پيَعت عٌاٍيي ٍ تَضيح هختصز اًَاع الگَّاي ّوناري داًؾگاُ صٌعتي ؽزيف جْت
تزًاهِريشي ٍ اجزا تا تخؼ صٌعت مؾَر
الف :هذل ّوناري تحقيقاتي
 )1تأعيظ هزامش تحقيقاتي يا پضٍّؾنذُ هؾتزك

ايجبد هشاًض تحويوبتي هـتشى ثب تَجِ ثِ ًيبصّبي تحويوبتي ؿشًت  ٍ .........هــَل ؿذى پظٍّـگشاى
داًـگبُ جْت تحون اّذاف تحويوبتي ؿشًت  .........دس داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق اص ديگش الگَّبي
ّوٌبسي هيثبؿذّ .ناًٌَى داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق ؿؾ پظٍّـٌذُ ٍ هشًض هـتشى ثب ػبصهبىّبي
هختلق داؿتِ ًِ اص آى جولِ هيتَاى ثِ پظٍّـٌذُ ؿْيذ ًيلي ٍ پظٍّـٌذُ ثبالدػتي ًلت اؿبسُ
ًشد.ؿبيبى رًش اػت ثِ تبصگي هشًض تحويوبت ػلجي ٍ تَاًجخـي جَاد هَكويبى ،ثب ٍهق ػبختوبًي ثب
اسصؽ  01هيليبسد تَهبى تَػظ جٌبة آهبي جَاد هَكويبى سا ُاًذاصي ؿذُ اػت ًِ دس صهيٌِ تَاًجخـي ٍ
ػالهت كؼبليت خَاّذ ًوَد.
 )2ارائِ گزًتّاي تخصصي

ثِ هٌظَس سكغ ًيبصهٌذيّبي داًـي ؿشًت  ،.........ؿشًت  .........اص پظٍّؾّبي ثشًبهِ هحَسي ًِ دس هبلت
ّؼتِّبي پظٍّـي هشًت اص اػبتيذ ٍ داًـجَيبى ًبسؿٌبػيً ،بسؿٌبػي اسؿذ ٍ دًتشي ،حَل هحَسّبي
پظٍّـي هَسد ًيبص آى ؿشًت اًجبم هيؿَد ثب اختلبف اػتجبس پظٍّـي حوبيت هيًٌذً .ليِ هَضَػبت
هَسد ػالهِ آى ؿشًت هحتشم هيتَاًذ دس ايي الگَ هشاس گيشًذ .توشًض ايي الگَ ثش اًجبم پظٍّؾ ًن ّضيٌِ
ثب تٌيِ ثش داًـجَيبى خَاّذ ثَد.
 )3اسائِ گشًتّبي هـتشى دس حَصُ ّبي هَسد ػالهِ داًـگبُ
دس ثشخي اص حَصُ ّب ًِ اص ًظش داًـگبُ جضء حَصُ ّبي ساّجشدي تلوي هيـًَذ ،داًـگبُ دس كَست توبيل
كٌؼت ،آهبدُ هـبسًت دس تبهيي هبلي گشًت ّبي هي ثبؿذ.

 )4ارائِ تَرط تحصيلي تِ داًؾجَياى تا ًام ؽزمت .........

هي تَاى ثب ثشگضاسي يي اسصيبثي دس الگَي عشاحي ؿذُ ػلوي (هثالً اًتخبة ثشتشيي پبيبى ًبهِ ًبسؿٌبػي،
ًبسؿٌبػي اسؿذ يب دًتشي) يب كٌبٍسي (ثشتشيي دػتبٍسد كٌبٍسي ثب ًبسثشد دس ؿشًت  ،).........ثِ ثشگضيذگبى
هؼبثوِ يي جبيضُ دس هبلت ثَسع ثِ ًبم ؿشًت  .........ػشضِ ًوَد.
 )5تزگشاري مارگاُّاي تخصصي آهَسؽي صٌعت ٍ فٌاٍري تَعط ؽزمت .........

