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اطالع دارید؟ متقاضیانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند،   1401آزمون سردفتریآیا از نحوه انجام ثبت نام اینترنتی 

آزمون سردفتری می توانند در زمان های مقرر بدون نیاز به مراجعه حضوری و تنها از طریق ورود به سایت ثبت نام 

 .برای این امر اقدام نمایند

باشید. داوطلبین  ثبت نام باید واجد شرایط اختصاصی برای هستید، 1401چنانچه عالقه مند به ثبت نام در آزمون سردفتری 

 تابعیت ایرانی، شرط سنی و مدرک لیسانس حقوق باشند. فرایند ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی سال بایستی دارای

و امالک کشور صورت می گیرد و مجموعه ای از دروس عمومی و  اسناد از طریق سایت سازمان ثبت ،۱۴۰۱

هستند. در ادامه به بررسی زمان ثبت نام و همچنین شرایط ثبت نام در  آزمون رشته حقوق، از مواد درسی این اختصاصی

 .این آزمون اشاره خواهیم کرد

  

 1401آزمون سردفتری 
بر عهده این دفاتر است. الزم به  اسناد از نهادهای وابسته به قوه قضاییه هستند که مسئولیت تنظیم و ثبت د رسمی،دفاتر اسنا

اسناد رسمی به قوه قضائیه وابستگی مالی ندارند، بلکه این دفاتر، تحت نظارت قوه قضائیه فعالیت می  ذکر است که دفاتر

هر ساله برگزار نمی شود و هر چند سال یکبار، این گزینش صورت  آزمون این ی،دفاتر اسناد رسم کنند. به دلیل تعداد زیاد

 .می گیرد

و موارد دیگری در قانون پیش  نبوده است آزمون سردفتری، از طریق این الزم به ذکر است که تنها راه انتصاب منصب

که در حال بازنشستگی است، می  یسردفتر دفتر اسناد رسمی، قانون 69بینی شده است. به طور مثال، به موجب ماده 

ثبت نام آزمون  یک شخص را به عنوان جانشین خود معرفی کند. در ادامه به بررسی کامل زمان، شرایط و نحوه تواند

 .اشاره می کنیم آزمون این امتحانی و مواد 1401سردفتری 

  

 

 اطالعیه

 .مجوز سردفتری صادر شد ۱۰۰۰گفتنی است که سال گذشته بر اساس آزمونی که برگزار شد، 

  

 1401زمان ثبت نام آزمون سردفتری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، هر از چندگاهی برای تامین نیروی انسانی خود در سردفترها، اقدام به برگزاری آزمون 

ه این حرفه وارد می استخدامی می کند. این در حالی است که در سال های گذشته، برخی از سردفتردارها از مشاغل منافی ب

 .شدند که این امر باعث ایجاد مشکالت متعددی می شد

به همین دلیل، مقرر شد تا در طی یک آزمون دو مرحله ایی، متشکل از امتحان کتبی و مصاحبه شفاهی، افراد دارای 

 .صالحیت انتخاب، و برای این کار گماشته شوند

سال گذشته، تنها یک آزمون سردفتری برگزار شد. به  14برای مثال در طی  اما روند این آزمون ها چندان هم منظم نبوده و

 .همین دلیل عالقه مندان به این شغل، همواره در مورد زمان ثبت نام اینترنتی آزمون سردفتری کنجکاو هستند

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%db%8c/


2 
 

رده و در خوشبختانه طی خبرهای واصله، انتظار می رود که متقاضیان سردفتری بتوانند امسال در آزمون شرکت ک

صورت داشتن شرایط و کسب نمره حد نصاب به هدف خود دست یابند. هنوز تاریخ معینی برای ثبت نام اینترنتی آزمون 

سردفتری اعالم نشده است. اما همه داوطلبان عزیز می توانند در همین سایت، از زمان و همه جزئیات جدید نام نویسی 

 .مطلع شوند

بود و همانگونه که  1397صورت گرفت، در اردیبهشت ماه سال  ن سردفتری اسناد رسمیآزمو ثبت نام که آخرین زمانی

 .گفته شد، به دلیل فراوانی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور، نوبت بعدی برگزاری این آزمون چه زمانی خواهد بود

برای برگزاری آزمون سردفتری به تازگی خداییان، رئیس سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور از پیگیری این سازمان 

