
مراکز گزینش سپاه، جهت مراجعه متقاضیان واجد شرایط برای شرکت در فراخوان های  

ین خاطر مدارک  استخدامی این ارگان، در زمان ثبت نام در نظر گرفته شده است و به هم

 .خواسته شده می بایست تحویل این مراکز گردد 

این امکان به صورت  ، به صورت حضوری ثبت نام انجام گرفته و مراکز گزینش سپاه در 

آنالین و غیر حضوری وجود ندارد و عالقه مندان جهت استخدام در این ارگان بزرگ و  

 .مهم می بایست از نحوه پذیرش آگاه شوند

، برای متقاضیانی که خواستار پذیرش و  مراکز گزینش سپاهدر نتیجه اطالع از آدرس 

دن مراحل ثبت نام خود اقدام  ثبت نام می باشند، امری ضروری است تا نسبت به گذران 

  ایران تحصیلنمایند. برای اطالع از آدرس مراکز گزینش سپاه تا انتهای این مقاله با 

 .همراه باشید

  

جهت اطالع از مراکز گزینش سپاه 1401 + لیست جدید آدرس و تماس با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

  

 مراکز گزینش سپاه 

استخدام سپاه پاسداران جمهوری اسالمی، با توجه به حساسیت هایی که این ارگان  

د و به همین خاطر امکان پذیرش متقاضیان دارای بزرگ دارد، امری دشوار می باش

 .شرایط مورد نیاز، تنها از طریق مراکز گزینش سپاه و به صورت حضوری می باشد

سه دسته شغلی اعم از: کارمندی، شغل نظامی و شغل مشترک با توجه   سپاه پاسداران در

 .به شرایط خاص، نسبت به استخدام متقاضیان می پردازد

امل فرماندهی، مدیریت سطوح باال و همچنین مهارت های نظامی با  مشاغل نظامی ش

توجه به دسته بندی مشاغل سپاه پاسداران می باشد و در نتیجه داوطلبانی که بتوانند تمامی  

را با موفقیت پشت سر بگذارند،   گزینش، مصاحبه و معاینه پزشکی مراحل استخدام،

 .توسط سپاه جذب می شوند

https://irantahsil.org/
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ردن مراحل مصاحبه و جذب با توجه به استخدام نیرو در سپاه از متقاضیان جهت طی ک

مراکز گزینش سپاه  طریق مراکز گزینش سپاه، می بایست شرایط و مراحل الزم را از

پیگیری نمایند استان ها . 

  

  

 .چگونه است؟ بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از سربازی در سپاه

  

  

 برای استخدام سپاه به کجا مراجعه کنیم؟ 

از شروط اصلی جهت استخدام پرسنل کادر ثابت و  پذیرش سپاه، دارا بودن تابعیت  

باشدجمهوری اسالمی ایران می . 

ا، برای مشاغل  ایثارگران انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آن ه

باشندمی  کارمندی در شرایط مساوی استخدام سپاه پاسداران در اولویت . 

استخدام پرسنل مذکور بستگی به تأیید صالحیت آن ها به واسطه هیأت مرکزی گزینش  

گیرد و در صورت  آموزش اولیه صورت می سپاه دارد که بعد از ارزیابی در طول دوره

های گزینش تفویض نمایدتواند این اختیار را به هستهمینیاز نیز هیأت مرکزی گزینش   . 

استخدام پرسنل نظامی سپاه به منظور خدمت در کادر ثابت بر پایه یکی از مقاطع  

گیرد لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و باالتر انجام می تحصیلی پایان دیپلم، فوق دیپلم، . 
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 [caption/]استخدام سپاه پاسداران

  

استخدام سپاه پاسداران شرایط عمومی  

شرایطی که در ادامه به آن می پردازیم مختص کادر ثابت، پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه  

 :یعنی پاسداران افتخاری عبارتند از

▪︎ می ایران معتقد به دین اسالم، انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسال  

 معتقد به والیت فقیه و التزام عملی ︎▪

 لزوم عمل به احکام اسالم، قوانین جمهوری اسالمی و رعایت موازین اخالق اسالمی ︎▪

 عضو نبودن و هواداری نکردن از احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی︎▪

▪︎ می،  عدم سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه ها و سازمان های غیر اسال

