بسوِ تؼالی

ضویوِ 1

فرم ضٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1ػٌَاى

خذهت :صذٍر پرٍاًِ اضتغال بِ کار هٌْذسی ٍ کارداًی

ضٌاسِ صيش خذهت13041682104 :

 -2ضٌاسِ خذهت13041682000 :

( ايي فیلذ تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضی وطَس تىویل هی ضَد).

ػٌَاى زیر خذهت :صذٍر پرٍاًِ اضتغال بِ کار هٌْذسی ساختواى ضخص حقیقی

ًام دستگاُ اجشايی :ادارُ کل راُ ضْرسازی استاى ّا
ًام دستگاُ هادسٍ :زارت راُ ٍ ضْرسازی

 -4هطخػات خذهت

ضشح خذهت

صذٍر پرٍاًِ اضتغال بِ کار هٌْذسی ساختواى جْت ارائِ خذهات هٌْذسی در صٌؼت ساختواى

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ ديگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍيذاد هشتثظ تا:

حاوویتی
هلی
آهَصش
تَلذ
تاسیسات ضْشی
تماضای گیشًذُ خذهت
تطخیع دستگاُ

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

(صذٍر  ،توذیذ ،ارتقاء ٍ اًتقال)

هٌْذسیي دس استثاط تا غٌؼت ساختواى

تػذی گشی
استاًی

ضْشی
تاهیي اجتواػی

هٌغمِ ای
وسة ٍ واس
هالیات
سالهت
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍيذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی هطخع
سايش... :

سٍستايی
ثثت هالىیت
سايش
ٍفات

 - 1هذرک تحصیلی در رضتِ ّای اصلی یا هرتبظ با ساختواى هَرد تاییذ کویسیَى ّن ارزی رضتِ ّا
 - 2سابقِ حرفِ ای هرتبظ یا کارآهَزی
 - 3کارت پایاى خذهت
 - 4گَاّی قبَل آزهَى ٍرٍد بِ حرفِ
 -5فیص باًکی هربَط بِ پرداخت ػَارض صذٍر پرٍاًِ اضتغال بِ کار .
 -6اصل ٍ کپی کارت هلی ٍ ضٌاسٌاهِ.

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

قاًَى ًظام هٌْذسی ٍ کٌترل ساختواى هصَب اسفٌذ  ٍ 1374آییي ًاهِ اجرایی آى هصَب بْوي 1375

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

سال

 -5جضيیات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:
یک هاُ
يىثاس تشای ّویطِ

هاُ

فػل

 . . .تاس دس:

در صَرت تکویل بَدى هذارک درخَاستی  1الی  2بار
ضواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
60000ریال
...

4001036302009001

هاُ

فػل

 3سال يىثاس

پشداخت تػَست الىتشًٍیه

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ يا تخطی اص آى

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشايٌذ داخل دستگاُ
يا استثاط تا ديگش
دستگاُ ّا )

غیشالىتشًٍیىی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ يا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ايٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَيا يا هشوض تواس
سايش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صيشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سايش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ايٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَيا يا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صيشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سايش:
الىتشًٍیىی
ايٌتشاًتی (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلی دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سايش (تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

ايٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَيا يا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسی)

ًام دستگاُ ديگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
ديگش

فیلذّای
هَسدتثادل

وزارت علىم و تحقیقات
فىاوری

استعالم مدرک
تحصیلی

سازمان وظام وظیفه
عمىمی

استعالم کارت
پایان خدمت

استؼالم الىتشًٍیىی اگش استؼالم غیشالىتشًٍیىی است،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضيٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سايش دستگاّْای ديگش

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سايش
ساهاًِ ّا (تاًىْای
اعالػاتی) دس دستگاُ

ًام ساهاًِ ّای ديگش

 -9ػٌاٍيي فشايٌذّای خذهت

 - 1هشاجؼِ ضخع تِ ساصهاى ًظام هٌْذسی ٍ اسائِ هذاسن
 - 2وٌتشل هذاسن تَسظ ساصهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى
3
4
5
6
7
8

دستِای
()Batch

غیشالىتشًٍیىی

جْت احشاص اغالت فشد
جْت احشاص اغالت هذسن
ًثَد صيشساخت استثاعی هٌاسة
سايش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استؼالم غیش
استؼالم الىتشًٍیىی
الىتشًٍیىی