 :خبر داده است. وی اشاره کرده است که 1401اسناد رسمی در سال 
درباره اقدامات انجام شده برای رفع انحصار در جذب سران دفاتر اسناد رسمی و دلیل جذب تنها هزار سردفتر جدید در "

هزار  ۲۰تا  ۱۵ر اساس یکی از مواد آن به ازای هر ای داریم که بچهارده سال گذشته ،در قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده

نامه این قانون را ارائه کردیم و نفر جمعیت باید یک دفترخانه وجود داشته باشد. سال گذشته ما پیشنهاد اصالح آیین

 " .نامه نیز به تصویب رئییس قوه قضاییه رسیدخوشبختانه آیین

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون »صویب و ابالغ آیین نامه جدید با ت 1401براساس گفته ها، آزمون سردفتری سال 

 .در اسفند ماه برگزار می شود« سردفتران و دفتریاران

 

 اطالعیه

حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی آزمون سردفتری برای مناطق مختلف، توسط سازمان ثبت اسناد و امالک 

 .کشور تعیین خواهد شد

  

 1401نام اینترنتی آزمون سردفتری  مراحل ثبت
تعداد افرادی که می توانند از طریق آزمون سردفتری به استخدام درآیند، بسته به نیاز هر شهر متغیر می باشد. اما نکته 

مشترک برای همه متقاضیان این است که تمامی مراحل تنها از طریق مراجعه به سایت ثبت نام آزمون سردفتری انجام می 

 .بنابراین، دیگر نیازی به مراجعه به هیچ سازمان یا ارگانی نیست و روش های دیگر قابل قبول نمی باشند پذیرد.

همچنین، مانند بسیاری از آزمون های دیگر، پرداخت هزینه نام نویسی نیز الزامی است که آن هم به صورت اینترنتی و با 

برای آشنایی بیشتر، در ادامه همه گام های ثبت نام اینترنتی استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب می باشند. 

 .آزمون سردفتری را شرح می دهیم

  

  ssaa.ir جستجوی آدرس سایت ثبت نام آزمون سردفتری به نشانی •

  

 خرید کارت اعتباری و پرداخت هزینه آن •
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 تکمیل فرم تقاضانامه و وارد نمودن اطالعات خواسته شده •

  

 به صورت تمام رخ و با کیفیت 4*3عکس پرسنلی با اندازه بارگذاری اسکن  •

  

اتمام فرایند نام نویسی و دریافت کد رهگیری. توجه داشته باشید که باید این کد را تا پایان پذیرش نهایی نزد خود  •

 .نگه دارید

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید اعالم نتایج آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و امالکبه منظور اطالع از زمان 

  

  

 1401شرایط شرکت در آزمون سردفتری 
برای شرکت در آزمون، داوطلبان باید از برخی عمومی و اختصاصی برخوردار باشند. در غیر اینصورت، نه تنها مجاز به 

ثبت نام نیستند، بلکه در هر مرحله از آزمون مشخص شود که در وارد نمودن اطالعات صادق نبوده اند، از ادامه فرایند 

 .و حتی پذیرش لغو خواهد شد. بدین منظور، بهتر است که این شرایط را در ادامه مرور نماییم محروم

 معتقد بودن دین مبین اسالم یا یکی از ادیان ذکر شده در قانونی اساسی •
 داشتن تابعیت ایرانی •
 برخورداری از کارت پایان خدمت •
 نداشتن هر گونه سوء پیشینه کیفری، قضایی و یا اخالقی •
 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان ها •
 .دارای مدرک کارشناسی حقوق در رشته قضایی و یا رشته های مرتبط با دانشکده الهیات •
 .دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری •
 15نداشتن اشتغال در هیچ کدام از مشاغل قید شده در ماده  •
 .از سایر رشته ها، باید حداقل سه سال سابقه دفتریاری باشند افراد دارای مدرک لیسانس •
 دارندگان تصدیق اجتهاد با تایید و منطبق با آئین نامه وزارت دادگستری •
قانون دفتر اسناد  10متقاضیانی که گواهی قبولی امتحان سردفتری و دفتریاری مطابق با قانون شق سوم ماده  •

 .ردفتری داشته باشندرسمی را کسب کرده و سه سال سابقه س
 .دفتریاران دارنده مدرک دیپلم متوسطه که هفت سال سابقه دفتریاری اول را داشته باشند •

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa/
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 .و راهنمای قبولی لینک مربوطه را لمس کنید دفترچه استخدامی ثبت اسنادبرای دریافت 

  

