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سوابق آموزشی :


اخذ مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل 81/45



اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ازدانشگاه علوم پزشکی ایران با معدل81/73



اخذ مدرک دکتری روانشناسی بالینی ازدانشگاه علوم پزشکی ایران با معدل 81/54



کسب رتبه چهارم در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري سال 8717



کسب رتبه هشتم در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي سال 8717



کسب رتبه اول آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي سال 8714



کسب رتبه اول آزمون جامع دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 8711



دانشجوي نمونه كشوري در سال8713برگزیده شده از سوي ستاد شاهد و ایثارگر



عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد" :اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری بر اضطراب ،نگرش های
ناکارآمد و روابط بین فردی دانشجویان" .استاد راهنما :خانم دکتر یزدان دوست .استاد مشاور :آقای
دکتر طباطبایی.



عنوان پایان نامه دکتری" :اثربخشی و رضایت از برنامه فرزندپروری مثبت بر مادران کودکان مبتال به
اختالل بیش فعالی/کمبود توجه و مقایسه آن با مادران کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایي" .استاد
راهنما :خانم دکتر غرایی .اساتید مشاور :خانم دکتر حکیم شوشتری و آقای دکتر گوهری.

سابقه تدریس:


تدریس درس "روانشناسی فیزیولوژیک" در دانشکده روانشناسی و علوم تربینی دانشگاه دولتی سمنان
در سال 8711



تدریس درس "روانشناسی" در دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 8709



تدریس دو دوره درس "روانشناسی فردی و اجتماعی" در دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال
8708



تدریس درس "روانشناسی عمومی" در دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 8708



تدریس درس "آزمون های عینی و فرافکن" در دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان در سال 8708



تدریس درس "مصاحبه تشخیصی" در دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان در سال 8708



استاد راهنما و مشاور واحد "پایان نامه" در دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان در سال 8704

سوابق حرفه ای:
 سوپروایزر آموزشی درمانگاه دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان از سال 8707


یک سال همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر به عنوان روانشناس در سال 8710



همكاري با اداره مشاوره دانشكده علوم پزشكي نیشابور از سال 8708



راه اندازی بخش روانشناسی در بیمارستان حکیم نیشابور و ویزیت بیماران از سال 8708

پوستر و سخنرانی:








عاقبتی ،الف؛ غرایی ،ب؛ حکیم شوشتری ،م( .شهریور  .)8704اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر
مادران کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی .سخنرانی پذیرفته شده در هفتمین کنگره بین المللی
کودک و نوجوان .تهران ،ایران.
عاقبتی ،الف؛ غرایی ،ب؛ حکیم شوشتری ،م( .شهریور  .)8704اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت
در مادران کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی -کمبود توجه .سخنرانی پذیرفته شده در ششمین
کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
عاقبتی ،الف؛ غرایی ،ب؛ حکیم شوشتری ،م( .شهریور  .)8704رابطه والد -کودک و رضایت از
درمان :متغیرهایی فراموش شده در ارزیابی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت .سخنرانی
پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ سلیمانی ،ح؛ عاقبتی ،الف؛ کمال پور ،ن؛ راد ،م؛ اسعدی ،م( .شهریور .)8704
كارآمدي آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقبمانده ذهنی خفیف .سخنرانی پذیرفته
شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ عاقبتی ،الف؛ راد ،م؛ بکائیان ،م( .شهریور  .)8704مقایسه اثربخشي آموزش
مهارتهاي اجتماعي با آموزشهاي فوردایس بر شادماني دانش آموزان .سخنرانی پذیرفته شده در
ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ عاقبتی ،الف؛ کمال پور ،ن؛ بهشتیان ،الف( .شهریور  .)8704کارآمدی مشاوره
شناختی رفتاری گروهي بر پـرخـاشـگری و سازگاري اجتماعي دانشآموزان مبتال به اختالل
سلوك .سخنرانی پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ کیمیایی ،م؛ عاقبتی ،الف؛ تفضلی ،الف؛ کمال پور ،ن؛ راد ،م( .شهریور .)8704
اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش هیجانی بر شادکامی دانشآموزان افسرده .سخنرانی پذیرفته شده
در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
