 التقاطی، الحادی و غیر قانونی 

 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و نیز محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی ︎▪

 دارای شرایط تحصیلی و تخصصی الزم ︎▪

 دارای سالمت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر ︎▪

 دارای شرایط سنی مناسب︎▪

سابقه دارای حسن شهرت و عدم سوء  ︎▪  



  

  

به چه نحوی است؟ بر روی لینک   جهت اطالع از استخدام بانوان در سپاه پاسداران

 .قرمز کلیک نمایید

  

  

 شرایط استخدامی کارمندان سپاه پاسداران 

▪︎ های   استخدام بر پایه مدارک تحصیلی، استخدامی سپاه در یکی از مقاطع پایان دوره

 .دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و باالتر انجام می گیرد 

▪︎ استخدام سپاه پاسداران برای مشاغلی که در آن بانوان به کار گرفته می شوند، با  شرایط 

خدمتی    در نظر گرفتن تغییر محل خدمت بانوان که می بایست تا جای ممکن تابع شرایط

 .همسران آن ها باشد

▪︎ تواند داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک  جهت تأمین نیروی سازمانی، سپاه می

سال خدمت    6سال خدمت نظامی و یا  5باشند با دریافت تعهد طه میتحصیلی مربو 

کارمندی به طور پیمانی استخدام نماید. در نظر داشته باشید که تمدید مهلت و تجدید  

باشدقرارداد مجاز نمی . 

▪︎ اند، به منزله انجام خدمت  خدمت افراد پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده

گردد و چنانچه پیش از اتمام تعهد به هر علت از خدمت معاف و  می  دوره ضرورت تلقی

 .یا بر کنار شوند، برخورد با آن ها مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی خواهد بود

▪︎ باشد، شرایط استخدام سپاه برای پرسنلی که در حال انجام خدمت دوره ضرورت می

 .پاسداران به صورت پیمانی خواهد بود 

در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین  استخدام سپاه 

بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه    پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل

می باشند، برای کادر ثابت صورت بگیرد دارای شرایط استخدام سپاه پاسداران که . 
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آدرس مراکز گزینش نیروی    و جهت اطالع از شرایط پزشکی دانشگاه افسری سپاه

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید انتظامی

  

  

برخوردار می باشند. مطابق مقررات    این دسته از متقاضیان در شرایط یکسان از اولویت

 .مندرج در قانون آموزش، درجه یا رتبه و ترفیع انجام می گیرد 

سال سن می   18تواند با پرسنل بسیجی ویژه که دارای حداقل  در صورت نیاز، سپاه می

ضرورت خود را بعد از سپری کردن آموزش های   خدمت دوره باشند، قراردادی ببندد که

سال، هر سال به مدت حداقل یک ماه گذرانده تا از این طریق   10الزم در طول حداکثر 

الزم را جهت انجام مأموریت های گوناگون در شرایط ویژه داشته   همواره آمادگی رزمی

 .باشند

ذکور را احضار نموده و در صورتی  در هنگام جنگ و مواقع ضروری، سپاه نیروهای م

مدت خدمت و   که بیش از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند، به همان میزان از

 .آموزش سال های بعد کم خواهد شد

پرسنل مذکور بعد از سپری کردن آموزش های الزم در ابتدای خدمت از حقوق اجتماعی  

تحصیل و مانند آن برخوردار  استخدام و   افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای

باشند، لذا در صورت قطع یا لغو یا بطالن قرارداد، تا انجام کامل خدمت ضرورت  می

گرددسلب می حقوق آن ها . 

ها، شرکت های دولتی و کارفرمایان بخش  تمامی نهادها، سازمان ها، وزارتخانه 

این دسته از افراد را   خصوصی شامل افراد حقیقی یا حقوقی موظف هستند تا به حفظ شغل

در طی خدمت ساالنه آن ها در سپاه بپردازند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه  

 .مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نکرد

پس از آموزش های الزم در ابتدای خدمت، حقوق و مزایای این افراد مطابق حقوق و  

ودمزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد ب . 

  

  

بر   سواالت مصاحبه دانشگاه افسری سپاه و جهت دریافت نمونه سواالت گزینش سپاه

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید
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نامه اجرایی این افراد بعد از دریافت نظر از سازمان  اه، آیینتوسط وزارت و ستاد کل سپ 

رسدتصویب هیأت وزیران می امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به . 

