
1 
 

 

 تسوِ تؼالی

 (خالغِ ای اص لَاًیي اداسُ واسٍ تأهیي اختواػی)

هالی ضشوت تِ خػَظ دس استثاط تا  ى تأهیي اختواػی دس هٌذسخات اسٌاددس اخشای سػایت همشسات ساصها

تایذ هٌغك تا لاًَى تاضذ، سػایت ًىاتی تشای افشادی وِ تِ ًحَی دس استثاط . ّایی وِ ثثت هی گشددّضیٌِ 

ّضیٌِ ّا هی تاضٌذ ٍ اخز فاوتَس دس ٌّگام ّضیٌِ وشدى الضاهی تشای توام واسوٌاى ٍ هسؤلیي هی  هستمین تا

 .تاضٌذ ػلیْزا دس غَست اخز فاوتَس سسوی هَاسد صیش اص ضوَل تیوِ خاسج هی تاضذ

 :هَاسد خاسج اص ضوَل -1

 ...خشیذ اًَاع واالّا، هَاد، اخٌاس، هاضیي آالت، لغؼات ٍ -1-1

 ...لغؼات ٍ ٍ تؼویشات اًَاع ٍسایل، هاضیي آالت ٍساخت  -1-2

 عشاحی، چاج تثلیغات ٍ فیلوثشداسی -1-3

 ....وشایِ حول ٍ ًمل، تاوسی، آطاًس، لَدس، گشیذس، تشاوتَس، خشثمیل، سَاسی، اتَتَس، ٍ هیٌی تَس ٍ -1-4

 تشخیع واال ٍ ّضیٌِ ّای گوشوی -1-5

ٌِ ّای واسضٌاسی، ٍخَُ پشداختی تِ ٍوال ٍ واسضٌاساى ّضی( وپی اخز پشٍاًِ ٍویل)حك الَوالِ -1-6

ٍ هؤسسات، ضشوت ّا ٍ ٍاحذّای ( اخز وپی پشٍاًِ)سسوی دادگستشی ٍ تشخیع واساى سسوی گوشن

ؼماد لشاس داد ٍ یا تذٍى اًؼماد لشاسداد تاضذ، ّوچٌیي هضد، غٌؼتی ٍ فٌی، اضخاظ حمیمی اػن اص ایٌىِ تا اً

ِ پشداختی تِ افشادی وِ عثك هذاسن اسائِ ضذُ اص سَی واسفشها، ضاغل  ٍ یا حمَلی ٍ هضایا ٍ حك الضحو

 .تاصًطستِ وطَسی ٍ لطىشی، تاًىْا ٍ سایش دستگاُ ّای دٍلتی تَدُ هطوَل وسش حك تیوِ ًوی تاضذ

 .هَاسدی وِ هشتَط تِ دسیافتی واسوٌاى ضشوت است ٍ اص ضوَل تیوِ خاسج هی تاضذ -2

 ّیأت هذیشُحك حضَس دس خلسات  -2-1

 خساسات اخشاج ٍ هضایای پایاى واس -2-2

 (وسش غٌذٍق)حك ضیش ٍ حك تضویي -2-3

 پشداختٌی ایام تیواسی -2-4
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 پاداش ًْضت سَادآهَصی، ػیذی ٍ تي واسگشی( اوَسد، تْشُ ٍسی)پاداش افضایص تَلیذ -2-5

 هَسیت ّضیٌِ سفش ٍفَق الؼادُ هأ -2-6

 ووه ػائلِ هٌذی -2-7

 ذ ایام هشخػیتاص خشی -2-8

 .دس خاتوِ هَاسدی وِ پثص تیٌی ًطذُ پس اص عشح اظْاسًظش خَاّذ گشدیذ

 .فاوتَس سسوی فاوتَسّای هی تاضذ وِ هطخػات خشیذاس ٍ فشٍضٌذُ تا دسج هْش فشٍضٌذُ دس فاوتَس تاضذ

 .ضوٌاً هَاسد هطتشن تیي تػویوات اداسُ ول ٍ تأهیي اختواػی تِ ضشح ریل ٍخَد داسد

پایاى ّش سال اداسُ واس ٍ اهَس اختواػی هىلف است دس خػَظ هیضاى حذالل دستوضد ٍ ّوچٌیي دس  -3

