

– 1396 

 1396 - 1شماه  –نویسنده دوم  –مطالعات در دنیای رنگ  – یصفو یمحراب یهایرنگ در قال نینماد گاهیجا 

 های دانشنامهمقاله
 به سفارش بنیاد دانشنامه نگاری ایران  – المعارف فرش رهیدا - فرش طالقان 
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  به سفارش بنیاد دانشنامه نگاری ایران  – المعارف فرش رهیدا - تهرانفرش 

  به سفارش بنیاد دانشنامه نگاری ایران  – المعارف فرش رهیدا - ورامینفرش 

 دانشنامه نگاری ایران به سفارش بنیاد  – المعارف فرش رهیدا - ها، رنگ ها( هیشکل، آرا یی)رمزگرا ییرمزگرا 

 های مجالت تخصصیمقاله
 1392 –شماره اول  –مجله طره  – رانیفرش دستباف ا یهشتگانه تقاضا برا یهاتیوضع لیتحل 

  1392 –شماره اول  –مجله طره  - (رانیفرش ا یانجمن علم تیبه ده سال فعال یانجمن )نگاه کیانجام 

 (یاقتصاد مل ،یهنر اسالم ،یرانیفرش و فرهنگ ا شیبه هما ی)نگاه گرانیبه نام فرش به کام د - 

 1392 –شماره دوم  –مجله طره 

 1392 –شماره دوم  –مجله طره  - )ترجمه( یرنسانس فرش باف 

 1392 –شماره سوم  –مجله طره   – رانیفرش ا یبرا یبازارگاه 

 نگاه یدر گستره مجاز قهیعت یهافرش(یتارنمابه  ی www.nazmiyalantiqerugs.com) –  مجله

 1392 –شماره چهارم  –طره 

 1392 –شماره چهارم  –مجله طره  – بازند یکه رنگ م ییهاارزش 

 فرش  ینظر مرکز مل رزی – یمجله تخصص) نامه فرش و بازار ژهیو - فرش دستباف دنیپنج اشتباه بزرگ در نخر

 1392  -( رانیا

 مجله طره  - فرش برتر( یبر سه دوره جشنواره مل یخاص و ناپخته )مرور یدادیجشنواره فرش برتر رو

 1393 – 6و  5شماره  –

  نقد و بررسی تارنمای  –دکان آنالین فرش فروشیesalerugs.com –  1394 -شماره نهم  –مجله طره 

  شماره نهم  –مجله طره  – کارآفرینی، هنری، اقتصادی و علمیارزیابی آموزش عالی فرش در چهار محور- 

1394 

 های همایشمقاله
 یسراسر شیهما نیسوم - رانینسبت به فرش دستباف در ا ینیفرش ماش شتریعلل استفاده ب یبررس 

بهترین ارائه ها و )رتبه اول بخش مقالهارائه به صورت سخنرانی  – و دانش آموختگان فرش سراسر کشور انیدانشجو

 1389 –اردکان یزد  –انجمن علمی فرش ایران  –مقاله(

 ارائه به  –ی اسالم یعرفان در هنرها یتجل یمل شیهما نیاول - هیصفو یدر فرش ها رینقش ش یعرفان لیتأو

 1391 –دانشگاه هنر اسالمی تبریز  –صورت سخنرانی 

 چاپ در  – فرش برتر یجشنواره مل نیسوم - یرو به فراموش یضرورت ران؛یفرش دستباف ا یهنر یابیارزش

 1392 –تهران: موزه فرش ایران –مرکز ملی فرش ایران  –مجموعه مقاالت 

 تیریمد یالملل نیب شیهما - رانیصادرات فرش دستباف ا یهابرندهشیموانع و پ یو رتبه بند ییشناسا 

 1393 –ی فرهنگ یمهندس یمرکز راهبرد -ارائه به صورت سخنرانی  –

 ارائه  – اقتصاد هنر یمل شیهما - رانیفرش در رشد اقتصاد هنر فرش دستباف ا ینقش آموزش عال لیتحل

 1393 – فرهنگستان هنر - به صورت پوستر

 یفرش در بازارها یاقتصاد گاهیبر جا رانیفرش دستباف ا ییایبرند مناطق جغراف ژهیارزش و ریتاث 

 1393 – فرهنگستان هنر -چاپ در مجموعه مقاالت  - اقتصاد هنر یمل شیهما – یجهان

http://www.nazmiyalantiqerugs.com/
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 انشگاه هنر هفته پژوهش د شیهما - فرش دستباف یدر توسعه بازار داخل نینو یابینقش بازار یبررس