 دس غَست ًالع تَدى هذاسن اعالع تِ ضخع جْت سفغ ًَالع دس غَست تىویل تَدى اسسال هذاسن ٍ پشًٍذُ تِ اداسُ ول ساُ ٍ ضْشساصی استاى وٌتشل هذاسن تَسظ واسضٌاس استاى دس غَست ٍجَد ًمع هشحلِ 3 دس غَست تىویل چاج پشٍاًِ ٍ اهضاء تَسظ هذيشول استاى -تحَيل پشٍاًِ تِ هتماضی

دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشايٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفه88646335:

پست الکتروویک:

واحد مربىط :دفتر سازماوهای مهىدسی و تشکل
های حرفه ای

تَضیح ػٌاٍیي هٌذرج در ضٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستای اجشای هادُ  2آيیي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍیىی هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ  93/6/10دستگاّْای اجشايی هىلفٌذ ضٌاسٌاهِ خذهات
خَد سا حذاوثش تا پاياى سال  1393تْیِ ٍ تشای دستشسی ػوَم دس دسگاُ دستگاُ هشتَط هٌتطش ًوايٌذ  .ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضی وطَس ًیض ٍظیفِ تشسسی
هستٌذات ضٌاسٌاهِ خذهات ٍ اسائِ آى دس پٌجشُ ٍاحذ خذهات سا تشػْذُ داسد  .تذيي هٌظَس فشم استاًذاسد ضٌاسٌاهِ خذهات تِ ضشح پیَست ٍ تا تَضیحات ريل
تشای تىویل ٍ اجشای آيیي ًاهِ هزوَس اسسال هی گشدد.
خذهت :هجوَػِ ای اص فشايٌذّا است وِ دس تؼاهالت تیي هشاجؼیي ٍ واسوٌاى دٍلت يا سیستوْای اسائِ وٌٌذُ خذهت تشای اًجام دسخَاست هشاجؼیي سٍ ی هی
دّذ.
ػٌَاى خذهت :ضاهل فْشستی اص ولیِ خذهات الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی است وِ ػٌاٍيي ٍ تؼذاد آًْا تِ تأيیذ تاالتشيي همام دستگاُ سسیذُ تاضذ  .ػٌاٍيي
خذهات اػالم ضذُ تِ هٌضلِ ػٌاٍيي استاًذاسد خذهات تَدُ ٍ تِ ّش خذهت وذ يىتا اختػاظ دادُ خَاّذ ضذ.
ضٌاسِ خذهت :وذيىتايی وِ تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضی وطَس تِ خذهت اختػاظ دادُ هی ضَد ٍ تِ ػٌَاى ضٌاسِ خذهت اص ايي پس استفادُ
خَاّذ ضذ.
ًام دستگاُ اجراییً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى اسائِ دٌّذُ خذهت
ًام دستگاُ هادرً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى دستگاُ هافَق دستگاّْای اجشايی
ضرح خذهت :ضاهل يه تؼشيف واهل اص خذهت هی تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ايي وِ خذهت اص ًَع اسائِ خذهت دستگاُ اجشايی تِ هشدم ( ،)G2Cخذهت دستگاُ اجشايی تِ دستگاُ اجشايی ديگش( ،)G2Gخذهت دستگاُ
اجشايی تِ وسة ٍ واس ( )G2Bتاضذ،تؼشيف هی ضَد.
ًَع هخاعبیي :دستِ تٌذی ًَع هخاعثیي هاًٌذ داًطجَ ،استاد ،تاصًطستگاى ،ػوَم هشدمً ،اًَاياى ،دستگاُّای ػوَهی ،دستگاُّای اجشايی ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذهتی وِ تحمك آى هَجة التذاس ٍ حاوویت وطَس است ٍ هٌافغ آى تذٍى هحذٍديت ضاهل ّوِ الطاس جاهؼِ گشديذُ ٍ تْشُ هٌذی اص آى
هَجة هحذٍديت تشای استفادُ ديگشاى ًوی ضَد.
تصذی گری :خذهتی وِ اص ًَع حاوویتی ًثاضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذهتی است وِ تِ ول آحاد جاهؼِ تذٍى دسًظش گشفتي هىاى جغشافیايی ٍ هحل الاهت هشدم اسائِ هی ضَد.



هٌغقِ ای :خذهتی است وِ تِ يه هٌغمِ خاظ جغشافیايی تشحسة ضشايظ خاظ آى هٌغمِ اسائِ هی گشدد.



استاًی :خذهتی است وِ دس سغح يه استاى تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.



ضْری :خذهتی است وِ دستگاّْای هتَلی دس سغح يه ضْش اسائِ هی وٌٌذ.