افضایص دسغذ حمَق تاالی حذالل دستوضد تػوین گیشی ًوایذ وِ هؼوَالً دس اتتذای ّش سال اػالم هی 

 .گشدد

فشٍسدیي ّش سال لاتل هیضاى حك هسىي ٍ خَاستاس ٍ تي واسگشی دس اتتذای ّش سال اػالم هی گشدد وِ اص  -4

 .پشداخت هی تاضذ

حك اٍالد عثك لاًَى وِ ّوَاسُ لاتل اخشاء است سِ تشاتش حذالل دستوضد ّش سال حذاوثش تشای دٍ  -5

 .فشصًذ هی تاضذ

 .سٍص ساتمِ پشداخت حك تیوِ هی تاضذ 727داضتي حذالل ( اػن اص صى ٍ یا هشد)ضشایظ دسیافت حك اٍالد -6

 .وسش تیوِ اص عشیك ضَسای ػالی تأهیي اختواػی دساتتذای ّشسال اػالم هی گشدد حذاوثشحمَق هطوَل -7

عثك تؼشفِ ساصهاى تأهیي اختواػی اػالم هی گشدد وِ هشتَط تِ  دستوضدّا دس تؼضی اص غٌَف -8

واسفشهایاى ضخػیت حمیمی هی تاضذ ٍ ایي ًَع دستوضدّا ّشگض دس ضشوت ّا ٍ واسفشهایاى حمَلی لاتل 

 .ستاخشاء ًی

ًحَُ هحاسثِ تاصًطستگی ٍ چگًَگی پشداخت هستوشی فاوتَسّای هختلفی دخلت داسد وِ هشتَط تِ  -9

ضخع تیوِ ضذُ ٍ هذت ساتمِ ٍ دیافت حمَق ٍ هضایای اٍ هی تاضذ، تاص خشیذ سٌَات خذهت ًیض هؼادل 

 .آخشیي حمَق ثاتت هاّیاًِ هی تاضذ یه هاُ

 تؼلك هی گشدد تحت ػٌَاى  حمَق ٍ هضایایی وِ تِ یه فشد ضاغل -17
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 دستوضد ثاتت هاّیاًِ -الف

 حك اٍالد -ب

 حك هسىي -ج 

 حك خَاستاس -د

 تي واسگشی -ح

 واساًِ افضایص تَلیذ ٍ غیشُ -ف

 ٍ پاداش -ػیذی -سختی واس سٌَات -ط

ست حذاوثش دسیافتی پاداش ًیض دٍتاس دس سال هی تاضذ ٍ ایي پاداش سمفی ًذاسد، تَضیح ایي وِ دس غَ -11

 .پشداخت هستوش پاداش هطوَل وسش حك تیوِ هی تاضذ

هطوَل لاًَى واس دس هشاخغ حل اختالف سسوی، تلمی هی گشدد ٍ  7تٌظین لشاسداد واس دس اخشای هادُ -12

 .لاًَى واس خَاّذ تَد ٍ حك ّشگًَِ اػتشاؼ اص عشفیي سلة هی گشدد 27هادُ

ساػت هی تاضذ دس غَست افضایص ساػت واس هطوَل  33/7ضاغل ( واسهٌذ)هذت واس سٍصاًِ ّش واسگش -13

 .اضافِ تش دستوضد یه ساػت واس ػادی هی تاضذ% 47دسیافت 

هی ( یه سٍص ػادی%+ 47%)174اضتغال دس ایام تؼغیالت سسوی ػالٍُ تش حمَق سٍصاًِ ػادی هطوَل  -14

 .تاضذ

 .سٍص دس هاُ داسد 5/2ّش ًیشٍی واسی، استحماق استفادُ اص هشخػی تا دستوضد تِ هذت  -15

تِ هَخة لاًَى واس، واسفشها هىلف است اص تذٍ اسخذام ًیشٍی تِ واس گشفتِ ضذُ سا ًضد ساصهاى تأهیي  -16

 .(هی تاضذ% 7حك اسْن واسگش).اختواػی تیوِ ًوَدُ ٍ حك السْن واسگش سا اص حك الضحوِ هاّیاًِ وسش ًوایذ

پضضىی داضتِ تاضذ ًِ ساصهاى تأهیي اختواػی ٍ ًِ  دس غَستی وِ ًیشٍی واس صیش سِ سٍص استشاحت -17