ثب تَجِ ثِ داًؾ تخللي ايجبد ؿذُ دس ؿشًت  ٍ ،.........ثب تَجِ ثِ ػذم آؿٌبيي ػوَهي داًـجَيبى ثب آى
ؿشًتً ،بسگبُ آهَصؿي تَػظ آى ؿشًت عشاحي ؿذُ ٍ عجن ثشًبهِ ثشاي داًـجَيبى ٍ كبسؽ التحليالى
اسائِ هيگشدد.

ّ )6وٌبسي دس استوبي ًيليت ػلوي ًٌلشاًغ ّبي داخلي .........
ثب ّذف استوبي ًيليت ػلوي ًٌلشاًغ ّبي داخليً ٍ ...............ضدييتش ؿذى تؼبهالت داًـي كٌبيغ ثب
داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق ،يٌي اص هذلّبي ّوٌبسي ،ثشگضاسي ًٌلشاًؼْبي داخلي ؿشًت  .........دس داخل
داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق اػت .دس ايي ًٌلشاًغّبي داخلي ،دػتبٍسدّب ٍ ًَآٍسيّبي كٌي ٍ هذيشيتي اًجبم
ؿذُ دس ؿشًت  ،.........تَػظ ًبسؿٌبػبى ثِ كَست هوبلِ تٌظين ؿذُ ٍ ثب اػتلبدُ اص داٍسي اػبتيذ ثشجؼتِ
داًـگبُ ٍ حضَس اػضبي ّيأت ػلوي داًـگبُ دس پٌلّبي تخللي ،ثشگضاس هيؿَد.
ثشگضاسي ًٌلشاًغ "سٍؽّبي ًَيي تَليذ" ثب ّوٌبسي ؿشًت كٌؼتي ػبيپب ثب هَكويت ثشگضاس گشديذ ًِ
دػتبٍسدّبي ػلوي ،كٌبٍسي ٍ هذيشيتي ًبسًٌبى ؿشًت كٌؼتي ػبيپب دس ثيؾ اص  011هوبلِ هؼتٌذ ؿذُ ٍ
ثب داٍسي دس ًبسگشٍُّبي تخللي ،دس ًْبيت  01هوبلِ ثشگضيذُ دس هحل ػبلي جبثشاثي حيبى داًـگبُ
كٌؼتي ؿشيق اسائِ گشديذ.
ب :هذل ّوناري فٌاٍراًِ ٍ تجاري عاسي
 )7عزهايِ گذاري ريغل پذيز داًؾگاُ صٌعتي ؽزيف در قالة طزح فٌاٍري

داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق ثب ّذف تَليذ ػلن ٍ كٌبٍسي ًِ ثِ ػٌَاى داسايي كٌشي ،ػالٍُ ثش اسصؽ هؼٌَي
هيتَاًذ اسصؽ هبدي صيبدي سا ثشاي داًـگبُ ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ ،ػشهبيِگزاسي سيؼي پزيش ثش سٍي
عشحّبي كٌبٍسي سا ثب يٌي اص ؿشايظ ريل دس دػتَس ًبس خَد داسد:
 .0هـبسًت يب تضويي خشيذ ثخؾ خلَكي
 .0هـبسًت داًـگبُ ٍ تين هجشي دس هبلٌيت هؼٌَي عشح
 .3تضويي خشيذ هحلَل يب حن اهتيبص تَػظ ثخؾ خلَكي
تب ًٌَى چٌذيي عشح ثب تضويي خشيذ كَست گشكتِ اص ػوت ًبسكشهبي هشثَعِ تَػظ داًـگبُ دس هشحلِ
ػشهبيِگزاسي هيثبؿٌذ ًِ اص آى جولِ هيتَاى ثِ هَاسد ريل اؿبسُ ًوَد.