رٍستایی :خذهتی است وِ دس سغح يه سٍستا تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.

رٍیذاد هرتبظ :يؼٌی خذهت هَسد ًظش تِ وذام سٍيذاد صًذگی ضْشًٍذاى يا ساصهاًْا هشتثظ خَاّذ تَد.
ًحَُ آغاز خذهتّ :شخذهت تا يه سٍيذاد آغاص هیضَد .ايي سٍيذاد هیتَاًذ تػَية يه لاًَى ،تؼییي يه صهاى (هثال آغاص صهاى اًتخاتات) ،سسیذى تماضای
خذهت گیشًذُ ،سخ دادى يه سٍيذاد ديگش (هاًٌذ سٍيذادّای واسی يا حَادث عثیؼی) ٍ  ....تاضذ

هذارک الزم برای اًجام خذهت:هذاسن ٍ هستٌذات الصم تِ عَس واهل تیاى گشدد.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :لَاًیي ٍ همشسات هشتثظ تا خذهت دس غَست ٍجَد روش گشدد.
آهار تؼذاد خذهت گیرًذگاى :آهاس هشاجؼِ افشاد تشای گشفتي خذهت تشحسة سٍص يا هاُ يا سال روش ضَد.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هذت صهاى الصم تشای اسائِ واهل خذهت دسج گشدد.
تَاتر :تؼذاد دفؼات اسائِ خذهت تِ ريٌفغ دس يه تاصُ هطخع (هاًٌذ هاُ ،فػل يا سال) وِ يه ضْشًٍذ هشاجؼِ هی وٌذ.
تؼذادبار هراجؼِ :تؼذاد تاس هشاجؼِ فشد تشای گشفتي يه خذهت (يا يه ًفش تشای گشفتي يه خذهت چٌذ تاس هشاجؼِ هی وٌذ)
ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :همذاس هثلغی وِ خذهت گیشًذُ تاتت اسائِ خذهت هی پشداصد.
ًحَُ دسترسی فؼلی ضْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ دستشسی يا تِ غَست الىتشًٍیىی يا غیشالىتشًٍیىی است .دس غَستی وِ خذهت تِ غَست الىتشًٍیىی
اسائِ هی ضَد يىی اص واًالْای روش ضذُ دس جذٍل يا ّش واًال استثاعی ديگشی وِ ٍجَد داسد روش ضَد.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت  :دس غَستی وِ خذهت تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد آدسس ايٌتشًتی هحل اسائِ خذهت تِ عَس واهل
ٍ دلیك روش ضَد(.لیٌه هستمین تِ غفحِ اسائِ خذهت)
رکر ضرٍرتْای هراجؼِ حضَری :دس غَستی وِ خذهت الىتشًٍیىی ضذُ است ٍلی ّوچٌاى ًیاص تِ هشاجؼِ حضَسی هشدم ٍجَد داسد ،ػلل هشاجؼِ حضَسی
سا تیاى وٌیذ .ايي گضيٌِ فمظ دس هَسد خذهات ًیوِ الىتشًٍیىی غذق هی وٌذ ٍ ػلل ًیوِ الىتشًٍیىی تَدى خذهت سا سٍضي هی ساصد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا (باًکْای اعالػاتی) در ّواى دستگاُ  :اسائِ ًْايی تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم دسيافت اعالػات تىویلی
اص سايش ساهاًِ ّای ّواى دستگاُ هی تاضذ وِ گاُ ايي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی(آًاليي يا آفاليي) تشلشاس ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىاتثِ يا
هشاجؼِ حضَسی) است .دس ايي گضيٌِ فیلذ يا فیلذّای هَسد دسخَاست اص ساهاًِ ديگش روش ضَد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا (باًکْای اعالػاتی) در دستگاّْای دیگر :اسائِ ًْايی تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم دسيافت اعالػات
تىویلی اص سايش دستگاّْای اجشايی هی تاضذ وِ گاُ ايي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی (آًاليي يا آفاليي) تشلشاس ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىاتثِ
يا هشاجؼِ حضَسی) است .دس ايي گضيٌِ فیلذ يا فیلذّای هَسد دسخَاست اص دستگاُ اجشايی ديگش روش ضَد.
ػٌاٍیي فرایٌذّای خذهت ّ :ش خذهت هجوَػِ ای اص فشايٌذّا هی تاضذ  .فشايٌذّای اغلی ٍ والى خذهت تا ديذ تحلیل هلی تِ عَس واهل ٍ تِ تشتیة تیاى