 1401منابع عمومی آزمون سردفتری 
یکی از مهم ترین موارد برای موفقیت در آزمون سردفتری ، مطالعه منابع درست و معتبر است. به طور کلی، این منابع به 

و اختصاصی تقسیم بندی می شوند. هر کدام از دروس، دارای ضریب و تاثیر خاص خود است. بدین  دو بخش عمومی

 .مفهوم، ممکن است که یکی تاثیر بیشتری نسبت به سایرین در باال بردن نمره داشته باشد

ات عمومی و متقاضیان می بایست به سواالت چهار درس عربی، ادبیات فارسی، احکام شرعی و اطالع در بخش عمومی، 

سوال را به خود اختصاص می دهند.  15می باشد که هر کدام از دروس  60هوش پاسخ دهند. تعداد کل سواالت این قسمت 

 .البته بر اساس سایت ثبت نام ، ضرایب هر یک متفاوت می باشد

 .برای اطالع از بهترین مرجع های خواندن این دروس می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید

  

اطالعات عمومی و  احکام شرعی عربی ادبیات فارسی نام درس

 هوش
 1 2 1 2 ضریب

  

 1401منابع تخصصی آزمون سردفتری 
به دلیل آنکه ثبت نام اینترنتی آزمون سردفتری آتی هنوز شروع نشده، منابع تخصصی نیز در حال حاضر معرفی نشده اند. 

گفت منابع زیر موثق باشند. در جدول زیر با بهترین منابع چهار درس اما با توجه به آزمون های گذشته، می توان 

 .اختصاصی اعم از، حقوق ثبت و مقررات ثبتی، حقوق مدنی، حقوق جزا، و حقوق تجارت آشنا می شویم

ایران البته برای اطمینان و اطالع از منابع جدید معرفی شده از سوی نهادهای ذیربط، توصیه می شود که از کارشناسان 

 .تحصیل راهنمایی بگیرید

  

  

 بهترین منابع نام درس

 حقوق مدنی 

 .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نوشته: دکتر ناصر کاتوزیان
 .قانون مسئولیت مدنی

 .۱۳۵۶قانون روابط موجر و مستاجر 
 .۱۳۷۶قانون روابط موجر و مستاجر 

 (دکتر ناصر کاتوزیان. )تکمیلی –اعمال حقوقی 
 (دکتر ناصر کاتوزیان. )تکمیلی –ع حقوقی وقای

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/
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 (دکتر ناصر کاتوزیان. )تکمیلی –( ۲و  ۱درس هایی از عقود معین )
 (دکتر ناصر کاتوزیان. )تکمیلی –شفعه، وصیت ارث 

 حقوق جزا

 (قانون مجازات اسالمی. )با آخرین تغییرات در مواد
 .دکتر ایرج گلدزیان –محشای قانون مجازات اسالمی 

 (دکتر ایرج گلدوزیان. )تکمیلی –( ۳و  ۲، ۱بایسته های حقوق جزای عمومی )
 (دکتر ایرج گلدوزیان. )تکمیلی –حقوق جزای اختصاصی 

 حقوق تجارت

 .۱۳۱۱قانون تجارت 
 .۱۳۴۷الیحه اصالح قانون تجارت 

 .قانون تصفیه امور ورشکسته
 .قانون صدور چک با آخرین اصالحات

 (دکتر ربیعا اسکینی. )تکمیلی –جلدی(  ۵حقوق تجارت )دوره 

حقوق ثبت و مقررات 

 ثبتی

 .غالمرضا شهری –حقوق ثبت 
 .دکتر غالمرضا حجتی اشرفی –مجموعهء بخشنامه ها و محشای ثبتی 

 .قانون ثبت اسناد و امالک و آیین نامه های مربوطه
 .قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن

 .فاد اسناد رسمیآئین نامه اجرای م

  

  

  . بر روی لینک کلیک کنید آیا آزمون سردفتری امسال برگزار می شود؟برای اطالع از اینکه  

  

 1401مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی آزمون سردفتری 
طبق روال همه آزمون ها، برای نام نویسی در سایت ثبت نام آزمون سردفتری، الزم است که هر متقاضی یک سری 

 .دهد. برای اینکه داوطلبان در این زمینه با مشکلی مواجه نشوند، در زیر مدارک الزم را ذکر می کنیممدارک را ارائه 

