
والدینی که می خواهند فرزندشان را در کالس اول ثبت نام کنند برای آگاهی از مدارک الزم برای ثبت نام کالس اول می  

یا اویل فصل تابستان صورت  زمان ثبت نام کالس اولی ها معموال در اواخر فصل بهار   .توانند این مقاله را مطالعه کنند

زم برای ثبت نام کالس اول  مدارک ال .ثبت نام در هر مدرسه ای میتوانند متفاوت باشدکه بازه تعیین شده برای   میگیرد،  

به شرح زیر می باشد ولی ممکن است طبق نظر هر مدرسه ای مدارک اضافی بر این موارد بیان شده نیز الزم   1401

 .باشد

بسیار مهم تر و کامل تر از سایر پابه های تحصیلی می باشد. دلیلش این    1401مدارک الزم برای ثبت نام کالس اول سال  

و کامل از اطالعات پزشکی الزم،   مدرسه می شوند، و به همین دلیل مدرسه نیاز به اطالعات دقیقاست که تازه وارد  

  .آدرس، اطالعات مربوط به والدین و… دانش آموز دارد

به دلیل اینکه والدین برای اولین بار اقدام به تشکیل پرونده تحصیلی برای دانش آموز می کنند باید سعی بر این داشته باشند  

 .تمامی مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کالس اول را به صورت کامل و دقیق همراه خود داشته باشند تا

  

  

 :اطالعیه

واکسیناسیون دانش آموز به طور کامل انجام شده است و کارت واکسن در دسترس نمی باشد حداقل باید کپی کارت   اگر

 .به مدرسه ارائه شود

  

  

 1401-1401 زمان ثبت نام کالس اولی ها

هر ساله زمان ثبت نام کالس اول طبق تاریخ مشخصی اعالم خواهد شد. در سال های گذشته عموماً اوایل تابستان شروع  

شده و تا اواخر آن ادامه داشت. در سال جاری طبق آخرین اخبار ثبت نام از اردیبهشت و خرداد ماه آغاز شده و گفته می  

 .ادامه داشته باشدشود نهایتاً تا آخر بهار 

  

 1401مدارک الزم برای ثبت نام کالس اولی های سال 

 .برای ثبت نام در مدارس شاهد و عادی مدارکی نیاز می باشد که در این مقاله تمامی آنها به طور کامل بیان شده است

اینک در زیر به تمامی آنها    والدین نوآموزان برای ثبت نام باید حضوری اقدام کنند، با در دست داشتن تمامی مدارک که

  .اشاره می شود برای ثبت نام به مدرسه مورد نظرشان تشریف ببرند

برای ثبت نام دانش آموزان در پایه اول ابتدایی بوده و باید قبل   1401سنجش کالس اول ابتدایی الزم به ذکر است که فرم

 .از مراجعه به پایگاه های طرح سنجش سالمت توسط مدیران مدارس در اختیار والدین نوآموزان قرار بگیرند

 در مدارس است و برای این کار باید به پایگاه اول ابتدایینام پایه  ثبت   سنجش سالمت، اولین و اصلی ترین شرط برای

آموز به سادگی مورد  کنند در این صورت بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی و سطح سالمت دانش    های سنجش مراجعه

 .ارزیابی قرار می گیرد
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 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید مشاوره کودکان دبستانیبرای دریافت    

  

  

 ریز مدارک الزم برای ثبت نام کالس اول

خرداد ماه والدین می توانند همراه با مدارک   ۳۱تا    ۱معموال بازه ای برای ثبت نام کالس اولی ها تعیین شده است که از  

 .سال تمام است ۶و دانش آموز برای ثبت نام بروند. سن تعیین شده برای حضور در کالس اول 

 : مدارک

 :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کالس اولی ها •

 ناسنامه دانش آموزاصل و کپی ش •

 اصل و کپی کارت واکسیناسیون  •

 ۳*۴چهار قطعه عکس  •

باید کپی حکم فرهنگیشان را در پرونده  کپی مدارک محل سکونت، در صورتی که والدین فرزند، فرهنگی باشند   •

