
نام در سامانه آموسشیاار   رانمایا  مذارک السم بزای ثبت

 نا | ایزان تحصال تکاال فزم

ًام در آهْسػیار فزم تؼِذًاههَ توْیه   چیظت؟ آیا تزای ثثت نام در سامانه آموسشاار مذارک السم بزای ثبت

اس  شام تَ ارائَ اؿ  هذارک السم اطت؟ هٌظهْرپایَ آهْسػیار ّ تـْیز فزم تؼِذ ال اؿ  هذرک توـیلی

 ػذگاى داًؼگاٍ آساد چیظت؟ فزم پذیزفتَ 3تـْیز پیْطت 

ُها تهزای ایهي .هار تایهذ  تایذ تهَ طهاهاًَ آهْسػهیار هزا ؼهَ .ٌٌهذ  آى ًام در داًؼگاٍ آساد داًؼجْیاى تزای ثثت

تْ َ تَ هذرک  ل حاضز داًؼجْیاى تاًام در طاهاًَ آهْسػیار را ارائَ دٌُذ  در حا تزای ثثت هذارک السم

ارائههَ دٌُههذ  اس آًجهها .ههَ ارائههَ ؿههوی   توـههیلیم هع ههغ توـههیلی ّ رػههتَ دثههْلی مههْد هههذارک هت ههاّتی را

هِهن اطهت .هَ اگهز داًؼهجْیاى ًتْاًهذ آى را تهَ ؿهْر  .اهه  ّ  ًام در طاهاًَ آهْسػیار تظهیار هذارک ثثت

در داًؼگاٍ آساد  ُا ػْد  لذا اهکاى توـیال  آى سػیار تاییذ ًویُا در طاهاًَ آهْ ًام آى ثثت ددیق ارائَ دُذم

 .هوکي ًخْاُذ تْد

ًهام در طهاهاًَ  توـهی  دـهذ داریهن در ههْرد ههذارک السم تهزای ثثت تَ ُوهیي دلیه  در ایهي هعالهَ اس ایهزاى

اػهارٍ  ًهام طهاهاًَ آهْسػهیار ُا تَ تزمهی اس تْضهیوا  السم ثثت .ٌین ّ در هیاى ؿوثت آهْسػیار ؿوثت

 ..ٌین

  

ُهای  راٌُوها تکویه  فزم مًهام در طهاهاًَ آهْسػهیار ههذارک السم تهزای ثثت  ِت دریافت هؼهاّرٍ در ههْرد

هذرک توـیلی پایَ آهْسػهیارم تـهْیز فهزم تؼِهذ  ًام در طاهاًَ آهْسػیارم فزم تؼِذًاهَ توْی  اؿ  ثثت

وـیلی پایَ آهْسػیارم فزم رضایت اّلیا ّ تؼِذًاهَ توْی  اؿ  هذرک ت الشام تَ ارائَ اؿ  هذارکم فزم

آساد چیظهت ّ  ػهذگاى داًؼهگاٍ فهزم پذیزفتَ 3م تـهْیز پیْطهت 6ّ  5توْی  هذرک توـهیلی پیْطهت  تؼِذ

 .ُای سیز تواص حاؿ  ًواییذ تَ ػوارٍ ایزاى توـی  ًام در طاهاًَ آهْسػیار تا هؼاّراى ثثت

 تواص اس طزاطز .ؼْر – 9099072952

 تواص اس اطتاى تِزاى – 9099072952

 ػة 23ؿث  الی  9پاطخگْیی ُوَ رّسٍ اس  اس تل ي ثاتت تذّى گزفتي .ذ تواص

  

 طـههـاسهاى ّفی ـههـَ ػوـههـْهی تـههـَ ـههـایتس داًؼههجْیاى تههزای دریافههت هؼافیههت توـههیلی مههْد تههَ :اطالػیههَ

ًیاس تَ هزا ؼَ حضْری  هزا ؼَ .ٌٌذ تا تذّى http://epolice.ir یا http://service.epolice.ir آدرص