 .واسفشها هَظف تِ پشداخت ایام تیواسی هذت فَق ًوی تاضٌذ

دس غَستی وِ لشاس داد واس هٌؼمذُ تیي ًیشٍی واس ٍ واسفشها تٌظین گشدد عشفیي هتؼْذ تِ اخشای آى  -18

 .پایاى لشاس داد هی تاضٌذ

 .ت هذت واسوشد ػیذی ٍ هضایای هتؼلمِ تایذ پشداخت گشددتِ ّش واسگش ٍ عثك همشسات تِ ًسث -19
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هی تذٍى اخز هدَصّای هشتَعِ هطوَل خشاین سٌگیي ( اتثاع تیگاًِ)تِ واسگیشی ًیشٍّای خاسخی -27

 .تشاتش حك دستوضد است 37تاضذ وِ سٍصاًِ 

ولیِ هضایای ولیِ ًیشٍّای تاصًطستِ لطگشی ٍ وطَسی اص ضوَل تیوِ خاسج هی تاضٌذ ٍلی هطوَل  -21

 .یه واسگش ضاغل ّستٌذ

تِ واسگیشی هستوشی تگیش ساصهاى تأهیي اختواػی خالف لاًَى است ٍ دس غَست ضٌاسائی ّوشاُ تا  -22

فمظ واسهٌذاى تاصًطستِ تأهیي اختواػی هطوَل ضشایظ لغغ هستوشی . لغغ هستوشی تگیش توام هی گشدد

 .ًوی گشدًذ

ٍلی دس غَست . تلمی هی گشدد ٍ هطوَل وسش حك تیوِ هی تاضذّشًَع پشداختی دس لثال واسهضد  -23

لاًَى تأهیي اختواػی، ًحَُ هحاسثِ حك تیوِ تا ًیشٍی واسی ػادی هغایشت  38تٌظین لشداد هَضَع هادُ 

 .داسد ٍ تاتغ ضشایة خاظ هی تاضٌذ

 :حذالل ٍ حذاوثش ٍ سایش هضایای پشسٌلی -24

  94سال 93سال 92سال 91سال ضشح

  475/237 977/272 375/162 977/129 سٍصاًِ دستوضدحذالل 
  325/662/1 797/427/1 625/136/1 377/979 دستوضد سٍصاًِ وثشحذا

  257/124/7 177/789/6 257/871/4 777/897/3 (سٍص37)حذالل حمَق هاّیاًِ
/757/798 777/279/27 (سٍص37)حمَق هاّیاًِ حذاوثش

34 

777/623/

42 

757/869/49  

تي واسگشی )ّضیٌِ الالم هػشفی خاًَاسووه 

 (هیاًی
777/357 777/357 777/877 777/177/1  

  7777/477 777/277 777/177 777/177 (هاّیاًِ)ووه ّضیٌِ هسىي
تشای ّش (حك اٍالد)ووه ّضیٌِ ػائلِ هٌذی

 فشصًذهاّیاًِ
777/389 125/487 917/678 425/712  

حذالل حمَق یه ساػت اضافِ واس ػادی تا 

 هضد
817/24 713/31 766/38 357/45  

  499/63 273/54 418/43 734/34 ایام تؼغیلحمَق یه ساػت اضافِ واس 
  777/17  777/3 577/2 (سٍصاًِ)پایِ سٌَاتی

 

 .حذاوثش حمَق ّوِ سالِ ّفت تشاتش حذالل حمَق هاّیاًِ هی تاضذ –هحاسثِ حذاوثش حمَق  -1

 :1394دسسال  اضافِ واسی ػادی یه ساػت هحاسثات  -2



5 
 

                                                                                           32397= 

33/7÷237475 

 4/1=357/45                                     حمَق یه هاُ ساػت اضافِ واس ػادی تا حذالل هضد   

×32397 

= 499/63                                                  حمَق یه ساػت اضافِ واس ایام تؼغیل     

1/4×45375    

 .سٍص ساتمِ تیوِ هی تاضذ 727تِ ضشط داضتي  دوالً حك اٍال -25

د واسگشی وِ دس عَل هاُ تغَس ًَتتی واس هی وٌذ ٍ ًَتت ّای واس ٍی دس غثح ٍ ػػش ٍالغ هی ضَ -26