عاقبتی ،الف؛ توزنده جانی ،ح؛ کمال پور ،ن؛ تفضلی ،الف؛ راد ،م .بکائیان ،م( .شهریور .)8704
اثربخشی بازیدرمانی بر توانمندی های ذهنی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزش پذیر .پوستر
پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ نعیمی ،ه؛ عاقبتی ،الف؛ راد ،م .کمال پور ،ن؛ اسعدی ،م( .شهریور .)8704
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر اضطراب و سازگاري كودكان مبتال به لكنت زبان .پوستر
پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ عاقبتی ،الف؛ تفضلی ،الف؛ کمال پور ،ن؛ راد ،م .بهشتیان ،الف( .شهریور .)8704
اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي حل مسئله بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان .پوستر
پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ حاجی پور ،م؛ عاقبتی ،الف؛ تفضلی ،الف؛ احمدپور ،م؛ بکائیان ،م( .شهریور
 .)8704رابطه جهتگیري مذهبی و ابعاد شخصیت با امید به زندگی در دانشآموزان .پوستر
پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ راد ،م .عاقبتی ،الف؛ لگزیان ،ز؛ تفضلی ،الف؛ اسعدی ،م( .شهریور  .)8704رابطه
شیوه هاي فرزندپروري و ویژگي هاي دموگرافیك با خودكارآمدي و سالمت رواني دانش آموزان.
پوستر پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
بهشتیان ،الف .عاقبتی ،الف؛ توزنده جانی ،ح( .شهریور  .)8704مقایسه کانون توجه ،عاطفي بودن
مثبت و منفي و توجه انتخابي در کودکان مبتال به فوبي خاص و اجتماعي با گروه کنترل .پوستر
پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ سلیمانی ،ح؛ عاقبتی ،الف؛ راد ،م .لگزیان ،ز؛ کمال پور ،ن( .شهریور .)8704
مقایسه اضطراب ریاضي و حافظه كوتاه مدّت در دانشآموزان حساب نارسا و عادی .پوستر
پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
توزنده جانی ،ح؛ راد ،م .شعرباف علیایي ،ز؛ عاقبتی ،الف؛ کمال پور ،ن؛ بهشتیان ،الف( .شهریور
 .)8704اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي و اختاللهاي رواني كودكان
پرورشگاهی .پوستر پذیرفته شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
عاقبتی ،الف؛ توزنده جانی ،ح؛ تفضلی ،الف؛ کمال پور ،ن؛ راد ،م .یزدان خواه ،م( .شهریور .)8704
اثربخشی واقعیتدرمانی گروهی بر جرأتورزي دانش آموزان .پوستر پذیرفته شده در ششمین
کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
علیدوست ،م؛ عاقبتی ،الف؛ توزنده جانی ،مهربانی ،ف؛ طالبی ،ج( .شهریور  .)8704ارتباط بین
عواطف ناخوشایند و رابطه والد و كودك در بیماران تحت همودیالیز .پوستر پذیرفته شده در
ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان .تبریز ،ایران.
عاقبتی ،الف؛ یزدان دوست ،ر؛ زرگر ،ف .)8710( .اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری بر
روابط بین فردی و نگرش های ناکارآمد دانشجویان .پوستر ارائه شده در سومین کنگره انجمن
روانشناسی ایران .تهران ،ایران.
عاقبتی ،الف؛ یکه یزدان دوست ،ر .)8710( .اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری بر روابط بین
فردی و اضطراب دانشجویان .پوستر ارائه شده در پنجمین سمینار سراری بهداشت روان
دانشجویان .تهران ،ایران.
عاقبتی ،الف؛ افخم ابراهیمی ،ع؛ فرجی ،س .)8710( .مصرف سیگار ،الکل و مواد در دانشجویان
مراجعه کننده به بیمارستانهای عمومی .پوسترارائه شده در دومین همایش علمی دانشجویان
روانشناسی ایران .تهران ،ایران .تهران ،ایران.
عاقبتی ،الف؛ یکه یزدان دوست ،ر؛ ولی پور ،ز .)8710( .بررسی وضعیت سالمت روان و
راهبردهای مقابله ای زنان افراد معتاد و غیرمعتاد در ایران .پوستر ارائه شده در دومین همایش
ملی دانشجویان روانشناسی ایران .تهران ،ایران.