ػبخت دسيچِّبي هلجي



ػبخت دػتگبُ  OPGتلَيشثشداسي كي ٍ كَست



ػبخت تشهَهتش ديجيتبل

 )8عزهايِگذاري تز رٍي داًؼ فٌيّاي ٍ ؽزمتّاي ًَپاي خزٍجي اس داًؾگاُ صٌعتي ؽزيف

داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق داًؾ ّبي كٌي ٍ آهبدُ ػشهبيِگزاسي خَد ّوچَى (پبيلَت  ،CNGهَتَسػيٌلت
ثشهيً ،شم اكضاسّبي هٌْذػيًٌ ،تَس ديجيتبل گبصً ،بًَ اكضٍدًي ًبّؾ ػَخت ،هيٌشٍ ًيشٍگبُ آثي ،ػبهبًِ
آة ؿيشيي ًي آة دسيب ٍ  ٍ )....ؿشًتّبي داًؾ ثٌيبى هؼتؼذ سا ثِ  ...جْت ثشسػي ٍ ػشهبيِگزاسي
اسائِ هيًوبيذ ٍ  ،...ثش سٍي هَضَػبت اسصؽ آكشيي ػشهبيِگزاسي هيًٌذ.
 )9ارائِ الگَّاي عزهايِگذاري خطزپذيز ...

دس كَست آًٌِ  ...الگَّب ٍ اٍلَيتّبيي ثشاي ػشهبيِگزاسي خغشپزيش داسد ،جْت آؿٌبيي داًـگبُ ثب
ايي ًَع الگَّبي ػشهبيِ گزاسي  ٍ ...ايجبد ثؼتشي هٌبػت جْت ٍسٍد تينّبيي اص داًـگبُ دس ايي
خلَف ،اسائِ ايي الگَّب ثؼيبس جزاة ،هليذ ٍ اثش ثخؾ خَاّذ ثَد.

 )11تؾنيل ؽزمت ّاي ّوناري در سهيٌِّاي تحقيقاتي ٍ تَععِ اي هَرد ًياس ؽزمت .........

داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق آهبدگي داسد دس حيغِّبي تخللي (هبًٌذ هٌبًيي ،ثشم ٍ الٌتشًٍيي ،كٌبيغ،
هذيشيتً ،شماكضاس ٍ ػيؼتنّب )...،ثب هجوَػِ ؿشًت  ،.........ثِ كَست تشًيجي اص هشاًض تخللي داًـگبُ

ٍ هتخلليي ؿشًت  ،.........ؿشًتّبي تخللي تـٌيل دادُ ٍ هَضَػبت تحويوبتي پغ اص ثحث ٍ
تجبدل ًظش دس اٍلَيتّبي  R&Dؿشًت ٍ تَاًوٌذيّبي داًـگبُ ،هـخق ؿذُ ٍ دس هبلت پشٍطُ استجبط ثب
كٌؼت ،اجشا گشدد.

 )11تأعيظ ؽزمت هؾتزك

ؿشًتْبي داًؾ ثٌيبى هـتشى ثب تَجِ ثِ ًيبصّبي ؿشًت  .........ثب ّذف ٍسٍد داًـگبُ دس كضبي تجبسي
جْت حل هـٌالت كٌؼت هتوبضي تـٌيل هي ؿًَذ ،ػبختبس ايي ؿشًتّب ثِ كَست ػْبهي ثَدُ ٍ دس
آى داًـگبُ ٍ ؿشًت  .........ثب ًؼجت هـخق داساي ػْبم خَاٌّذ ثَدّ .ناًٌَى داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق 4
هَسد اص ايي ؿشًتّبّب سا ثِ كَست هؼتوين ثب هجوَػِّبي كٌؼتي هبًٌذ ّوشاُ اٍل ،تَسثيي هبؿيي
خبٍسهيبًِ ،ؿشًت هپٌب..،ايجبد ًوَدُ اػت.
 )12ثشگضاسي ّلتِ ................دس داًـگبُ ٍ ًوايؾگاُ دعتاٍردّا

ثب ّذف استوبي سٍحيِ خَدثبٍسي ٍ آؿٌبيي داًـجَيبى داًـگبُ ثب دػتبٍسدّبي كٌؼتي ٍ ثِ ٍيظُ
هَضَػبتي ًِ ثب خلن داًؾ اسصؽ آكشيي كَست گشكتِ اػتً ،وبيـگبّي اص ايي دػتبٍسدّب ثِ كَست
اسائِ هحلَل يب پَػتش دس داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق ثشگضاس گشدد.