 .توام .ارُای مْد را تَ ؿْر  ایٌتزًتی اًجام دٌُذ

  

https://irantahsil.org/


 

 م تؼِذًاهَ توْی  اؿ  هذرک توـیلی پایَ آهْسػیارفز

  

 ..لیک .ٌیذ  طاهاًَ آهْسػیارهؼک  ّرّد تَ  تزای

  

 نام در سامانه آموسشاار چاست؟ مذارک السم بزای ثبت

 ًام .ٌٌذ تایذ اس طزیق .ٌکْر طزاطزی یا تذّى آسههْى آهْسػیار ثثت داًؼجْیاًی .َ دـذ دارًذ در طاهاًَ

ًام  هذارک السم تزای ثثت ًام مْد را تکوی  .ٌٌذ  هؼوْال ًْع هْرد ًظز دثْل ػًْذ تا تتْاًٌذ ثثت در رػتَ

هت هاّ  اطهت  تهَ ُوهیي دلیه  در سیهز دـهذ داریهن تهَ  در طاهاًَ آهْسػیار تزای داًؼجْیاى هعاطغ هختله 

 ..ٌین .ذام اس هعاطغ توـیلی داًؼگاٍ آساد اػارٍ هذارک ػوْهی ّ امتـاؿی ُز

  

 :مقاطع تحصالی نام در سامانه آموسشاار کلی  مذارک السم بزای ثبت 

 َپی اس توام ؿ وا  ػٌاطٌاه. 

 پی پؼت ّ رّ .ار  هلی. 

 مهذهتم هؼافیهت ّ ؿیهزٍه .هَ هخـهْؽ تهزادراى اطهت   تـْیز هذرک ًظام ّفی َ ).هار  پایهاى

تْاًٌهذ تهزای دریافهت تزگهَ هؼافیهت توـهیلی مهْد تهَ  ًذاػتَ تاػٌذ هی ُا اگز .ار  پایاى مذهت آى

تههَ  آساد هوهه  دثههْلی مههْد هزا ؼههَ .ٌٌههذ  طههپض هههذارک توـههیلی پایههَ ّ ریشًوههزا  آى را داًؼههگاٍ

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


هؼافیت توـیلی مهْد را اس  هزا ؼَ .ٌٌذ تا 21ُوزاٍ تزگَ دثْلی مْد در داًؼگاٍ آساد تَ پلیض + 

 .ُا دریافت .ٌٌذ آى

 ٌْهذ ههذارک السم را تایهذ  رتی .َ داًؼجْ اس طِویَ ایثارگزاىم  اًثاساى ّ ؿیزٍ اطت ادٍ هیدر ؿ.

 .ارائَ دُذ

 ُا را تکوی  ّ اهضا .ٌذ ُای چٌذگاًَ را اس طاهاًَ آهْسػیار دریافت ّ آى فزم. 

 درمْاطههت ایٌتزًتههی تاییذیههَ توـههیلی دیههپلن )هخههتؾ  اؿهه  رطههیذ پظههتی یهها تـههْیز تزگههَ رطههیذ

 .ایه را ارائَ دُذ .ارػٌاطی ّ د.تزی حزفَ هع غ .ارداًیم ػذگاى دثْل

 َپی اؿ  هذرک پای. 

  

نیام در سیامانه آموسشیاار مقیاطع کیاردانی ناهاوسیرهن کارشماسیی هاوسیره   دکریزای  مذارک السم بزای ثبت

 :ای حزفه

رک ه یهههها هههههذ4-4-7تـههههْیز دیههههپلن دّرٍ دّم هتْطهههه َ )ًظههههام  ػههههذگاى تایههههذ اؿهههه  ّ ایههههي دطههههتَ اس دثْل

ارائهَ  دیپلن ًظام دذین یا هذرک .ارداًی پیْطتَ یا گْاُی هْدهت ههذارک ههذ.ْر را داًؼگاُی یا هذرک پیغ

 .دٌُذ

  

 ..لیک .ٌیذ هؼاُذٍ ًوزا  در آهْسػیار  ِت اطالع اس

  