Afkhamebrahimi. A., Ghadiri, M., Aghebati, A., Asgharipoor, N. (July
2007). Adjustment problems in medical students. Presented at 10th
European congress of psychology, Prague. Czech Repablic.





عاقبتی ،الف؛ اصغری پور ،ن؛ افخم ابراهیمی ،ع .)8711( .مشکالت سازگاری دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی ایران .پوستر ارائه شده در اولین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی.
تهران ،ایران.

مقاالت علمی:


رحیمی موقر ،الف؛ ...؛ عاقبتی ،الف .)1393( .تعیین اولویت های بهداشت روان کشور .مجله
روانپزشکی و روانشناسی بالینی.

Aghebati, A., Gharraee, B., Hakim Shoshtari, M., Gohari, M. R. (2014).
Triple P-Positive Parenting Program for mothers of ADHD children.
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral sciences, 8(1), 59-65.



Nasr Esfahani, M., Afkham Ebrahimi, A. Birashk, B., Faraji, S., Aghebati, A.
(2010). The frequency and pattern of substance use in outpatients of general
hospitals. Medical Journal of Islamic Republic of Iran, 24(3), 140-146.
Afkham Ebrahimi, A., Elahi, A., Yousefi, H., Nohesara , Sh., Aghebati, A.
(2007). The Frequency of Post- Stroke Depression in an Outpatient Elderly
Population. Medical Journal of Islamic Republic of Iran, 21, 25-28.







زرگر ،ف؛ عاشوری ،الف؛ اصغری پور ،ن؛ عاقبتی ،الف .)8711( .مقایسه عملکرد خانواده های
بیماران مبتال به اختالل افسردگی عمده با بیماران بدون اختالالت روانپزشکی در شهر اصفهان.
مجله تحقیقات علوم رفتاری.891-01 ،)4( 5 ،



عاقبتی ،الف؛ یزدان دوست ،ر؛ زرگر ،ف .)8710( .اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری بر
روابط بین فردی و نگرش های ناکارآمد دانشجویان .روانشناسی معاصر(4 .ویژه نامه)-488،
.487

طرح های پژوهشی:


سال  -8705عنوان :هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشخوار ذهنی مشترک در
یک نمونه نوجوان ایرانی .سازمان :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران .مجری طرح.



سال  -8705عنوان :بررسی ارتباط ترکیب بدن با ضریب هوشی ،فعالیت بدنی ،رفتارهای غذایی و
برخی عوامل اجتماعی – اقتصادی در دختران دبستانی شهر تهران .سازمان :معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران .مجری طرح.



سال  -1392عنوان :ارزشیابی برنامه درسی رشته های تخصصی حوزه سالمت روان .سازمان :قطب
علمی روانپزشکی و روانشناسی دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان .همکار اصلی.



سال  -8710عنوان :طراحی ماتریس پژوهش و تعیین اولویت های پژوهشی بهداشت روان کشور.
سازمان :شبکه تحقیقات سالمت روان .همکار اصلی.



سال  -8711عنوان :فراوانی و الگوی مصرف الکل ،مواد و سیگار در بیمارستانهای منتخب دانشگاه
علوم پزشکی ایران .سازمان :شبکه تحقیقات سالمت روان .همکار اصلی.



سال  -8713عنوان :هنجاریابی آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا-نوجوانان در جمعیت نوجوانان
ایران .سازمان :شبکه تحقیقات سالمت روان .همکار طرح.