باشند. در صورتی که والدین فرهنگی خواهان این میباشند که محل تحصیل فرزندشان نزدیک محل     قرار داده

 .ارشنان باشد باید حکم فرهنگی بودنشان را در پرونده دانش آموز قرار دهندک

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/
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برای دانش آموزانی که جزو اتباع خارجی می باشند باید فرم تعهد اتباع بیگانه را نیز در داخل پرونده قرار  •

 .دهند

 کپی مدرک تحصیلی والدین •

 اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مادر •

 ارت ملی پدراصل و کپی شناسنامه و ک •

 تکمیل شده فرم سنجش سالمت •

 .ارائه برگه حضانت در صورتی که نوآموز با مادر زندگی می کند •

 فرم مشخصات، اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموز در پایگاه سنجش پایه اول •

 .واکسیناسیون باید دارای مهر باشد و تمامی واکسن ها به صورت کامل زده شده باشندکارت واکسن: کارت  •

آن .مدرک محرز برای محل سکونت: با در دست داشتن یکی از این موارد می توانید محل سکونتان را اثبات کنید •

 مدارک) قبض، آب و برق و گاز و تلفن، سند خانه، قولنامه رسمی و … باشد( 

مامی مدارک برای ثبت نام الزامی و اجباری می باشد همچنین در دست داشتن اصل شناسنامه نوآموز نیز  همراه داشتن ت

 .الزامی می باشد و خود دانش آموز نیز در زمان ثبت نام باید حضور داشته باشد

  

  

 

  

  

  

 .روی لینک کلیک کنید قبول نشدن در سنجش کالس اول و 1401سواالت سنجش اول ابتدایی برای اطالع از  
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 مدارک الزم برای ثبت نام کالس اول و تکمیل کننده ثبت نام 

 .رداخت کنندوالدین باید در زمان ثبت نام مبلغی الحساب برای هزینه کتاب بیمه به مدرسه پ •

 تکمیل فرم ثبت نام مدرسه برای دانش آموز •

 ارائه حداقل یک شماره ثابت و شماره تلفن همراه پدر و مادر دانش آموز •

 ارائه قولنامه و سند و با قبض برای محرز شدن محل سکونت دقیق دانش آموز •

 (۳*۴پوشه و با سی دی عکس دانش آموز) عکس  •

شامل نوآموزان    ستی ) این مورد شامل تمامی دانش آموزان نمی باشد و فقطگواهی فوت ، طالق، جانبازی، بهزی •

 که چنین شرایط داشته باشند. الزم به ارائه گواهی های نام برده در باال می باشند( 

میزان مبلغ پرداختی برای بیمه و کتب درسی ممکن است در مدارس مختلف با هم فرق داشته باشد. هرچند که آموزش و  

 .الش دارد و سعی می کند تا مبالغ دریافتی مدارس با هم یکسان باشندپرورش ت

در برخی مواقع ممکن است بعضی از مدارس مدارک دیگری را نیز خواستار باشند که طبق نظر مدارس مختلف ممکن 

مدرسه پوشش دهنده  است با هم فرق داشته باشند. برای ثبت نام در مدرسه بعد مسافتی در نظر گرفته می شود یعنی هر  

مناطق نزدیک خود می باشد. و در غیر این صورت ثبت نام با دشواری انجام شده و در صورت کلی ثبت نام غیر ممکن  

 .می باشد. مناطق پوشش دهنده مدرسه توسط اداره آموزش و پرورش تعیین می شود

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام کالس اول و سنجش سالمت نوآموزان

 .مدارکی که در پایگاه برای سنجش نوآموزان باید ارائه دهید شامل موارد زیر می باشد

 اصل شناسنامه دانش آموز و والدین •

 کارت واکسیناسیون تکمیل شده و مهر شده  •

 ۳*۴یک قطعه عکس  •

های   پرداخت هزینه تعیین شده ثبت نام سنجش سالمت نوآموز) این هزینه صرفا باید از طریق پوز و یا درگاه •