 )13ايجاد آسهايؾگاُ هزجع ٍ تغت اعتاًذارد هؾتزك

ثب تَجِ ثِ ًيبصّبي ؿشًت  ،.........داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق آهبدگي ايجبد آصهبيـگبُّبي هشجغ ثب هـبسًت
ٍ يب تَػظ ؿشًت  ،جْت سكغ ًيبصّبي آصهبيـگبّي ٍ اخز تأييذيِّبي اػتبًذاسد دس داًـگبُ كٌؼتي
ؿشيق سا داسد.
كشاّن آٍسدى ثؼتش تحويوبتي هٌبػت ٍ ثِ ًبسگيشي ًيشٍّبي ثبًيليت داًـگبُ ٍ ؿشًت دس ايي
آصهبيـگبُّب ٍتؼْيل اخز تأييذيِّبي اػتبًذاسد الصم ثشاي هحلَالت ؿشًت اص هضايبي ايجبد چٌيي
آصهبيـگبُّبيي هيثبؿذّ .ناًٌَى داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق تؼذادي آصهبيـگبُ هـتشى دس حَصُ ليضس،
خَدسٍيي،ثبعشيّبي خَسؿيذي ٍ  .....داسا هي ثبؿذ.

 )14تزگشاري جؾٌَارُ ًَآٍري ٍ فٌاٍري ؽزمت  .........در داًؾگاُ

دس ايي جـٌَاسُ ،ثب تَجِ ثِ صهيٌِّبي ًبسي ؿشًت  ،.........هحَسّبيي اًتخبة ؿذُ ٍ اص داًـجَيبى ٍ كبسؽ
التحليالى دػَت هيؿَد دس دٍ ػغح ايذُ ٍ عشح ًبسثشدي ،هَضَػبتي پيـٌْبد دٌّذ ،ايي هَضَػبت دس
هبلت يي هؼبثوِ ،داٍسي ؿذُ ٍ دس ًْبيت ثِ ثشتشيي آًْب جَايضي تؼلن هيگيشد .الجتِ هيتَاى ايي جـٌَاسُ
سا ثِ كَست هلي كشاخَاى ًوَد اهب هٌبى ثشگضاسي ٍ ًويتِ داٍسي آى دس داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق تـٌيل
گشدد.
ج :هذل ّوناري آهَسؽي
 )15تزگشاري مارگاُّاي آهَسؽي داًؾگاُ تزاي........

ثب تَجِ ثِ تَاًوٌذيّبي آهَصؿي داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق دس ّوٌبسي ثب كٌبيغ هختلق ٍ آگبّي اص
ًيبصّبي آهَصؽ كٌبيغ ٍ ًيض ػبثوِ ايي داًـگبُ دس ثشگضاسي ًبسگبُ ّبي تخللي ثش هجٌبي ًيبص كٌبيغ،
داًـگبُ آهبدگي ثشگضاسي ًبسگبُ ّبي اص ايي دػت سا ثب تَجِ ثِ اػالم ًيبص...............

سا داسد.

 )16ارائِ پزٍصُّاي قاتل تعزيف ؽزمت  .........تِ عٌَاى پزٍصُ درعي

دس ايي الگَ هَضَػبت كٌؼتي ٍ ٍاهؼي ثِ ػٌَاى پشٍطُ دسػي تؼشيق ؿذُ ٍ اػبتيذ ثشاي حل ،آًْب سا ثِ
داًـجَيبى ػشضِ هي ًٌٌذ ،يب آًٌِ دس كشكتّبي ًبسآهَصي اص ايي ظشكيت اػتلبدُ هيؿَد .اص عشف
ؿشًت  .........ثِ داًـجَيبى دسگيش دس ايي پشٍطُّب ٍ صهيٌِّبي ًبسآهَصيً ،وي ّضيٌِ تحليلي اجشاي
پشٍطُ يب ًبسآهَصي دادُ هيؿَد.