ٍ ضة ٍ یا ٍ دس غَستی وِ ًَتت ّا تِ غثح % 15ٍ چٌاًچِ ًَتت ّا دس غثح ٍ ػػش  ٍ ضة لشاس گیشد  17%

 .تش هضد تِ ػٌَاى فَق الؼادُ ًَتت واسی دسیافت خَاّذ وشد/% 5/22ػػش ٍ ضة تیفتذ 

 .(ساػت دس سٍص هی تاضذ 4حذاوثش اضافِ واسی )اضافِ تش هضد ّش ساػت واس ػادی% 47پشداخت  -27

 .ًحَُ هحاسثِ اضافِ واسی تِ ضشح ریل هی تاضذ

 حمَق هاّاًِ÷37= هضد سٍصاًِ

 هضد سٍصاًِ ÷دلیمِ  27ساػت ٍ  7=هضد یه ساػت اضافِ واسی

 هضد یه ساػت+ هضد یه ساػت واسی ػادی% 47= هضد یه ساػت اضافِ واسی

 .اضتغال دس ایام تؼغیل ّواًٌذ اضافِ واسی هی تاضذ -28

صى ٍ هشدی وِ دس یه ٍاحذ یا ٍاحذّای خذا اص ّن واس هی وٌٌذ ٍ غاحة فشصًذ ّستٌذ ّش تیوِ ضذُ  -29

 .هی تاضٌذ( حك اٍالد)سٍص ساتمِ هطوَل ووه ػائلِ هٌذی 727دٍ غَست داضتي 

 777/577/4عثك لاًَى حذاوثش دٍهاُ دس غَستی وِ اص  1385ًحَُ پشداخت ػیذی دس پایاى سال  -37

سیال تشای یه سال ساتمِ واس هی تاضذ دس غَست ووتش اص یه سال  777/777/3لل سیال تداٍص ًىٌذ ٍ حذا

 .ساتمِ داضتِ داضتِ تاضٌذ تِ ًسثت ساتمِ واس هطوَل دسیافت ػیذی ٍ پاداش هی تاضذ
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سیال هی تاضذ هطوَل هحاسثِ پاداش ػیذی آخش  777/77واسگشی حمَق خالع سٍصاًِ : تِ ػٌَاى هثال

                                                             .تشای هذت یه سالسال 

777/177/2=37×777/77 

 777/177/2×هاُ 2/=777/277/4                     ػیذی لاتل پشداخت

 .داضتِ تاضذ 85دس غَستی وِ ّویي فشد ّفت هاُ ساتمِ دس سال 

 777/277/4×7÷12=777/457/7       هاُ ساتمِ                      7ػیذی تشای 

سیال هی تاضذ پشداخت ػیذی تشای هذت یه سال ساتمِ تِ ضشح  777/177واسگش حمَق سٍصاًِ: هثال دٍم

 .ریل هی تاضذ

                              777/777/3=37× 

777/177 

           777/777/6=/2× 

777/777/3 

سیال  777/577/4ضص هیلیَى گشدیذ لزا سمف ػیذی حذاوثش تا تَخِ تِ ایي وِ دٍ هاُ حمَق پایِ ایطاى 

 (تَدُ است 777/577/4سِ تشاتش حذالل حمَق )تِ ایطاى تؼلك هی گیشد

سیال  677/975/7عثك لاًَى حذاوثش دٍهاُ دس غَستیىِ اص  1388ًحَُ پشداخت ػیذی دس پایاى سال  -31

واس هی تاضذ دس غَست ووتش اص یه سال سیال تشای یه سال ساتمِ  477/247/5تداٍص ًىٌذ ٍ حذالل 

 .ساتمِ داضتِ تاضٌذ تِ ًسثت ساتمِ واس هطوَل دسیافت ػیذی ٍ پاداش هی تاضذ

سیال  777/797/9عثك لاًَى حذاوثش دٍهاُ دس غَستیىِ اص  1389ًحَُ پشداخت ػیذی دس پایاى سال  -32

دس غَست ووتش اص یه سال سلثمِ سیال یه سال ساتمِ واس هی تاضذ  777/767/6تداٍص ًىٌذ ٍ حذالل 

 .داضتِ تاضٌذ تِ ًسثت ساتمِ واس هطوَل دسیافت ػیذی ٍ پاداش هی تاضذ

 777/797/9عثك لاًَى حذاوثش دٍهاُ دس غَستی وِ اص  1389ًحَُ پشداخت ػیذی دس پایاى سال  -32