گشدد .دس ٍالغ ًسثت خذهت تا فشايٌذّای اغلی ٍ صيش فشايٌذّا تػَست ًوَداس صيش خَاّذ تَد.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً :وَداسی است وِ هاًٌذ ًوَداس گشدش واس اها دس سغحی والى تٌْا تِ ًوايص استثاط فشايٌذّای اغلی
روش ضذُ دس هشحلِ پیص هیپشداصد .دس ايي ًوَداس ّیچ ًیاصی تِ پشداختي تِ هَجَديتْای وَچه ٍ پايیي سفتي تا سغح ٍظیفِ ًیست .
ّوچٌیي هی تايست اص تشسین صيش فشايٌذّا اجتٌاب وشد.

شًاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ايي فشم دس هَسد خذهاتی وِ هٌجش تِ غذٍس هجَص هی گشدد تىویل هی ضَد).
دس ساستای اجشای تثػشُ هادُ  5آيیي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍیىی هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًه اعالػاتی غذٍس هجَصّای تواهی دستگاُ ّای اجشايی وطَس ضاهل  :اًَاع هجَصّا ،هشجغ ،ضیَُ غذٍس ،توذيذ ،لغَ ٍ احیاء،
ّضيٌِ ،صهاى ٍ فشايٌذ ٍ هشاحل اًجام واس سا تا ّوىاسی دستگاُ ّای اجشايی تطىیل دادُ ٍ تِ هٌظَس اعالع سساًی ٍ ضفاف ساصی،
دستشسی تشخظ هشدم تِ آى سا فشاّن هی وٌذ .تذيي هٌظَس جذٍل اعالػات هجَصّای حمیمی ٍحمَلی تشای ايجاد تاًه اعالػاتی هجَصّا
تِ ضشح صيش تشای تىویل ٍ اجشای آيیي ًاهِ هزوَس اسسال هی گشدد .

هجَز  :ولیِ هَاسدی وِ فؼالیت اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی هٌَط تِ أخز هجَص اػن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم يا هَافمت ٍ هَاسد
هطاتِ آى اص دستگاّْای اجشائی هی تاضذ.

لیست اعالػات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارت راُ ٍضْرسازی – هؼاًٍت هسکي ٍ ساختواى

هذارک هَرد ًیاز

ردیف

هجَز
حقیقی

صذٍر

4،5،6،7،8،9،11،
 12آییي ًاهِ

هٌْذسی ساختواى

توذیذ

2

صذٍر پرٍاًِ اضتغال بِ کار

اجرایی هصَب
1375

 3سال

-هَاد

هرتبظ

حقَقی

1374

دٍلتی

ساختواى هصَب

-2سابقِ حرفِ ای

 60000ریال

■

اختصاصی

هٌْذسی ٍ کٌترل

ّن ارزی رضتِ ّا

■

هطترک *

قاًَى ًظام

هَرد تاییذ کویسیَى

الکترًٍیکی

1

-هَاد 33ٍ 30ٍ4

-1هذرک تحصیلی

(رٍز /ساػت)

یک هاُ

غیر الکترًٍیکی

هذت اػتبار

آییي ًاهِ)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخطٌاهِ،

(ریال)

فرآیٌذ

هراجغ

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

ػٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

ّسیٌِ

هتقاضی هجَز

فرم ضوارُ یک

■

 -3کارت پایاى
خذهت
دٍرُ ّای آهَزضی

■

■

یک هاُ

■

دٍرُ ّای آهَزضیارتقاء

3

ارتقاء
 سَابق حرفِ ایعبق هادُ  11آییي
ًاهِ اجرایی

ابغال

تؼلیق یا

4

هادُ  23آییي ًاهِ
اجرایی

■

■

یک هاُ

■

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآيٌذ هطتشن تا ديگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتىویل ضَد

فرم ضوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

ػٌَاى دستگاُ استؼالم
ضًَذُ

هَارد

سایر

استؼالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

هذت اػتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساػت)

با رکر

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

ًام **
1

ٍزارت ػلَم ٍ تحقیقات
فٌاٍری

استؼالم

هذرک

هذرک

تحصیلی ٍ ریس

تحصیلی

ًورات

-

-

 2هاُ

■

استؼالم
2

سازهاى ًظام ٍظیفِ ػوَهی

ٍضؼیت

کارت پایاى

ًظام

خذهت

ٍظیفِ
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد

-

-

 2هاُ

■

تَضیحات

*** اگش ًَع فشآيٌذ سايش هی تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