رتبه دوم فرایندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری در مرحله درون دانشگاهی با فرآیند "ارائه یک
سیستم هماهنگ دانشگاهی جهت شناسایی و درمان مشکالت روانشناختی دانشجویان" در سال 8708

کارگاههای گذرانده شده:


اخذ گواهي مربیگری دوره "مهارت هاي زندگي بزرگساالن" برگزار شده توسط دانشگاه فردوسي
مشهد



اخذ گواهي مربیگری دوره "مهارت هاي زندگي کودکان" برگزار شده توسط انجمن روانشناسی ایران



شرکت در کارگاه "مصاحبه با کودک" برگزار شده در ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان



شرکت در کارگاه "مداخالت مدرسه برای کودکان مبتال به  "ADHDبرگزار شده در پنجمین کنگره
بین المللی کودک و نوجوان



شرکت در کارگاه "شناخت درمانی کودکان" برگزار شده توسط انجمن روانشناسی ایران



شرکت در کارگاه "ارتقاء تاب آوری هیجانی کودکان" برگزار شده توسط انجمن روانشناسی ایران



شرکت در کارگاه آموزشی "مدیریت استرس" برگزار شده توسط انستیتو روانپزشکی تهران ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران



شرکت در کارگاه "شناخت درمانی بر اساس تفکر نظاره ای در پیشگیری از عود مصرف مواد"
برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران



شرکت در کارگاه " درمان شناختی رفتاری" برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران



شرکت در کارگاه " اصول و مبانی درمان شناختی رفتاری " برگزار شده توسط جهاد دانشگاهی واحد
تربیت معلم



شرکت در کارگاه آموزشی" Cognitive and Behavior Therapy for Anxiety
 "Disordersبرگزار شده توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

برگزاری کارگاه:

 سرپرست علمی "دوره روان درمانگری کودک و نوجوان" برای روانشناسان با همکاری دانشگاه
تهران (برای اولین بار در کشور) از سال 8704
 برگزاری کارگاه "فرزندپروری" برای روانشناسان (با همکاری دانشگاه تهران) از سال 8708
 برگزاری کارگاه "شناخت درمانی کودک" برای روانشناسان (با همکاری دانشگاه تهران) از سال
8708
 برگزاری کارگاه "رفتار درمانی کودک" برای روانشناسان (با همکاری دانشگاه تهران) از سال 8708
 برگزاری کارگاه "مهارتهای زندگی کودکان" برای روانشناسان (با همکاری دانشگاه تهران) از سال
8708
 برگزاری کارگاه "درمان شناختی رفتاری پیشرفته اختالالت دوران کودکی" برای روانشناسان (با
همکاری دانشگاه تهران) از سال 8708
 برگزاري كارگاه "مشاوره و راهنمایی اساتید مشاور" برای اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی
نیشابور در سال 8708
 برگزاری کارگاه "ریز مهارت های مصاحبه تشخیصی" برای مسئوالن ادارات مشاوره در یازدهمین
نشست اساتید مشاور منطقه  4کشوری در سال 8708
 برگزاری  89ساعت کارگاه "مصاحبه موثر" برای روانشناسان (با همکاری دانشگاه تهران) در سال
8708
 برگزاری  89ساعت کارگاه "برقراری ارتباط موثر" برای مدیران دانشکده علوم پزشکی نیشابور در
سال 8708
 برگزاری  89ساعت کارگاه "خالقیت حل مسئله" برای مدیران دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال
8708
 برگزاری  89ساعت کارگاه "جراتمندی" برای مدیران دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 8708
 برگزاری  89ساعت کارگاه "مدیریت استرس" برای مدیران دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال
8708
 برگزاری کارگاه "تفکر خالق" برای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال
8708


برگزاري كارگاه "مهارت هاي زندگي" براي دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در سال 8710



برگزاري  19ساعت كارگاه "مهارتهاي زندگي" براي دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد در سال
8711



برگزاري كارگاه "آموزشی اساتید مشاور" براي اساتید مشاور دانشگاه های علوم پزشکی کشور در
سال 8713



برگزاري كارگاه "مهارتهاي زندگي" براي دانشجویان روانشناسی و روانپزشکی (با همکاری انجمن
روانشناسی بالینی ایران) در سال 8711

فعالیت های اجرایی:


"سوپروایزر آموزشی" درمانگاه دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان از سال 8707



مسئول "کمیته تحقیقات دانشجویی" دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 8707



عضو هیات تحریریه مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور از سال 8707



عضو کمیته داوران نشریه " دانشکده علوم پزشکی نیشابور " از سال  8710تا کنون ،دانشگاه تهران