 )17تعزيف دٍرُّاي مارآهَسي
تا ّذف آؽٌايي داًؾجَياى داًؾگاُ تا ظزفيت ّا ٍ ًياسّاي ً ٍ ..............يش تْزُ گيزي اس ًيزٍّاي ًخثِ
ٍ تا اعتعذاد داًؾگاُ صٌعتي ؽزيف جْت حل هغائل صٌعتي ٍ تزًاهِ ريشي جْت جذب ًيزٍّاي ًخثِ
داًؾگاُ در آيٌذُ ،تزًاهِ مارآهَسي داًؾگاُ تذٍيي گزديذُ اعت مِ فزصتي هغتٌن را در اختيار
داًؾجَياى ٍ  .............................قزار هي دّذ تا ينذيگز را تؾٌاعٌذ ٍ تزاي حل هغائل ينذيگز تالػ
ًوايٌذ.
 )18تزگشاري تزًاهِ تاسديذ اس صٌايع تاتعِ آى ؽزمت

ثشاي آؿٌبيي ثيـتش داًـجَيبى ٍ اػضبي ّيبت ػلوي ،ثبصديذ ّبي ػبم ٍيظُ داًـجَيبى ٍ ثبصديذّبي خبف
ٍيظُ داًـجَيبى دًتشي ٍ اػضبي ّيبت ػلوي اص هجوَػِّبي ؿشًت  .........عشاحي ٍ اجشا هيؿَد.

 )19اعتفادُ اس ظزفيتّاي آهَسؽي داًؾگاُ صٌعتي ؽزيف

داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق دس حيغِ ًبسگبُّبي آهَصؿي ٍ دٍسُّبي ثلٌذ هذت ،ثِ كَست حضَسي ٍ
الٌتشًٍيي ،هبثليت اسائِ خذهت داسدً .وب ايٌٌِ ّناًٌَى ثيؾ اص  0111ػٌَاى ًبسگبُ ،ػيوٌبس ٍ ّوبيؾ
ػبالًِ دس داًـگبُ ثشگضاس هيگشدد ٍ دٍسُّبي ثلٌذ هذت هبًٌذ دٍسُ  MBAدس هحل ثشخي كٌبيغ هبًٌذ
گلگْش ػيشجبى ثشگضاس ؿذُ اػت .دس ػيي حبل دُّب ػٌَاى هحتَاي الٌتشًٍيي دس ايي داًـگبُ تَليذ ؿذُ
ًِ تَػظ آى ؿشًت  ،هبثل اػتلبدُ خَاّذ ثَد.
د :هذل جذب ًيزٍي اًغاًي
 )21ارائِ الگَّاي جذب ًيزٍي اًغاًي

ثب تَجِ ثِ حضَس ًيشٍّب ًخجِ دس داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق ،ايي كشكت ثشاي ؿشًت ٍ .........جَد داسد ًِ
ؿشايظ ّوٌبسي خَد سا اسايِ ًوَدُ ٍ اكشادي هتٌبػت ثب ظشكيتّبي تَػؼِ خَد ،جزة ًوبيذ .دس ايي الگَ
دٍ ًَع ساٌّبس ثشاي جزة ًيشٍي اًؼبًي پيـٌْبد هيگشدد:
الگَي اٍل :جزة ػشيغ ًيشٍ
دس ايي الگَ  ........................هي ثبيؼت ثب هشاًض ريل استجبط ثشهشاس ًوَدُ ٍ دسخَاػت جزة ًيشٍي خَد
سا اسائِ ًوبيذ ٍ ثب تَجِ ثِ سٍالْبي ايي هشاًض ًؼجت ثِ جزة ًيشٍ اهذام ًوبيذ.
اًجوي كبسؽ التحليالى داًـگبُ ثِ آدسع alum.sharif.ir
هشاجؼِ ثِ ٍة ػبيت ًبسآػب ثِ آدسع www.karasa.ir
الگَي دٍم:جزة ثلٌذ هذت ًيشٍ
الگَّبي ّوٌبسي ّوچَى :ثشًبهِ ّبي ًبسآهَصي ،تؼشيق پشٍطُ ّبي دسػي ،گشًت پظٍّـي ،ثَسػيِ
تحليليً ،بسگبُ ّبي تخللي دس داًـگبُ ،صهيٌِ اي سا كشاّن هيآٍسد تب ً ................ؼجت ثِ اًتخبة ٍ
استجبط ثب ًيشٍّبي ًخجِ ٍ حبضش دس ايي الگَّب جْت جزة ايـبى دس آيٌذُ اي ًضديي اهذام ًوبيذ .ايي
الگَّب صهيٌِ اي سا كشاّن هيآٍسًذ تب داًـجَيبى ثب هؼبئل ػوت كٌؼت آؿٌب ؿذُ ٍ ثِ هَضَػبت آى

ػالهِهٌذ گشديذُ ٍ ثشاي حل هؼبئل دؿذؿِ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ دس ايي كضب عشكيي ثب ؿٌبخت ًؼجت ثِ يٌذيگش
ثشاي آيٌذُ ّوٌبسي خَد ثشًبهِسيضي هيًوبيٌذ.