 1393 –دانشگاه هنر اصفهان  –چاپ در مجموعه مقاالت  – اصفهان

 هفته  شیماه - رانیرفتار مصرف کننده در ا یفرش بر اساس الگو یکیالکترون غاتیتبل یاعتبار سنج

 1393 –دانشگاه هنر اصفهان  –چاپ در مجموعه مقاالت  – پژوهش دانشگاه هنر اصفهان

 ی دام افیال یمل ناریسم نیدوم - یو دستباف در بازار داخل ینیفروش فرش ماش ینیگزیفرهنگ بر جا ریتأث

 1394 اردیبهشت 10و  9–دانشگاه تبریز  –سخنرانی  به صورت ارائه –

 باف صنعت فرش دست -هنر ینیبر ابعاد هنر، تجارت، پژوهش و کارآفر یآموزش عال ریتاث یابیارزش

 –دانشگاه تبریز  –ارائه به صورت سخنرانی  –ی دانشگاه یهادر نظام تیفیک یابیارز یمل شیهما نیازدهمی - رانیا

1396 

 ارائه به صورت پوستر  – رانیا شمیابر یمل شیهما - هیدوره صفو یباف یبر قال شمیو تجارت ابر دینقش تول– 

 1396 -دانشگاه گیالن 

 داوری مقاله
 1394 –بیرجند  –انجمن علمی فرش ایران  –آموختگان فرش داوری در چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش 

  1396 –دانشگاه بجنورد  –داوری در اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی 

  1397 –دانشگاه هنر اسالمی تبریز  –داوری در همایش ملی فرش و نیازهای معاصر 

  داوری در دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام 

 داوری پایان نامه
  داوری پایان نامه کارشناسی ارشد فرش با عنوان مطالعه نسبت ذهنی بافی در فرش با بداهه پردازی در سایر هنرها– 

 1396 –دانشگاه هنر تهران 

 های ها با طرح و نقش و کاربرد قالیداوری پایان نامه کارشناسی ارشد فرش با عنوان بررسی ارتباط ساختار و مضمون کتیبه

 1396 –دانشگاه هنر تهران  –جار دوره صفوی و قا

 دانشگاه  –باف ساز بر طرح و نقش فرش دستداوری پایان نامه کارشناسی ارشد فرش با عنوان بررسی تاثیر نهادهای جریان
 1396 -هنر تهران 

 سوابق تدریس
 1393 –دانشگاه هنر اصفهان  –کارشناسی فرش  –فرش دستباف یابیو ارزش یابیارز 

 1393 –دانشگاه کاشان  -کارشناس ی فرش  – و بافت فرش دستباف یدر طراح وتریپاستفاده از کام 

 1394 –دانشگاه هنر شیراز  –کارشناسی فرش  – رانیفرش ا خیتار 

  1394 –دانشگاه هنر شیراز  –کارشناسی فرش  - 2شناخت طرح و نقش فرش 

 1394 –دانشگاه هنر شیراز  –کارشناسی فرش  -فرش جهان خیتار 

  1394 –دانشگاه هنر شیراز  –کارشناسی فرش  -در فرشپژوهش 

 1394 –دانشگاه هنر شیراز  –کارشناسی فرش  -1 یسنت یطراح 

 1394 –دانشگاه هنر شیراز  –کارشناسی فرش  -1 یقال یطراح 

 1394 –دانشگاه هنر شیراز  –کارشناسی فرش  -اقتصاد فرش 

 1394 –ه هنر تهران دانشگا –کارشناسی فرش  – فرش یجهان یشناخت بازارها 

 1397 -دانشگاه هنر تهران  –کارشناسی ارشد فرش  – فرش دستباف یو هنر یتحوالت اقتصاد 
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 های آموزشیشرکت در کارگاه
 1393 –موزه فرش ایران  – رانیفرش ا یانجمن علم - فرش دستباف یاستراتژ نیتدو 

 رانیموزه فرش ا ران،یفرش ا یانجمن علم ران،یفرش ا یمرکز مل - بزرگ پارچه یها یقال دیو تول یطراح وهیش 

– 1394 

 موزه فرش  ران،یفرش ا یانجمن علم ران،یفرش ا یمرکز مل -فرش دستباف یزیدر رنگ ام یو نوآور تیخالق

 1394 – رانیا

 نمایشگاه بین المللی تهران  –مرکز ملی فرش ایران  - یاریبخت یبافت قال یایبا طرح، رنگ و جغراف ییآشنا– 