مطابق با ضرورت و برای مدت محدود، خرید خدمت اشخاص مذکور با تشخیص نیروها  

باشد و  ارتش می قانون 37ماده   نامه موضوعکننده طبق آیین  و سازمان های استخدام

اصالحات الزم آن نیز به واسطه ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب  

 .هیأت وزیران خواهد رسید

مطابق با مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها، استخدام اعضای هیأت علمی  

خواهد    مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حقوق به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی

 .بود 

قانون ارتش، استخدام مربی و پرداخت حقوق جهت   38نامه موضوع ماده بر اساس آیین

بود. اصالحات الزم توسط ستاد کل سپاه  تر از سطوح دانشگاهی خواهدآموزش های پایین

 .با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز  استخدام افراد در سپاه، 

 .به یکی از موارد مذکور در این قانون به طور قطع ممنوع است
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 [caption/]آدرس مراکز گزینش سپاه

  

 مراکز آموزشی سپاه 

ان های سپاهدبیرستان ها و هنرست ●  

 آموزشگاه نظامی  ●

های علوم و فنون نیروهادانشکده ●  

 دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه ●

 دانشکده علوم استراتژیک سپاه ●

های علمی و  دانشگاه امام حسین )ع( شامل دانشکده علوم پایه نظامی، دانشکده ●

 تخصصی 

 مرکز گزینش سپاه محمد رسول للا 

پاسداران   سپاه ان بزرگ یگان نظامی زیر مجموعه نیروی زمینیهللا تهر رسول محمد سپاه

پاسداران انقالب اسالمی   سپاه ایران می باشد که در پی تغییر ساختار در  سپاه و بزرگترین

تشکیل شد  ۱۳۸۷های استانی در سال و تشکیل سپاه . 

 مرکز گزینش سپاه سیدالشهدا



عنوان  است، که به اران انقالب اسالمیسپاه پاسد یگان نظامی زیرمجموعه سپاه سیدالشهدا

به   البرز و  های تهران استان شود و تمامی مناطق شناخته می استان تهران سپاه دوم

دهدرا پوشش می شهر تهران جز . 

تیپ   تحت عنوان جنگ ایران و عراق در طول ۱۳۶۱ماه سال   یگان مذکور، در فروردین

بود  محسن وزوایی آنشکل گرفت و نخستین فرمانده  سیدالشهدا ۱۰ . 

والفجر   المقدس،های بیت عملیات ارتقا یافت و در لشکر به  ۱۳۶۱این تیپ در شهریورماه  

، کربالی  ۵کربالی  ،۴کربالی  ،۸والفجر  بدر، و خیبر  مقدماتی، 

کننده حضور داشت عنوان یگان عملبه ۶المقدس  بیت و  ۲المقدس بیت ،۸ . 

  

  

چقدر است؟ بر روی لینک قرمز کلیک   جهت اطالع از شرط معدل برای استخدام در سپاه

 .نمایید

  

  

 آدرس مراکز گزینش سپاه

می بایست مدارک   چنانچه داوطلبان استخدام در سپاه که دارای شرایط استخدام هستند، 

مورد نیاز را جمع آوری کرده و در زمان مشخص شده به مرکز گزینش استان خود  

 .مراجعه نمایند

در   مراکز گزینش سپاهبه منظور سهولت داوطلبان عزیز، آدرس  ایران تحصیل مجموعه 

 :هر استان را در ادامه قرار داده است. این مراکز عبارتند از

 مرکز گزینش سپاه در استان آذربایجان شرقی  ■

 آدرس: تبریز، آخر منظریه، جنب سپاه عاشورا، مرکز گزینش سپاه

۰۴۱۳۷۸۳۰۴۲شماره تماس:   

ر استان آذربایجان غربی مرکز گزینش سپاه د ■  

 آدرس: ارومیه، خیابان پرورش، جنب چهار راه پرورش، مرکز گزینش سپاه

۰۴۴۳۲۳۴۴۵۸شماره تماس:   