 اسکن همه صفحات شناسنامه •
 اسکن هر دو سمت کارت ملی •
 اسکن مدرک تحصیلی که فرد قرار است با آن در آزمون شرکت نماید •
 اسکت هر دو سمت کارت پایان خدمت یا معافیت دائم سربازی •
 (قطعه عکس پرسنلی ترجیحا با زمینه سفید و پشت نویسی شده ) این مورد برای ثبت نام حضوری می باشد شش •
 (مهارت های هفتگانه کامپیوتر ) ICDL مدرک •

 

 .یدبر روی لینک کلیک کن زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت برای اطالع از

  

 1401نکات مهم در رابطه با ثبت نام آزمون سردفتری 

https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/


6 
 

با توجه به آنکه مبلغ پرداخت شده جهت دریافت کارت اعتباری از سایت ثبت نام در صورت انصراف یا پشیمانی  •

عودت داده نمی شود، لذا توصیه می شود که قبل از واریز حتما شرایط را مطالعه کرده و با اطمینان برای این امر 

 .اقدام نماید
در وارد نمودن شماره موبایل دقت داشته باشید. چرا که بعد از انجام و تکمیل ثبت نام، اطالعات مربوطه به شماره  •

یا ایمیل قید شده در فرم تقاضانامه ارسال می گردد. بنابراین، بهتر است شماره یا ایمیلی که فعال می باشد را به 

 .ثبت برسانید
ام داوطلب به پایان رسیده است که کد رهگیری را دریافت کرده باشد، در غیر این صورت تنها در صورتی ثبت ن •

 .نام نویسی ناقص است
 .آدرس و نام محل برگزاری آزمون در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت •

  

 قوانین و تذکرات مهم آزمون سردفتری

%(، آزادگان ) با حداقل سه سال سابقه اسارات( و فرزندان 10ایثارگران، جانبازان ) حداقل خانواده های شهدا،  •

 .رزمندگان در اولویت استخدام قرار خواهند داشت
افرادی که در به عنوان سر دفتر اسناد رسمی و ازداواج و طالق مشغول به کار هستند، مجاز به ثبت نام نمی  •

 .باشند
ها می تواند یک یک محل را انتخاب نموده و نام و کد آن را در فرم ثبت نام اینترنتی به ثبت هر کدام از داوطلبان تن •

 .برساند
 .محل انتخاب شده توسط متقاضی قابل تغییر نمی باشد. بنابراین توصیه می شود که حتما در این مورد مطمئن شوید •
در صورت پذیرش نهایی و پشت سر گذاشتن شرکت یا ثبت نام در آزمون به منزله قبولی نبوده و داوطلب تنها  •

 .مراحل گزینش احراز صالحیت به استخدام در خواهد آمد
افرادی که در مرحله نهایی پذیرفته می شوند، تنها در صورتی به شغل سردفتری منصوب می شوند که دوره  •

 .کارآموزی را طی نمایند
ودن اطالعات خود صداقت نداشته و یا مدارک اگر در هر مرحله از آزمون مشخص شود که متقاضی در وارد نم •

 .ارسالی موثق نیستند، از لیست داوطلبان حذف شده و حتی در صورت پذیرش نهایی نیز، قبولی او لغو می گردد

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای قبولی در آزمون وکالت باید چند درصد بزنیم اگر می خواهید بدانید

  

 1401مشاوره ثبت نام آزمون سردفتری 
در سالیان گذشته تغییر کرده است، آگاهی از اطالعات به روز برای داوطلبان  آزمون سردفتری برگزاری زمان از آنجا که

را از دست  آزمون و شرکت در ثبت نام بسیار ضروری است. به این دلیل که عدم آگاهی در این زمینه باعث می شود تا

خود را به موقع انجام ندهند و از این پروسه عقب بمانند، در صورت تمدید  ثبت نام بدهند. با این وجود چنانچه داوطلبان

 .و امالک کشوری درج خواهد شد ثبت اسناد حتما اطالعیه توسط سامانه آنالین ثبت نام، تاریخ

بت نام زمان ث متقاضیان ثبت نام در آزمون سردفتری، باید توجه داشته باشند که تمامی مدارک الزم را پیش از فرا رسیدن

ممکن انجام دهند و به بعد موکول نکنند؛ چرا  زمان ترین ثبت نام را باید در سریع و از قبل آماده کنند. عالوه بر آن آزمون

و به  زمانی آزمون سردفتری اسناد رسمی، بعد از گذشت فاصله خود در ثبت که تعداد زیادی از داوطلبان ممکن است برای