 :نام در سامانه آموسشاار مقاطع کاردانی هاوسره مذارک السم بزای ثبت

داًؼگاٍ آساد تایذ ػالٍّ تز هذارک ػوْهی تاال اؿ  ّ تـهْیز دیهپلن  ػذگاى هع غ .ارداًی پیْطتَ در دثْل

 5.هارداًغ ًظهام دهذین ) ای ّ یا دیپلن ٌُزطتاى فٌی ّ حزفَ 4-4-7اًغ ًظام  ذیذ ای یا .ار ّ د حزفَ فٌی ّ

 .ارائَ دٌُذ طالَ) یا گْاُی هْدت هذارک هذ.ْر مْد را 4طالَ یا 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 لشام تَ ارائَ اؿ  هذارکتـْیز فزم تؼِذ ا

  

 :نام در سامانه آموسشاار کارشماسی ناهاوسره مذارک السم بزای ثبت

تاال اؿ  ّ تـْیز هذرک داًؼٌاهَ یها گهْاُی هْدهت پایهاى دّرٍ  ایي دطتَ اس داًؼجْیاى ػالٍّ تز هذارک

 .ًام مْد ارائَ دٌُذ .ارػٌاطی را ًیش تزای تکوی  ثثت .ارداًی یا

  

 :شذگان کارشماسی ارشذ نام در سامانه آموسشاار قبول بزای ثبتمذارک السم 

ػههذگاى هع ههغ .ارػٌاطههی ارػههذ تایههذ اؿهه  ّ .پههی هههذرک داًؼههٌاهَ یهها گههْاُی هْدههت پایههاى دّرٍ  پذیزفتَ

 ..ارػٌاطی ّ ریشًوزا  آى را ارائَ دٌُذ

  

 :شذگان دکرزای تخصصی نام در سامانه آموسشاار قبول مذارک السم بزای ثبت

ًام مْد ػالٍّ تز هذارک تاال اؿه  ّ تـهْیز  تکوی  فزآیٌذ ثثت ػذگاى د.تزای تخــی تایذ تزای زفتَپذی

 یههها گهههْاُی هْدهههت اتوهههام .ارػٌاطهههی ارػهههذم .ارػٌاطهههی ّ ریشًوهههزا  آى را تهههَ طهههاهاًَ ههههذارک داًؼهههٌاهَ

 .آهْسػیار ارائَ دٌُذ



ًذارًهذ ّ   هذرک پایَ هاؿ  دیپلن یها اؿه  داًؼهٌاهَ هع هغ دثلهی) مْب اطت تذاًیذ .َ داًؼجْیاًی .َ اؿ 

التوـهیلی  فارؽ گْاُی هْدت فزاؿهت اس توـهی  یها گهْاُی اًؼهایی ّ ریهش ًوهزٍ هؼتثهز تها هِهز تٌِا دارای

پایَ را تا اهضا ّ اثهز اًگؼهت تهَ ُوهزاٍ  تاػٌذ تایذ تزای تکوی  فزم تؼِذًاهَ مْد اؿ  هذرک توـیلی هی

ًهام در طهاهاًَ  ُا در هْرد هذارک السم تزای ثثت دٌُذ  حال اگز آى َ طاهاًَ آهْسػیار ارائَطایز هذارک ت

 .ؿوثت .ٌٌذ ایزاى توـی  تْاًٌذ تا .ارػٌاطاى ُز گًَْ طْال ّ اتِاهی داػتَ تاػٌذ هی آهْسػیار

  

ههذارک السم را تهَ  ًام در داًؼهگاٍ هْدت ًذارًذ تایذ تزای ثثتآى دطت اس داًؼجْیاًی .َ گْاُی  :اطالػیَ

هیلیههْى تْهههاىم  3تههزای هع ههغ .ارػٌاطههی  ُوههزاٍ طهه تَ تههَ داًؼههگاٍ آهْسػههیار ارائههَ دٌُههذ .ههَ هثلههؾ طهه تَ