ووتش اص یه سال سیال تشای یه سال ساتمِ واس هی تاضذ دس غَست  777/767/6سیال تداٍص ًىٌذ ٍ حالل

 .ساتمِ داضتِ تاضٌذ تِ ًسثت ساتمِ واس هطوَل دسیافت ػیذی ٍ پاداش هی تاضذ
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 777/979/9عثك لاًَى حذاوثش دٍ هاُ دس غَستی وِ اص  1397ًحَُ پشداخت ػیذی دس پایاى سال  -33

اص یه سال سیال تشای یه سال ساتمِ واس هی تاضذ دس غَست ووتش  777/676/6سیال تداٍص ًىٌذ ٍ حذالل 

 .ساتمِ داضتِ تاضٌذ تِ ًسثت ساتمِ واس هطوَل دسیافت ػیذی ٍ پاداش هی تاضذ

 :سَاالت سایح هشیَط تِ حك تیوِ -34

 هٌظَس تیوِ اص حك تیوِ چیست ٍ چغَس هحاسثِ هی ضَد؟: س

اػی تِ تیوِ ٍخَّی است وِ تِ حىن لاًَى تأهیي اختواػی ٍ تشای استفادُ اص هضایای تیوِ تأهیي اختو: ج 

دسغذ هضد یا حمَق است وِ ّفت دسغذ آى تِ ػْذ تیوِ  37ساصهاى پشداخت هی ضَد حك تیوِ ضاهل 

 .ضذُ تیست دسغذ تِ ػْذواسفشها ٍ سِ دسغذ تِ ٍسیلِ دٍلت تأهیي خَاّذ ضذ

 صى هی تَاًذ فشصًذاى خَد سا تحت پَضص تیوِ خَد دسآٍسد؟آیا تیوِ ضذُ : س

حت پَضص ّیچ ًظام حوایتی دیگشی ًثاضذ ٍ اص خایی هستوشی یا حمَلی تلِ، دس غَستی وِ ضَّش، ت: ج

 .دسیافت ًىٌذ

 آیا ساتمِ پشداخت حك تیوِ لاتل ٍاگزاسی است؟: س

خیش ساتمِ پشداخت تیوِ، غشفاً تش اساس اضتغال افشاد ٍ ساتغِ هضد تگیشی آًاى تا واسفشهای هشتَعِ تؼشیف : ج

 .هی ضَد

 خضء سَاتك تیوِ ای هحسَب هی ضَد؟آیا هذت هشخػی استؼالخی : س

اهت دستوضد ایام تیواسی خضء ساتمِ پشداخت حك تیوِ شفٌی، هذت غ 586تلِ تِ استٌاد تخطٌاهِ ضواسُ: ج

 .هحسَب هی گشدد

 سَاتك تیوِ هٌظَس هی ضَد؟آیا دٍساى خذهت ًظام ٍظیفِ خضء : س

آًاى دس خثِْ، لثل اص اضتغال حیي  تلِ، هذت خذهت ًظام ٍظیفِ ولیِ هطوَلیي یا ضشوت داٍعلثاًِ: ج

اص ایي سٍ، سَاتف خذهت . هحسَب هی گشدداضتغال، خضء سَاتك خذهتی آًاى ًضد ساصهاى تأهیي اختواػی 

ًظام ولیِ تیوِ ضذگاى، دس غَست پشداخت حك تیوِ همشس، تِ سَاتك تیوِ آًاى اضافِ هی ضَد ٍ دس      

 . تاصًطستگی هَثش خَاّذ تَدتشخَسداسی اص هضایای لاًًَی ًظیش هستوشی 

 .خضء سَاتك تیوِ ای هحسَب وشد؟چگًَِ هی تَاى هذت خذهت سشتاصی سا: س
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ٍ لاًَى  37/1/1383تثػشُ آى هػَب  1لاًَى واس ٍالحالیِ  14تِ استٌاد لاًَى اغالح تثػشُ هادُ : ج

ٍظیفِ ولیِ هطوَلیي هدلس ضَسای اسالهی، هذت خذهت ًظام  28/3/85استفساسیِ لاًَى هزوَس هػَب 