شما با  ثبت نام دچار مشکل شده و ثبت نام سامانه ه اقدام نمایند که در این صورت امکان داردتعیین شد تاریخ پایان رسیدن

 .موفقیت انجام نشود

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d9%86%db%8c/
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کارشناسان مجرب ایران تحصیل آماده اند تا اطالعات ضروری در خصوص ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی را به 

 .راهنمایی کنند 1401نام در آزمون سردفتری اطالع شما داوطلبان گرامی رسانده و شما را جهت ثبت 

 

 اطالعیه

شدگان آزمون کتبی شود؛ بر این اساس پذیرفتهجذب سردفتران جدید پس از انتشار فراخوان مربوطه در دو مرحله انجام می

اسناد و  ای شفاهی شرکت خواهند کرد و نهایتاً پس از طی مراحل گزینش، به موجب ابالغ سازمان ثبتتستی در مصاحبه

 .شودامالک کشور در سمت سردفتری مشغول به کار می

  

 ۱۴۰۱مهلت ثبت نام آزمون سردفتری 
، ده 97سال  مهلت ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی و امالک کشور، اسناد مطابق با اطالعیه هر ساله سازمان ثبت

اردیبهشت ماه، روابط عمومی  26بود. اما در  اردیبهشت در نظر گرفته شده 27اردیبهشت تا  17 تاریخ روز یعنی از

و امالک کشور، اطالعیه ای را منتشر نمود که بر اساس آن، به علت درخواست های مکرر  اسناد سازمان ثبت

 .اردیبشت ماه تمدید گردید 31تا  مهلت ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی آزمون سردفتری، متقاضیان

و امالک  اسناد با توجه به رویه سال های گذشته تصمیمات سازمان ثبت ۱۴۰۱ سال د رسمیآزمون سردفتری اسنا در مورد

آزمون  به نظر می رسد اگر هر چند سال یکبار برگزار می شود، آزمون سردفتری کشور و با در نظر گرفتن این نکته که

روز بوده و امکان دارد که  آمون مانند سال های گذشته ده مهلت ثبت نام برگزار شود، ۱۴۰۱ در سال سردفتری

 .تمدید گردد مهلت این

  

 1401جدیدترین اخبار آزمون سردفتری 

 1401تعویق زمان برگزاری آزمون سردفتری 

نویس آیین نامه جدیدی برای قانون دفاتر اسناد رسمی خبر داد و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از آماده شدن پیش

نامه جدید نسبت به فراخوان جذب سردفتر برای شهرهایی که ظرفیت الزم را دارند، اقدام  گفت که به محض تصویب آیین

 .خواهد شد

 .این آیین نامه از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب شد و در فروردین ماه نیز ابالغ گشت

لغو  1401رسمی در سال اله خداییان، برگزاری آزمون سردفتری اسناد های پیشین ذبیحبه این ترتیب و با توجه به صحبت

 .شد

سردفتر  ۱۰۰۰برای جذب حدود  ۱۳۹۷تاکنون( تنها یک بار در سال  ۱۳۸۶آزمون سردفتری در سال های گذشته )از 

 .جدید برگزار شد، آزمونی که حواشی متعددی داشت

  



8 
 

 .اعالم شد 1401زمان برگزاری آزمون سردفتری در سال 

برگزاری آزمون سردفتری « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»با تصویب و ابالغ آیین نامه جدید 

 .در اسفند ماه است

 

 .نک کلیک کنیدآگاهی دارید؟ برای اطالع بر روی لی شرایط استخدام آزمون ثبت اسنادآیا از اصلی ترین 

  

 خالصه مطالب

در این مقاله به نحوه ورود به سایت ثبت نام اینترنتی آزمون سردفتری پرداختیم و سعی کردیم تا همه اطالعات الزم را در 

با توجه به انکه آزمون پیش رو نزدیک است، توصیه می کنیم که حتما از روش های  .اختیار متقاضیان گرامی قرار دهیم

 .ه که منطبق با سواالت آزمون هستند، استفاده نماییدصحیح مطالع

شب و از طریق شماره های درج شده در  1صبح الی  8همکاران ما در ایران تحصیل در همه روزهای هفته از ساعت 

 .جدول زیر در خدمت شما هستند، و راهنمای قبولی را در اختیار شما قرار می دهند

  

 .کنید کلیکروی لینک برای دانلود پی دی اف مقاله بر 

  

 

 

 

 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/
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