1395 

 نمایشگاه بین المللی تهران  –مرکز ملی فرش ایران  – در طرح و نقش فرش دستباف ینواور یبرا یپرداز دهیا

– 1396 

 نمایشگاه بین المللی تهران  –مرکز ملی فرش ایران  – نیبا بازار و تجارت فرش دستباف در کشور چ ییآشنا– 

1396 

 مرکز ملی فرش ایران  – رانیجنوب و غرب ا یهانبافت فرش دستباف استا وهیبا ابزار و ش ییآشنا– 

 1396 –نمایشگاه بین المللی تهران 

 نمایشگاه بین المللی  –مرکز ملی فرش ایران  – فرش دستباف یهاشگاهیبا مناسبات شرکت در نما ییآشنا

  1396 –تهران 

 عرضه و  یبورس کاال برا یایاستفاده از مزا یراهکارها یو بررس رانیا یبا بورس کاال ییآشنا

  1396 –نمایشگاه بین المللی تهران  –مرکز ملی فرش ایران  – معامالت فرش دستباف

 های بازرگانیمرکز آموزش – رانیفرش ا ملی مرکز – های حضور موثر در نمایشگاه ویژه فرش دستبافروش 

 1397 –تهران  یالملل نیب شگاهنمای –

 هاشرکت در نمایشگاه
  اثر 3 -1389 – زیتبر یدانشگاه هنر اسالم انیدانشجو یقال یطراح یگروه شگاهینماشرکت در 

 اثر دو -1391 – زتبری – یقال یطراح یگروه شگاهیدر نما شرکت 

 کی – 1394 – رانیو دانش آموختگان فرش دستباف ا انیدانشجو یمل شیهما نیآثار منتخب چهارم شگاهیدر نما شرکت 
 اثر

 اثر 10 – 1394 –بخارست  - یدر کشور رمان رانیهنر ا یآثار و دستاوردها شگاهیدر نما شرکت 

 جوایز و افتخارات
 1390 –از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دهیبرگز یفعال فرهنگ 

 1390 –ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره کل امور فرهنگی برگزیده از سوی فعال فرهنگ 

 1391 –ی برگزیده دانشگاه هنر اسالمی تبریز فعال فرهنگ 

 1391 –های علمی دانشجویی از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه هنر اسالمی تبریز دبیر نمونه انجمن 

 1391 – ارشد یبدون کنکور در مقطع کارشناس رشیو پذ یدر مقطع کارشناس یلیرتبه اول تحص 

 1392 –دانشگاه کاشان  پژوهشگر نمونه 

 1393 –از سوی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان  تخب فرشپژوهشگر من 

 1393 –ی بدون کنکور در مقطع دکتر رشیارشد و پذ یدر مقطع کارشناس یلیرتبه اول تحص 
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 1393 – استان اصفهان دهیپژوهشگر برگز 

 1393 – دانشگاه هنر اصفهان دهیپژوهشگر برگز 

 1394 –رتبه اول  – از پژوهشگران فرش دستباف لیتجل یجشنواره مل نیفرش در دوم دهیپژوهشگر برگز 

  1397 –دانشجو نمونه دانشگاه هنر اصفهان 

  1397 -برگزیده پنجاه و ششمین جایزه ملی بنیاد البرز 

 سوابق اجرایی
  1397 -نایب رئیس انجمن علمی فرش ایران 

 14007426696 یو شناسه مل 523092شرکت فرش نگاره سرو به شماره ثبت  رهیمد ئتیه سییر 

 سه شماره( رانیفرش ا یخبرنامه انجمن علم ییاجرا ریمد( 

 شماره( 13)  زیتبر اسالمی هنر دانشگاه – یخبرنامه قال ییدانشجو هینشر ییاجرا ریمد 

 تک شماره( زیتبر اسالمی هنر دانشگاه –طره  ییفصلنامه دانشجو ییاجرا ریمد( 

 (دارد ادامه –تا کنون  1391)از سال  رانیفرش ا یانجمن علم تیسا ریمد 

 (دارد ادامه – 1391گلجام )از سال  یپژوهش یدوفصلنامه علم تیسا ریمد 

 (1393تا  1392)از سال  رانیفرش ا یمرکز مل تیارشد سا ریمد 

 (دارد ادامه –تاکنون  1392فصلنامه طره )از سال  تیسا ریو مد طراح 

 کاشان دانشگاه –چله  ییدانشجو هینشر هیریتحر ئتیه عضو 

 (1392فرش برتر )سال  یجشنواره مل نیسوم ریدب 

 (1391تا  1388) زیتبر یفرش دانشگاه هنر اسالم ییدانشجو یانجمن علم سهیرئ ئتیدوره عضو ه سه 