تغال، خضء سَاتك خذهتی آًاى ًضد ساصهاى یا ضشوت داٍعلثاًِ آًاى دس خثِْ، لثل اص اضتغال یا حیي اض

تأهیي اختواػی هحسَب هی گشدد، تا ػٌایت تِ هَاسد فَق، احتساب خذهت ًظام ٍظیفِ ولیِ تیوِ ضذگاى 

ت حك تیوِ همشس عثك ضَاتظ لاًًَی خَاّذ تا داضتي حذالل دٍ سال ساتمِ پشداخت حك تیوِ هٌَط پشداخ

 .تَد

حك تیوِ هتؼلمِ تش اساس هیاًگیي حك تیوِ آخشیي دٍسال، دس صهاى تماضا تِ اصاء هذت خذهت سشتاصی تا 

حضَس داٍعلثاًِ دس خثِْ هحاسثِ هی ضَد وِ تِ ًسثت ّفت سی ام تَسظ تیوِ ضذُ ٍ تیست ٍسِ سی ام 

 .تَسظ دٍلت پشداخت هی گشدد

 .ضاى هستوشی تاصًطستگی چگًَِ هحاسثِ هی ضَدهی: س

هیضاى هستوشی تاصًطستگی ػثاست است اص یه سی ام هتَسظ هضد یا حمَق تیوِ ضذُ غشب دس سٌَات : ج

. هتَسظ هضد یا حمَق تداٍص ًٌوایذ( سی ام سی ٍ پٌچ)37/35پشداخت حك تیوِ هطشٍط تش آى وِ اص 

آخشیي دٍسال پشداخت حك تیوِ تمسین تش ػذد تیست  هٌظَس اص هتَسظ هضد یا حمَق تیوِ ضذُ ظشف

 .ٍچْاس است

 ًحَُ هحاسثِ خشائن ػذم اسسال لیست ٍ تأخیش چگًَِ است؟: س

هحاسثِ  دسخْت اسئِ تسْیالت تیطتش تِ واسفشهایاى دسپشداخت حك تیوِ هاّاًِ واسوٌاى واسگاّْا، ًحَُ: ج

ٍ حمَق  س اص تٌظین ٍ اسسال لیست غَست هضدئن حك تیوِ واسگاُ ّایی وِ ظشف هْلت همشٍ ٍغَل خشا

تیوِ ضذگاى خَد داسی هی وٌٌذ تِ ایي غَست اغالح ٍ همشسضذُ است وِ دس غَست تأخیش دس اسسال لیست 

دس غذ هثلغ حك تیوِ ّواى هاُ  17حمَق ٍ دستوضد واسوٌاى دس هْلت همشس، خشیوِ ًمذی تِ هیضاى 

دسغذ دس هاُ خْت تذّی ّای  2شیوِ تأخیش تأدیِ تِ هیضاى تذیْی است هحاسثِ خ. هحاسثِ ٍ ٍغَل گشدد

 .هؼَلِ لغؼی ضذُ هحاسثِ ٍ ٍغَل هی گشدد

 :چشا افشاد تاص ًطستِ هداص تِ اضتغال هدذد ًیستٌذ: س

غال تیوِ ضذُ تِ واس، تِ سثة ی، تاصًطستگی ػثاستست اص ػذم اضتعثك تؼشیف لاًَى تأهیي اختواػ اصیش: ج

 .تاصًطستگی همشس دس ایي لاًَىسسیذى تِ سي 

 دس چِ غَست ضَّش هی تَاًذ تحت پَضص تیوِ ّوسش خَد لشاس تگیشد؟: س
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دس غَستی وِ ضَّش تحت تىلف ّوسش خَد لشاس هی گیشد وِ تحت پَضص ّیچ ًظام حوایتی ًثاضذ ٍ اص : ج

ٍ فشصًذاًص تَسظ  ّیچ خایی هستوشی یا هضد دس یافت ًىٌذ ٍ داسای اسغاػت هالی ًثاضذ یؼٌی هؼاش اٍ

لاًَى  91هَضَع هادُ)تاضذ اص ًظش وویسیَى پضضىی 67ّوسشش تأهیي ضَد ٍ یا ایي وِ سي ضَّش تاالی 

 .اص واسافتادُ ولی ضٌاختِ ضذُ تاضذ( تأهیي اختواػی

 

 

 

 

 