 الکترونیکی پرداخت شود( 

  

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید 1401ام پایه اول ابتدایی پادا ثبت نبرای اطالع از شرایط و نحوه 

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام کالس اول در مدارس شاهد 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/


اگر قصد ثبت نام فرزند خود در مدارس شاهد را دارید نیاز است یک سری مدارک اصلی عالوه بر مدارک خواسته شده 

 .در سایر مدارس را نیز ارائه دهید

 .مدارک شامل کسب حداقل امتیازات الزم می شود که در ادامه آن را بیشتر بررسی خواهیم کرداین 

  

 : اطالعیه

دقت کنید که مراجعه کنندگان به مدارس شاهد جهت ثبت نام به دو دسته فرزندان شاهد و ایثارگر دانش آموزان عادی تقسیم  

 .بررسی خواهیم کردمی شوند که مدارک برای هر گروه را در ادامه جداگانه 

  

  

 توضیحات و مدارک مورد نیاز  وضعیت دانش آموز  ردیف

 حافظ قرآن کریم  1

 گواهی معتبر از اداره کل آموزش و پرورش استان 

تایید  با  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان   یا 

 ستاد اجرایی شاهد استان 

2 

 حائز رتبه اول تا سوم در مسابقات ساالنه

قرات   مفاهیم  البالغه حفظ  نهج  و   قرآن 

  ، منطقه  سطح  در  پرورش  و  آموزش 

کشور  ،  استان 

، استان   ، منطقه  در سطح  المللی  بین   و 

 کشور و بین و المللی 

شود   2حداکثر   پذیرفته  منطقه  از   . گواهی 

در مرتبط  واحد  از  معتبر   گواهی 

استان  ، منطقه  پرورش  و  آموزش   اداره 

 استان حوزه ستادی با تایید ستاد اجرایی شاهد 

3 

 حائز رتبه اول تا سوم در مسابقه فرهنگی

آموزان   دانش  علمی  و  ورزشی  هنری 

 برگزار

 شده از سوی آموزش و پرورش 

شود   3حداکثر   پذیرفته  منطقه  از   . گواهی 

آموزش و   اداره  در  از واحد مرتبط  گواهی صادره 

 پرورش 

ستادی  حوزه   ، استان   ،  منطقه 

های  المپیاد  شامل  علمی   مسابقات 

 ی و جشنواره خوارزمیعلم

4 

پیمانی  و  رسمی  کارمند   فرزند 

 آموزش و پرورش و بنیاد شهید شاغل در 

 طرح شاهد

بر مبنی  رسمی  ابالغیه  یا  استخدامی  حکم   آرین 

تحصیلی  سال  در  شاهد  طرح  در  موظف   اشتغال 

 جاری

 گواهی سوابق خدمت در طرح شاهد از مراجع ذیربط 

5 
نام   ثبت  متقاضی  آموزان   دردانش 

 مدرسه شاهد محل تدریس والدین 

منطقه شاهد  اجرایی  ستاد  تایید   با 

کارشناسی  به  بند  این  امتیاز  از  مندی  بهره   جهت 

 . شاهد منطقه مراجعه نمایید

6 

و  آموزش  رسمی  کارکنان  فرزندان 

 پرورش 

 شاغل در مدرسه ایثارگران 

اشتغال رسمی  ایالغ  یا  استخدامی  حکم   آخرین 

مدرسه   در  سال موظف  در   ایثارگران 

 ( 1401 - 99 ) تحصیلی جاری

7 
در تدریس  به  شاغل  فرهنگیان   فرزندان 

 مدارس مناطق امنیتی 

جهت منطقه  شاهد  ستاد  تشخیص   به 

کارشناسی به  بند  این  امتیاز  از   بهرمندی 

 . شاهد منطقه مراجعه نمایید

8 
فرزند کارمند رسمی آموزش و پرورش  

بنیاد   و 

جاری  سال  در  صادره  استخدامی  حکم   آخرین 

شاغلین )  ( برای 

) بازنشستگان  برای   ( بازنشستگی  جکم   آخرین 



بازنش یا  ) شاغل  یا  شهید  ) مامور   ) سته 

 انتقالی به ادارات دیگر(

پرورش  و  آموزش  در  خدمت  سوابق  گواهی   و 

 ( برای مامورین و انتقالی ها )