 .هیلیْى تْهاى اطت 6هیلیْى تْهاى ّ د.تزی  4.ارػٌاطی ارػذ 

  

 موسشاارنام در سامانه آ نحوه بارگذاری مذارک السم بزای ثبت

تهَ ؿهْر  ایٌتزًتهی ّ آًالیهي اطهت  لهذا داًؼهجْیاى تایهذ تها ًوهٍْ  ًهام در طهاهاًَ آهْسػهیار اس آًجها .هَ ثثت

دـهذ داریهن در  ًام در طاهاًَ آهْسػیار آػٌا تاػٌذ  تَ ُویي دلیه  در سیهز السم تزای ثثت تارگذاری هذارک

 .هْرد آى ؿوثت .ٌین

 ًَداًؼجْیاى تایذ ّارد طاها https://iaun.ac.ir/doc-forms  َدر آهْسػهیار ػهًْذ ّ تها تْ هَ ته

 .مْد تا داًلْد فای  هْرد ًظز تؼکی  پزًّذٍ دٌُذ ًام ًْع ثثت

 ًَآهْسػیار داًؼگاٍ آساد اطالهی تَ آدرص تؼذ اس تؼکی  پزًّذٍ ّارد طاها edu.iau.ac.ir   ػهًْذ

« 2511ػذگاى  ْری پذیزفتَپذیزع ؿیزحض»ُای  ًام مْد یکی اس رّع ًْع ثثت طپض تا تْ َ تَ

را اًتخهاب  «ّرّد هظتعین تَ طیظتن پذیزع ؿیزحضْری تا اطت ادٍ اس ػوارٍ داًؼجْیی هْدهت» یا

 ..ٌٌذ

  

 .رّی لیٌک آتی .لیک .ٌیذ حذف ّ اضافَ در طاهاًَ آهْسػیار تزای

  

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 ًوٍْ تارگذاری هذارک السم تزای ثثت ًام در طاهاًَ آهْسػیار

  

  السم هاًٌذ فهزم تؼِذًاههَ توْیه  اؿه  ههذرک توـهیلی  تاس ػذٍ .لیَ هذارکطپض در ؿ وَ  ذیذ

تؼِذ الشام تهَ ارائهَ اؿه  ههذارکم فهزم تؼِذًاههَ توْیه  اؿه  ههذرک  پایَ آهْسػیارم تـْیز فزم

 م تـهْیز6ّ  5آهْسػیارم فزم رضایت اّلیا ّ تؼِذ توْی  هذرک توـیلی پیْطهت  توـیلی پایَ

 .داًؼگاٍ آساد ّ ؿیزٍ را تارگذاری .ٌٌذ ػذگاى فزم پذیزفتَ 3پیْطت 

 تْطهظ .ارػٌاطهاى آهْسػهی داًؼهگاٍ ههْرد تزرطهی دهزار  ُا تؼذ اس تارگذاری .لیَ هذارک السم آى

طهاػت  59طاػت آیٌذٍ هؼخؾ .ٌٌذ  تَ طْری .َ داًؼهجْیاى تؼهذ اس  48 گیزًذ تا ًتیجَ آى را هی

 .ػًْذُای تاال ّارد طاهاًَ آهْسػیار  طثق رّع تْاًٌذ هی

 تاییهذ ػهذٍ تاػهذم آًگهاٍ ػهوارٍ داًؼهجْیی مهْد را دریافهت  اگز هذارک داًؼجْ در طیظتن آهْسػیار

 اس پزتهال .هارتزی مهْد« داًؼهجْ»تْاًٌذ تَ ػٌهْاى  مارج ػذى اس طاهاًَ هی مْاٌُذ .زد  طپض تا

 .اطت ادٍ .ٌٌذ

  



 

 ًوٍْ تارگذاری هذارک ثثت ًام در طاهاًَ آهْسػیار

  

ػهًْذ گشیٌهَ فزاهْػهی رههش ػثهْر را  ّارد طاهاًَ آهْسػیار هی داًؼجْیاى ددت .ٌٌذ ّدتی تزای اّلیي تار