 دوره( کی) زیتبر یفرش دانشگاه هنر اسالم ییدانشجو یانجمن علم ریدب 

 دوره( کی) زیتبر یدانشگاه هنر اسالم ییدانشجو یعلم یهاانجمن رانیدب یشورا ریدب 

 دوره( کی) زیتبر یحرکت در دانشگاه هنر اسالم یجشنواره مل نیچهارم ریدب 

 دوره( کی) یحرکت در بخش مل یجشنواره مل نیچهارم ییاجرا رابط 

 (1392)از سال  رانیفرش ا یانجمن علم وستهیپ عضو 

 (دارد ادامه – 1393) رانیفرش ا یآمار و اطالعات انجمن علم تهیکم سیرئ 

 (1397 – 1395) رانیفرش ا یانجمن علم یاصل بازرس 

 قسمت پخش شده از  52) رانیبرنامه فرش دستباف ا ژهوی – یپارس سیپرد یونیزیو مشاور کارگردان مجموعه تلو کارشناس
 (مایس کیشبکه 

 (دارد ادامه –تا کنون  1391طره ) یتخصص یفصلنامه علم هیریتحر ئتیو ه یمشورت یشورا عضو 

 یشرق جانیفرش در استان آذربا ییدانشجو ادیالمپ نیششم یبرگزار مسئول 

 در منطقه شمال غرب کشور رانیفرش ا یشعبه انجمن علم هیافتتاح نییآ یبرگزار مسئول 

 یهاو کالس یکارگاه آموزش ش،یهما ،یآتار هنر شگاهینما ،ینشست تخصص ،یاز چهل جلسه سخنران شیب ییاجرا ریمد 
 (1391تا  1387 یهاسال نی)ب زیتبر یمرتبط با فرش دستباف در دانشگاه هنر اسالم یمهارت یفن

 1394 – رانیفرش ا علمی انجمن – رانیفرش ا ملی مرکز –جشنواره فرش برتر  نیپنجم ریدب 

 1394 – رانیفرش ا علمی انجمن – رانیباف اآموختگان فرش دستو دانش انیدانشجو یمل شیهما نیچهارم ریدب 

 1394 – رانیفرش ا علمی انجمن – رانیفرش ا ملی مرکز – رانیباف اطرح و نقشه فرش دست یجشنواره مل نیسوم ریدب 

  1397 -مرکز ملی فرش ایران  –دبیر کمیته اجرایی چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران 
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 از پژوهشگران فرش  لیلجشنواره تج نیدوم یو برگزار رانیفرش ا یافتتاح شعبه استان فارس انجمن علم یهماهنگ مسئول

 1394 رازشی هنر دانشگاه – رانیفرش ا علمی انجمن –

 1396 ورشهری – رانیفرش دستباف ا شگاهینما نیو ششم ستیفرش دستباف در ب دیتول ندیغرفه فرا ییاجرا ریدب 

 هاهای آموزشی تدریس شده و سخنرانیکارگاه
  1396و  1395 –دوره  3 –مدرسه طره  –کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش 

  1395 –دانشگاه هنر شیراز  –خوشه فرش فارس  –کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش 

  انجمن طراحان و نقاشان فارس  –خوشه فرش فارس  –کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش– 
1396 

  انجمن طراحان و نقاشان استان  –مرکز ملی فرش ایران  –کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش

 1395 –اصفهان 

  مان انجمن طراحان و نقاشان کر –مرکز ملی فرش ایران  –کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش

– 1396 

  1396 –های وزارت بازرگانی مرکز اموزش –کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش 

  1394 –دانشگاه هنر اصفهان  –کارگاه آموزشی کاربرد فتوشاپ در طراحی و رنگ و نقطه فرش 

  موزه  –انجمن علمی فرش ایران  – دها()عملکرد و دستاور رانیفرش دستباف در ا یآموزش عال خیبر تار یمرورسخنرانی

 1396 –فرش ایران 

  اولین  –سخنران ویژه همایش ملی فرش و نیازهای معاصر در پنل نقد و بررسی نیازهای معاصر فرش در حوزه دانشگاهی

 1397آبان  30 –تبریز  –همایش ملی فرش و نیازهای معاصر 

 