9 
ساز  مدرسه  خیره  نوه  یا   فرزند 

 6-3به شرح بند 

- 99صادره در سال جاری ) سال تحصیلی  گواهی  

1401  ) 

کتبی تایید  و  استان  مدارس  نوسازی  کل  اداره   از 

  ستاد اجرایی شاهد استان

 کارنامه تحصیلی دانش آموز  امتیاز علمی دانش آموز  10

  

  

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام فرزندان ایثارگران در مدارس شاهد 

 .مدارک را مطالعه کنیددر جدول زیر می توانید این 

  

  

 توضیحات و مدارک مورد نیاز  وضعیت دانش آموز  ردیف

1 
جانباز  آموز   دانش 

 درصد 49تا  25فرزند جانباز 

سامانه طریق  از  آموز  دانش  کدملی  از   شناسایی 

تبصره : در صورت جانبازی مادر از کد ملی مادر  

 . استفاده شود

 درصد 25فرزند جانباز تا  2

سامانه طریق  از  آموز  دانش  کدملی  از   شناسایی 

تبصره : در صورت جانبازی مادر از کد ملی مادر  

 . استفاده شود

3 

جانباز   و  شهید  برادر  و   70خواهر 

باالتر  و   درصد 

جانباز   نوه  و  شهید  و   70نوه  درصد 

 باالتر 

سامانه  از طریق  آموز  دانش  کدملی  از   شناسایی 

شناسایی معتبر از منیاد شهید معرفی نامه یا کارت   

 و امور ایثارگران

 فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی  4

ارائه گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد 

، حضور  مدت  ذکر  با   سازندگی 

شود محاسبه  روز  به  حضور   . مدت 

  : و    10مثال   روز   20ماه 

(10*30)+20=320 

 از حوزه ایثارگران سپاهگواهی معتبر  فرزند رزمنده جبهه مقاومت  5

 فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه  6

ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصالح صادر کننده 

، نام  ثبت  راهنمای   مطابق 

شود محاسبه  روز  به  حضور   . مدت 

  : و    10مثال   روز   20ماه 

(10*30)+20=320 

7 

  ( آزاده  (  2نوه   مورد 

 مورد (   2درصد )  69تا  50نوه جانباز 

 درصد 69آزاده با جانبازی تا نوه 

سامانه طریق  از  مادر  و  پدر  ملی  کد   شناسایی 

معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید 

 و امور ایثارگران

8 
تا   جانباز  )    49نوه  (   2درصد   مورد 

  ( شهید   ) نتیجه   ( (   2سالله   مورد 

از  معتبر  شناسایی  کارت  یا  نامه   معرفی 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران



خواهر زاده یا برادر زاده شهید و جانباز  

 مورد (   5باالتر ) حداکثر درصد و  70

9 
درصد    50فرزند همسر ) شهید ، جانباز  

 به باال و آزاده (

از  معتبر  شناسایی  کارت  یا  نامه   معرفی 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

  

  

در جدول فوق برای فرزندانی است که جزء بستگان درجه یک نیروی های  توجه داشته باشید که تمامی موارد آورده شده  

 .جانباز، شاهد و یا ایثارگر هستند و شامل سایر دانش آموزان عادی نخواهد بود

  

  

 

  

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام کالس اول در مدارس استثنایی 

استثنایی نیاز است عالوه بر مدارک اصلی، یک سری مدارک  برای ثبت نام دانش آموزان در مقطع اول ابتدایی مدارس  