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/


 مرکز گزینش سپاه در استان اردبیل  ■

 آدرس: اردبیل، میدان بسیج، جنب سالن والیت 

۰۴۵۳۷۷۱۷۲۰۰شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان اصفهان ■

اصفهان، خیابان کاوه، انتهای خیابان ابوریحان بیرونی، کوچه سپاه، مرکز گزینش  آدرس: 

 سپاه

۰۳۱۳۴۵۱۶۰۲۰شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان ایالم  ■

بهمن، طبقه باالی موسسه مهر، مرکز گزینش سپاه  ۲۲آدرس: ایالم، میدان   

۰۸۴۳۳۳۸۱۶۴۲شماره تماس:   

هر مرکز گزینش سپاه در استان بوش ■  

 (آدرس: بوشهر، خیابان مدرس، ابتدای مدرس، ساختمان مرکز گزینش امام صادق )ع

۰۷۱۳۵۵۵۱۷۷۰شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان تهران ■

۲۷آدرس: تهران، میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسالم، چهارراه آبسردار، گزینش سپاه   

زاده، مرکز گزینش سپاه سیدالشهداء: تهران، بلوار کشاورز، بعد از تقاطع جمال ۲آدرس  

۰۲۱۷۷۵۳۰۳۲۰شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان چهارمحال بختیاری ■

آدرس: شهرکرد، میدان امام حسین )ع(، خیابان پیروزی، جنب سازمان بسیج دانش  

 آموزی، ساختمان ساتر، مرکز گزینش 

۰۳۸۱۲۲۵۳۸۳۰شماره تماس:   

راسان جنوبی مرکز گزینش سپاه در استان خ  ■  

۸، پالک ۱۲آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران   

۰۵۶۱۲۲۲۱۲۷۲شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان خراسان رضوی  ■



، مرکز گزینش سپاه۷۲آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد   

۰۵۱۱۵۰۱۶۳۶۷۷شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان خراسان شمالی  ■

، رو به روی میدان آتش نشانی، مرکز گزینش سپاه آدرس: بجنورد، فلکه بازرگانی  

۰۵۸۴۲۲۴۳۳۰۴شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان خوزستان  ■

۵۰۸آدرس: اهواز، بلوار پاسداران، نبش خیابان زیبا، پالک   

۰۶۱۱۴۴۴۹۳۹۱شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان زنجان ■

مالی و اعتباری مهر، طبقه سوم آدرس: خیابان سعدی، ساختمان موسسه   

۰۲۴۱۳۲۶۰۰۰۹شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان سمنان  ■

آدرس: سمنان، میدان شهید مطهری، جنب دفتر سیاحتی سمند گردش شایان، مرکز گزینش  

 سپاه

 مرکز گزینش سپاه در استان سیستان و بلوچستان ■

ز گزینش سپاهآدرس: زاهدان، میدان آزادی، جنب استانداری، مرک  

۰۵۴۱۳۲۲۰۵۹۷شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان فارس ■

آدرس: شیراز، خیابان پاسداران، بلوار مطهری، خیابان کمیل، ضلع جنوبی پادگان امام  

 حسین )ع(، مرکز گزینش سپاه

۰۷۱۱۸۲۳۶۵۶۵شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان قزوین  ■

سعدی، باالتر از منبع آب، خیابان شهید فکوری، مرکز گزینش  آدرس: قزوین، خیابان  

 سپاه

۰۳۸۱۳۳۵۴۰۴۴شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان قم ■



، درب اول ۲۲آدرس: قم، میدان امام خمینی )ره(، ساختمان سپاه، کوچه   

۰۲۵۱۶۶۱۰۷۳۵شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان کردستان  ■

استانداری، جنب فروشگاه ساتر، مرکز گزینش سپاه آدرس: سنندج، خیابان  

۰۸۷۱۲۲۶۰۰۹۱شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان کرمان ■

، مرکز گزینش سپاه۱۳آدرس: کرمان، بلوار شهید خانوک، بعد از گاراژ زرندنین، کوچه   

۰۳۴۱۳۱۱۷۷۸۱شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان کرمانشاه ■

بلوار شهید بهشتی، جنب استادیوم آزادی، مرکز گزینش سپاه آدرس: کرمانشاه،  

۰۸۳۱۸۲۴۹۷۶۰شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان کهکیلویه و بویراحمد  ■