 6تایهذ حهذاد   ْر در طهاهاًَ آهْسػهیارتتْاًٌذ تزای اّلیي تار رهش ػثهْر ایجهاد .ٌٌهذ  رههش ػثه ّارد .ٌٌذ تا

ًههام در طههاهاًَ آهْسػههیار  تههزای ثثت .ههارا.تز هتؼههک  اس حههزّف ّ اػههذاد تاػههذ  حههال اگههز در هههذارک السم

ُها را تزطهزف ّ هجهذدا ههذارک را تارگهذاری .ٌٌهذ تها در  آى داًؼجْ ُز گًَْ ًعـی ّ ْد داػتَ تاػذ تایذ

 .یافت .ٌٌذداًؼجْیی مْد را در ًِایت تتْاًٌذ ػوارٍ

آًکهههَ تهههَ ػٌهههْاى داًؼهههجْ ّارد طهههاهاًَ آهْسػهههیار ػهههذًذ تهههَ  چٌهههیي داًؼهههجْیاى ددهههت .ٌٌهههذ .هههَ تؼهههذ اس ُن

 هزا ؼهَ ّ ػهِزیَ مهْد را ّاریهش .ٌٌهذ تها« اًتخاب ّاحهذ»یا « پزدامت ػِزیَ» – «هذیزیت هالی»  گشیٌَ

تْاًٌهذ ػهوا را تیؼهتز راٌُوهایی  هی تتْاًٌذ اًتخاب ّاحذ .ٌٌذ  الثتَ .ارػٌاطاى ایزاى توـی  در ایي هزاحه 

 ..ٌٌذ

  

 ..لیک .ٌیذ ػوارٍ داًؼجْیی طاهاًَ آهْسػیار تزای اطالع اس

  

 شذگان دانشگاه آساد چاست؟ فزم هذیزفره 2ممظور اس تصویز هاوست 

ػذگاى داًؼگاٍ آساد چیظت  فزم پذیزفتَ 3ػایذ تزای ػوا طْال پیغ آهذٍ تاػذ .َ هٌظْر اس تـْیز پیْطت 

 ّ ایي فزم را چگًَْ دریافت .ٌین؟

https://irantahsil.org/شماره-دانشجویی-سامانه-آموزشیار/%20


آهْسػیار تایذ یک پزًّذٍ الکتزًّیکی در طایت تؼکی  دٌُذ .َ تهزای  ًام در طاهاًَ داًؼجْیاى دث  اس ثثت

اًْاع هختل ی دارًذ  ُا رج اطالػا  مْاطتَ ػذٍ را ارائَ دٌُذ  ایي فزمُای هٌذ السم اطت طثق فزم ایي .ار

ُها تایهذ ایهي فهزم را تکویه  ّ تـهْیز  آى در ههْرد اطالػها  ػخـهی داًؼهجْ اطهت  تٌهاتزایي 3.َ در فزم 

ُههای هعههاطغ .ارػٌاطههی پیْطههتَم .ههارداى  .ٌٌههذ  در سیههز لیظههت فزم پیْطههت آى را تههَ داًؼههگاٍ آساد ارطههال

تْاًیهذ تها  هی دُین .َ ػوا تزای دریافهت فهزم طهایز هعهاطغ توـهیلی .ارػٌاطی ارػذ را دزار هی ًّاپیْطتَ 

 .ارػٌاطاى ایزاى توـی  تواص تگیزیذ

  

 ُای .ارػٌاطی پیْطتَم .ارداًی ًاپیْطتَ ّ .ارػٌاطی ارػذ ای  فزمف

  

 نام در سامانه آموسشاار سمان ثبت 

ًهام در طهاهاًَ آهْسػهیار در سههاى هعهزر ػهذٍ تهَ طهایت  تزای ثثت داًؼجْیاى  ذیذالْرّد تایذ ددت .ٌٌذ .َ

گیهزد  ههثال  هی طثهق تزًاههَ اًجهامُهای آهْسػهیار  ًهام ّ ػهز.ت در .الص سیزا توام اهْر ثثت .هزا ؼَ .ٌٌذ