 .مربوط به بیماری فرزندان نیز ارائه شود
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تمامی دانش آموزانی که در مدارس عادی تحصیل می کنند می توانند از خدمات تحصیل ویژه ای در مدارس استثنایی  

 .برخوردار شوند

 .مه مدرسه ابتدایی استهای استثنایی ضمی کالس پیش از دبستان در تمامی گروه

 .سال های مردودی برای این دانش آموزان محاسبه نخواهد شد 

 .برای قرار دادن دانش آموزان در گروه های چند معلولیتی باید حتماً ارزیابی های مورد نیاز انجام شود

 .برای جایدهی دانش آموزان چند معلولیتی نیاز است تصمیم شورا برای آن ها گرفته شود

 .آموز تشکیل خواهد شددانش 7و حداکثر  4های چند پایه با حداقل کالس

 .طبق قوانین تشکیل کالس با تعداد دانش آموزان بیشتر از حداکثر تعداد تعیین شده ممنوع خواهد بود

طیف اتیسم  اختالل رفتاری و هیجانی و برای ثبت نام کنندگان دارای آسیب دیده شنوایی، بینایی، معلول جسمی و حرکتی،

سال تمام و حداکثر سن اشتغال به تحصیل در    10سال تمام و حداکثر    6با هوشبهر عادی، حداقل سن ورود به اول ابتدایی  

 .سال تمام در نظر گرفته شده است 16دوره ابتدایی 

نی، حداقل سن ورود به برای ثبت نام کنندگان کم توان ذهنی، چند معلولیتی با کم توانی ذهنی و طیف اتیسم با کم توانی ذه

سال تمام در نظر   17سال و حداکثر سن اشتغال به تحصیل در دوره ابتدایی    11سال تمام و حداکثر    6پایه اول ابتدایی  

 .گرفته شده است

  

  

 : اطالعیه

 .شوندمند میآموزان استثنایی مشغول تحصیل در مدارس عادی از خدمات ویژه یادگیری و توانبخشی بهرهدانش

  

  

 هزینه ثبت نام کالس اول ابتدایی 

عالوه بر مدارک، یکی از سواالت رایجی که در رابطه با نحوه ثبت نام کالس اولی ها پرسیده می شود، هزینه ثبت نام 

است. در این قسمت همراه ما باشید تا هزینه ثبت نام را بیشتر بررسی کنیم. به صورت کلی هزینه در دو گروه مدارس  

 .دولتی مورد بررسی قرار می گیرد که ما در ابتدا هزینه ثبت نام در مدارس دولتی را بررسی خواهیم کرددولتی و غیر

  

  

 هزینه ثبت نام کالس اول ابتدایی در مدارس دولتی 

طبق قوانین تصویب شده به صورت کلی هیچ کدام از مدارس دولتی، مجاز به دریافت هزینه از دانش آموزان نیستند. این 

هزینه ها اغلب با عناوینی همچون، کمک های مردمی، هزینه سرویس مدارس، هزینه لباس و روپوش مدرسه، فعالیت  

 .ها فوق برنامه و ... گرفته می شود



  

  

 هزینه ثبت نام کالس اول ابتدایی در مدارس شاهد 

طبق آخرین اخبار برای ثبت نام در برای ثبت نام در مدارس شاهد، الزم است هزینه هایی را برای ثبت نام بپردازید.  

 .هزار تومان دریافت خواهد شد 850تا  450هزار تومان و برای دانش آموزان غیر شاهد بین  450مدارس شاهد،

  

  

 هزینه ثبت نام کالس اول در مدارس غیر دولتی 

مقدار آن به تصویب آموزش و پرورش  در مدارس دولتی هزینه ای با عنوان شهریه از تمام دانش آموزان دریافت می شود.  