جذٍل تزآٍرد ّشيٌِ عولياتي ًوَدى الگَّاي ّوناري
هَضَع ّوناري

رديف

تزآٍرد تَدجِ(هيليَى ريال)

الف :هذل ّوناري تحقيقاتي
ايجبد هشًض تحويوبتي هـتشى(جزة  3الي ً 4لش اص كبسؽ التحليالى ٍ پشداخت حوَم ايـبى

(0011ثشاي ػبل اٍل تـٌيل ًِ اػتجبسات

دس داًـگبُ  +اجبسُ كضب)

تحويوبتي هي ثبيؼت ثِ ايي هجلؾ اضبكِ گشدد).

0

اجشايي ًوَدى  4ثشًبهِ گشًت دس يي ثبصُ ػِ ػبلِ

(0111ثبثت ّش گشًت دس يي ثبصُ ػِ ػبلِ )

3

گشًتّبي هـتشى دس حَصُ ّبي هَسد ػالهِ داًـگبُ

4

تخليق  5ثَسع تحليلي

5

ثشگضاسي ًبسگبُ ّبي تخللي

6

ّوٌبسي دس استوبي ًيليت ػلوي ًٌلشاًغ ّبي داخلي

0

 511الي ( 0111ثشاي ّش ثَسع )011
ًبسگبُ ّب ثِ كَست سايگبى ثشگضاس گشديذُ
ٍ پشداخت ّضيٌِ ّبي سصسٍ هٌبى دس داًـگبُ
ثِ ػْذُ كٌؼت هي ثبؿذ
ثش حؼت هَسد

ب :هذل ّوناري فٌاٍراًِ ٍ تجاري عاسي
(4111ثشاي دػتيبثي ثِ  4كٌبٍسي ًِ اص عشف

7

ػشهبيِ گزاسي سيؼي پزيش داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق دس هبلت عشح كٌبٍسي

8

ػشهبيِگزاسي ثش سٍي داًؾ كٌيّبي ٍ ؿشًتّبي ًَپبي خشٍجي اص داًـگبُ كٌؼتي ؿشيق

عي هزاًشُ ٍ ثب تَجِ ثِ هَسد

9

اسائِ الگَّبي ػشهبيِگزاسي خغشپزيش

تَػظ كٌؼت

01

تـٌيل ؿشًت ّبي ّوٌبسي دس صهيٌِّبي تحويوبتي ٍ تَػؼِ اي

ثش حؼت هَسد

00

تأػيغ ؿشًت هـتشى

ثش حؼت هَسد

00

ايجبد آصهبيـگبُ هشجغ ٍ تؼت اػتبًذاسد هـتشى

ثش حؼت هَسد

03

ثشگضاسي ّلتِ هؼشكي كٌؼت دس داًـگبُ ٍ ًوبيـگبُ دػتبٍسدّب

011

04

ثشگضاسي جـٌَاسُ ًَآٍسي ٍ كٌبٍسي

0111

داًـگبُ تأهيي اػتجبس خَاّذ ؿذ)

ج :هذل ّوناري آهَسؽي
05

ثشگضاسي ًبسگبُّبي آهَصؿي تَػظ داًـگبُ

ثش حؼت هَسد

06

پشٍطُ ّبي حل هؼئلِ ٍ حوبيت اص ايذُ ّب

(511دس ػبل)

07

تؼشيق دٍسُ ًبسآهَصي

ثب تَاكن عشكيي

08

ثشگضاسي ثشًبهِ ثبصديذ اص كٌبيغ تبثؼِ

ثب تَاكن عشكيي

09

اػتلبدُ اص ظشكيت ّبي آهَصؿي داًـگبُ

ثش حؼت هَسد

د :هذل جذب ًيزٍي اًغاًي
01

اسائِ الگَّبي جزة ًيشٍي اًؼبًي

ثش حؼت هَسد