عضو کمیته داوران نشریه " روانپزشکی و روانشناسی بالینی " از سال  8710تا کنون ،دانشگاه
پزشکی ایران



عضو کمیته داوران نشریه " روانشناسی معاصر " از سال  1393تا کنون ،انجمن روانشناسی ایران



عضو کمیته داوران نشریه "پژوهش های روانشناختی" از سال  8710تا کنون ،دانشگاه تهران



مسئول "كمیته مشورتي دانشجویي" در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشكده علوم پزشكي
نیشابور از سال 8708



برگزاری "همایش فرزندپروری" در دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 8708



عضو شوراي پژوهشي "كمیته تحقیقات دانشجویي" دانشكده علوم پزشكي نیشابور از سال 8708



همکاری با "اداره مشاوره دانشجویی" دانشکده علوم پزشکی نیشابور در برگزاری یازدهمین نشست
اساتید مشاور منطقه  4کشوری در سال 8708



عضو كمیته علمي "دومین همایش علمي دانشجویان روانشناسي" در سال ،8710دانشگاه شهید بهشتی



عضو کمیته علمی "اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت" در سال
 ،8710دانشگاه علوم پزشکی تهران



عضو کمیته اجرایی "اولین کنگره پژوهش های روانشناسی بالینی در ایران" در سال  ،8715انجمن
روانشناسی بالینی ایران



عضو هیات رئیسه اولین کنگره موج سوم درمان های رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال
8705



چاپ مقاالت علمی در زمینه فرزندپروری و مشکالت دوران کودکی ونوجوانی در روزنامه های جام
جم و خراسان ،مجالت شهرزاد ،آینده روشن و همشهری و همکاری با صدا و سیما



نویسنده وبالگ روانشناسی کودک و نوجوان



مسئول علمی وب سایت کودک و نوجوان

http//:childrenchildren.blogfa.com

www.koodakvanojavan.com
تالیف ،ترجمه و ویراستاری کتاب :


زرگر ،ف؛ اصغری پور ،ن؛ عاقبتی ،الف .)8705( .اختالل دوقطبی .تهران :نیوند( .تالیف و
ویراستاری)



اصغری پور ،ن؛ عاقبتی ،الف؛ اصغری پور ،ح .)8713( .قبل از آن که اولین مراجع خود را ببینیند،
مشهد :تمرین( .ترجمه)



افخم ابراهیمی ،ع؛ طاهری فر ،ز؛ زارع ،م؛ انفرادی ،ح؛ کاکایی ،الف؛ عاقبتی ،الف .)8708( .رفتار
درمانی شناختی اختالالت شخصیت بر اساس  ،DSM-IVتهران :ارجمند( .ترجمه)



عاقبتی ،الف؛ حکیم شوشتری ،م .کاکایی ،الف؛ زارع ،م .)8708( .یکصد سوال و پاسخ در مورد بیش
فعالی بزرگساالن ،تهران :دانژه( .ترجمه)



کاکایی ،الف؛ زارع ،م؛ عاقبتی ،الف؛ حکیم شوشتری ،م .)8708( .یکصد سوال و پاسخ در مورد
اسکیزوفرنیای کودکان ،تهران :دانژه( .ترجمه)



حکیم شوشتری ،م .عاقبتی ،الف؛ زارع ،م؛ کاکایی ،الف .)8708( .یکصد سوال و پاسخ در مورد
افسردگی و اختالالت دوقطبی کودکان ،تهران :دانژه( .ترجمه و ویراستاری)



زارع ،م؛ کاکایی ،الف؛ حکیم شوشتری ،م؛ عاقبتی ،الف .)8708( .یکصد سوال و پاسخ در مورد
وسواس کودکان ،تهران :دانژه( .ترجمه و ویراستاری)



زارع ،م؛ عاقبتی ،الف .)1393( .یکصد سوال و پاسخ در مورد اضطراب ،تهران :دانژه( .ترجمه و
ویراستاری)
عضویت در انجمن های روانشناسی


عضویت در انجمن روانشناسی بالینی ایران از سال 8717



عضویت در انجمن روانشناسی ایران از سال 8713



عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از سال 8708

تاریخ تنظیم 8705 /84 /89 :