ّ تها چِهارم تِوهي ههاٍ اداههَ داػهت  لهذا  آؿاس ػذٍ 2511/9/8ًام داًؼجْیاى .ارػٌاطی ارػذ اس تاریخ  ثثت

 تْاًظتٌذ ّارد طهاهاًَ آهْسػهیار ػهذ ٍ ّ ادهذاها  السم را اًجهام دٌُهذ  حهال هی داّطلثاى ػشیش در ایي هذ 

تْاًیهذ تها  آهْسػهیار هی ًهام طهایز هعهاطغ دیگهز طهاهاًَ د سههاى ثثتػوا تزای .ظة اطالػا  تیؼتز در ههْر

 ..ارػٌاطاى ایزاى توـی  تواص تگیزیذ

  

 ..لیک .ٌیذ تاسیاتی رهش ػثْر ّ ًام .ارتزی طاهاًَ آهْسػیار تزای

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/فایل-فرمهای-کارشناسی-پیوسته،-کاردانی-ناپیوسته-و-کارشناسی-ارشد.pdf
https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/


 

 6ّ  5فزم رضایت اّلیا ّ تؼِذ توْی  هذرک توـیلی پیْطت 

  

ههذرک مهْد را  داًؼهگاُی مهْد تایهذ تاییذیهَ توـهیلی ههذرک دیهپلن ّ پیغ داًؼجْیاى تهزای تِیهَ  :اطالػیَ

یها تهَ دفهاتز پیؼهخْاى دّلهت هزا ؼهَ   emt.medu.ir  طهایت تْاًٌذ تَ ُا تزای ایي .ار هی دریافت .ٌٌذ  آى

 ..ٌٌذ

  

ُهای  راٌُوها تکویه  فزم مًهام در طهاهاًَ آهْسػهیار ههذارک السم تهزای ثثت  ِت دریافت هؼهاّرٍ در ههْرد

هذرک توـیلی پایَ آهْسػهیارم تـهْیز فهزم تؼِهذ  ًام در طاهاًَ آهْسػیارم فزم تؼِذًاهَ توْی  اؿ  ثثت

ْسػیارم فزم رضایت اّلیا ّ تؼِذًاهَ توْی  اؿ  هذرک توـیلی پایَ آه الشام تَ ارائَ اؿ  هذارکم فزم

آساد چیظهت ّ  ػهذگاى داًؼهگاٍ فهزم پذیزفتَ 3م تـهْیز پیْطهت 6ّ  5توْی  هذرک توـهیلی پیْطهت  تؼِذ

 .ُای سیز تواص حاؿ  ًواییذ تَ ػوارٍ ایزاى توـی  ًام در طاهاًَ آهْسػیار تا هؼاّراى ثثت

 تواص اس طزاطز .ؼْر – 9099072952

 تواص اس اطتاى تِزاى – 9099072952

 ػة 23ؿث  الی  9پاطخگْیی ُوَ رّسٍ اس  اس تل ي ثاتت تذّى گزفتي .ذ تواص

  

  

https://irantahsil.org/


 مالؿَ ه لة

ًهام در طهاهاًَ  تهَ دلیه  اُویهت هْضهْع ههذارک السم تهزای ثثت در ایي هعالَ اس ایزاى توـی  طؼی .هزدین

.هزدین   چٌیي تَ ًوهٍْ تارگهذاری ههذارک ّ هزاحه  تؼهذی آى اػهارٍ آى ؿوثت .ٌین  ُن ردآهْسػیار در هْ

تظهٌذٍ .هزدین  حهال اگهز ػهوا تهَ ُهز  ًام در هعهاطغ .ارػٌاطهی ارػهذ داًؼهگاٍ آساد در پایاى ًیش تَ سهاى ثثت

 .تْاًیذ اس .ارػٌاطاى تاتجزتَ ایزاى توـی  طْال .ٌیذ هی گًَْ طْالی در ایي هْرد داػتَ تاػیذ

  

  

  

  

 