می رسد و اعالم می شود؛ البته نکته مهمی که در رابطه با این مورد باید بدانید، مقدار هزینه است. از آنجایی که شرایط 

 .و امکانات در مدارس غیر دولتی متفاوت است این هزینه متفاوت می باشد

  

  

 نحوه ثبت نام کالس اول ابتدایی 

رای ثبت نام وجود دارد که شامل مراجعه حضوری و مراجعه اینترنتی است. در برخی مدارس ممکن  دو روش کلی ب

 .است نحوه ثبت نام فقط اینترنتی باشد در حالی که در برخی مدارس دیگر ممکن است به صورت مجازی باشد

ده است، برای ثبت نام اقدام نمایند. طبق آخرین اخبار موجود از نحوه ثبت نام نیاز است کودکانی که شش سال آن ها تمام ش

 .سال تمام، مجاز به ثبت نام در دوره پیش دبستانی نخواهند بود 6توجه داشته باشید که کودکان 

 .ثبت نام دانش آموزان مدارس شاهد، به صورت غیر حضوری خواهد بود

 .گذاشته شودیکی از مراحل مهم ثبت نام نیز، مرحله سنجش سالمت است که باید حتماً پشت سر 

  

  

 نکات بسیار مهم در مورد مدارک کالس اولی ها 

والدین عزیز برای ثبت نام کالس اولی ها باید دقت داشته باشند که مطابقت دادن کپی با اصل شناسنامه نمی تواند جایگزین 

در صورتی که با فرم   فرم تطبیق شود. چون در این صورت شما فقط کپی را با اصل مطابقت داده اید و تایید کرده اید.

 .تطبیق هم عمل مطابقت را انجام می دهید و هم از نظر سنی دانش آموز برای ثبت نام منعی ندارد را تایید کرده اید

بعد از مطابقت دادن  .الزم به ذکر است که مطابقت دادن شناسنامه با تایید سنی دانش آموز به عهده مدیر مدرسه می باشد

ل آن، نوبت به نوشتن کپی برابر اصل می باشد. برای این کار الزم است به دفاتر رسمی مراجعه  شناسنامه با کپی و اص

کنید. با امضا و مهر کپی برابر اصل و تاریخ ، نام و نام خانوادگی مطابقت دهنده درج شود و در آخر تحویل مدرسه داده  

 .شود



  

 .کلیک کنیدکاربران گرامی، برای دانلود مطالب این صفحه به صورت پی دی اف 

  

 خالصه مطالب

سالگی و با ورود به مدرسه آغاز می گردد. در    ۶تمام شدن  یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مراحل زندگی هر فرد با  

این دوره والدین کودک باید فرزندشان را آماده برای ورود به دوره جدید و دنیای یادگیری کنند. که با ثبت نام و ورود به 

فتم دانش آموز وارد  پایه می باشد. و در دوره ه ۶کالس اول آغاز می شود. دوره ابتدایی کشور ما طبق نظام جدید دارای 

دوره متوسطه می شود. دوره پیش دبستانی قبل از دوره ابتدایی قرار دارد که اجباری نمی باشد و در این صورت اولین  

مقطع تحصیلی دانش آموز پایه اول ابتدایی می باشد. والدین برای ثبت نام دانش آموزان کالس اول دغدغه بسیار زیادی  

 .دارند

ین دانش آموزان کالس اولی ها: ثبت نام فرزند خود را در بازه تعیین شده انجام دهند و موکول به روز توصیه مهم به والد

دانش آموزانی که   .های آخر نکنند. تا با مشکالتی مانند عدم ظرفیت برای ثبت نام و همچنین ازدحام زیاد روبه رو نشوند

در دو ، سال اخیر به دلیل شیوع بیماری   .ل ابتدایی ثبت نام کنندبرای پایه او   1401هستند می توانند در سال    ۹۵متولدین  

والدین نوآموزان با در دست  .کرونا ثبت نام در برخی از مدارس به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می شود

مدرسه    داشتن مدارک بیان شده در باال به صورت کامل و در بازه زمانی مشخص شده می توانند همراه فرزندشان خود در

با ما   مدارک مورد نیاز ثبت نام کالس اولبرای ثبت نام حضور داشته باشند. برای دریافت اطالعات تکمیلی در رابطه با  

 .تماس بگیرید
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