، مرکز گزینش سپاه۲۲متری، خیابان پاسداران، امامت  ۶۰آدرس: یاسوج،   

۰۷۴۱۳۳۳۹۶۵۰شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان گلستان  ■

رگان، میدان شهرداری، خیابان پاسداران، روبروی پارک شهر، خیابان بوعلی،  آدرس: گ

 مرکز گزینش سپاه

۰۱۷۱۲۲۲۱۸۱۴شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان گیالن  ■

۵آدرس: رشت، خیابان نامجو، روبروی ورزشگاه شهید عضدی، درمانگاه سجاد، طبقه   

۰۱۳۱۳۲۲۳۳۳۷شماره تماس:   

در استان لرستان مرکز گزینش سپاه ■  

آدرس: خرم آباد، میدان تختی، خیابان خیام غربی، جنب دفتر امام جمعه، روبروی باشگاه  

 فجر، مرکز گزینش سپاه

۰۶۶۱۲۲۵۱۶۷۳شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان مازندران  ■



آدرس: ساری، بلوار پاسداران، کوچه شهید منصوری، جنب بانک سپه، مرکز گزینش  

 سپاه

۰۱۵۱۲۲۳۳۲۶۴شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان مرکزی  ■

 آدرس: اراک، خیابان دانشگاه، شهرک مصطفی خمینی، خیابان نوبد، خیابان رز 

۰۸۶۱۳۳۳۹۵۹۱شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان هرمزگان  ■

ناصر، جنب  آدرس: بندرعباس، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شریعتی شمالی، بلوار 

 خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، مرکز گزینش سپاه

۰۷۶۱۳۳۵۲۷۴۸شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان همدان  ■

 آدرس: جاده کرمانشاه، موقعیت سیدالشهدا، مرکز گزینش سپاه

۰۸۱۱۲۵۲۹۳۲۵شماره تماس:   

 مرکز گزینش سپاه در استان یزد  ■

هشتی، نرسیده به میدان امام حسین )ع(، روبروی  آدرس: چهارراه مهدیه، بلوار شهید ب 

 بنیاد شهید، مرکز گزینش سپاه

۰۳۵۱۷۱۴۲۷۷۷شماره تماس:   

  

  

پذیرش سپاه   جهت اطالع از نحوه  پذیرش سپاه مشهد، پذیرش سپاه ارومیه،

بر روی لینک های   و پذیرش سپاه قم پذیرش سپاه اهواز، پذیرش سپاه تبریز کرمانشاه،

 .قرمز کلیک نمایید

  

  

می بایست در نخستین حرکت،   استخدام در سپاه پاسدارانداوطلبان و عالقه مندان به 

به یکی از مراکز ذکر شده در   معرفی نامه مدارک مورد نیاز خود را به همراه رزومه و 

 .باال تحویل دهند تا در صورت نیاز به جذب نیروی جدید، با آن ها تماس گرفته شود
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https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%85/


  معرفان این افراد می تواند یک پاسدار، فرمانده پایگاه و … باشد و بر اساس تجربه

کاربران، چنانچه شما با یک معرف به مراکز گزینش سپاه مراجعه کنید، شانس بیشتری  

 .برای استخدام در سپاه دارید

شهر خود   مراکز گزینش سپاهالزم به ذکر است که امور و اخبار مربوطه را از طریق  

توسط هیچ سایتی انجام نمی   پیگیری کرده و دقت نمایید که جذب نیروی سپاه پاسداران

و تنها با مراجعه حضوری می توان نسبت آن اقدام کرد گیرد  . 

مطالب خالصه   

+ لیست جدید آدرس و   1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا مراکز گزینش سپاه 

به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله،   تماس را برای شما عزیزان

+ لیست جدید آدرس و   1401مجددا سوال یا ابهامی در خصوص مراکز گزینش سپاه 

برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ   قانون استخدام سربازان وظیفه تماس و نیز

دریافت نمایید  ایران تحصیلطریق مشاوره با کارشناسان مجرب  سواالت خود را از . 

  

جهت اطالع از مراکز گزینش سپاه 1401 + لیست جدید آدرس و تماس با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952 از استان تهرانتماس  ) 

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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