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 کلیات – فصل اّل
ـْضای ػبلی اًمالة فطٌُگی ّ آییي  ۷/۸/۸۰ثَ اؼتٌبز هصْثَ زّیؽت ّ ـصت ّ زّهیي خلؽَ هْضخ  – ۱هبزٍ 

ًبهَ هطثْط یَ آى اًدوي ػلوی پطؼتبضی ایطاى ثطاؼبغ هْاز آتی تفکیل هی گطزز. کَ زض ؼطْض ثؼس ثَ طْض 

 ًبهیسٍ هی ـْز.« اًدوي»ذالصَ 
، تحمیمبتی، ترصصی ّ فٌی هطیْط فؼبلیت هی ًوبیس ّ اػضبی آى یَ اًدوي صطفبً زض ظهیٌَ ُبی ػلوی – ۲هبزٍ 

 ًبم اًدوي حك فؼبلیت ؼیبؼی یب ّاثؽتگی یَ زؼتدبت ّ احعاة ؼیبؼی ضا ًساضًس.
هصْة زّیؽت ّ ـصت ّ زّهیي  ۴اًدوي غیط اًتفبػی ثْزٍ ّ اظ تبضید تصْیت کویؽیْى هْضْع هبزٍ  – ۳هادٍ 

ّ ثجت زض ازاضٍ ثجت ـطکتِب زاضای ـرصیت حمْلی اؼت ّ ضئیػ ُیبت  خلؽَ ـْضای ػبلی اًمالة فطٌُگی
 هسیطٍ آى ًوبیٌسٍ لبًًْی اًدوي هی ثبـس.

هطکع اًدوي زض هطکع تحمیمبت زاًفکسٍ پطؼتبضی ّ هبهبیی تِطاى اؼت ّ ـؼت آى هی تْاًس زض ُط  – ۴هادٍ 

 هٌطمَ اظ کفْض تفکیل ـْز.
 ؼت .اًدوي زاضای تبثؼیت ایطاًی ا – ۵هادٍ 

اًدوي اظ تبضید تصْیت ایي اؼبؼٌبهَ ثطای هست ًبهحسّزی تفکیل هی ـْز ّ هلعم ثَ ضػبیت لْاًیي  – ۶هادٍ 
 خوِْضی اؼالهی ایطاى اؼت.

 شرح ّظایف ّ اُداف – فصل دّم

اؼبؼٌبهَ اًدوي، الساهبت ّ فؼبلیت ُبی ظیط ضا ثَ ػول  ۲ثَ هٌظْض ًیل ثَ اُساف هصکْض زض هبزٍ  – ۷هادٍ 
 ُس آّضز.ذْا

ایدبز اضتجبط ػلوی، فٌی، تحمیمبتی، آهْظؾ ّ تجبزل ًظط ثیي هحممبى، هترصصبى ّ ؼبیط کبضـٌبؼبًی   – ۷ – ۱
 کَ ثَ ًحْی ثب ـبذَ ُبی گًْبگْى پطؼتبضی ؼط ّ کبض زاضًس.

ُوکبضی ثب ّظاضت ثِساـت، زضهبى ّ آهْظؾ پعـکی ّ زاًفگبٍ ُب ّ هؤؼؽبت آهْظـی ّ پژُّفی زض  – ۷ – ۲
 ثطًبهَ ضیعی اهْض آهْظـی، پژُّفی ّ ثطگعاضی گطز ُوبیی ُب ّ ثبظآهْظی.

 اضظیبثی ّ ثبظًگطی ثطًبهَ ُبی آهْظـی، پژُّفی ّ اضایَ پیفٌِبزُبی هصکْض. – ۷ – ۳

 اضایَ ذسهبت آهْظـی، ػلوی، پژُّفی، فٌی. – ۷ – ۴
ز فؼبلیت ُبی ػلوی پژُّفی ّ تطغیت ّ تفْیك زاًفوٌساى، پژُّؿ گطاى ّ زاًفدْثبى زض پیفجط – ۷ – ۵

 آهْظـی.
تِیَ ّ تسّیي ّ اًتفبض ًفطیبت ػلوی، آهْظـی ّ ثطگعاضی گطز ُوبیی ُبی ثبظآهْظی آهْظـی ّ  – ۷ – ۶

 پژُّفی زض ؼطْذ زاذلی ّ ذبضخی ثب ضػبیت لْاًیي ّ همطضات خبضی کفْض.

 عضْیت – فصل سْم
 ػضْیت زض اًدوي ثَ ططق ظیط هی ثبـس: -۸هبزٍ 

ػضْیت پیْؼتَ: ُیبت هؤؼػ اًدوي ّ کلیَ افطازی کَ حسالل زاضای زضخَ فْق لیؽبًػ زض یکی اظ  – ۸ – ۱
ضـتَ ُبی پطؼتبضی ّ یب ضـتَ ُبی ّاثؽتَ ثبـٌس هی تْاًٌس طجك ضْاثظ هصکْض زض ایي اؼبؼٌبهَ ثَ ػضْیت 

 اًدوي زض آیٌس.

 ی تْاًٌس ثَ ػضْیت ّاثؽتَ اًدوي زض آیٌس.ػضْیت ّاثؽتَ: افطازی کَ حبئع ـطایظ ظیط هی ثبـٌس ه – ۸ – ۲
 کلیَ کؽبًی کَ زاضای زضخَ لیؽبًػ زض ضـتَ پطؼتبضی ثبـٌس.

ػضْیت افتربضی: ـرصیت ُبی ایطاًی ّ ذبضخی کَ همبم ػلوی، فطٌُگی ّ اختوبػی آًبى حبئع اُویت  – ۸ – ۳
ذبق ثبـس ّ یب زض پیفجطز اُساف اًدوي کوک ُبی هؤثط ّ اضظًسٍ ای ًوْزٍ ثبـٌس هی تْاًٌس ثَ ػضْیت افتربضی 

 پصیطفتَ ـًْس.
 ُیبت هسیطٍ ثَ ػضْیت پیْؼتَ ثطگعیسٍ ـًْس. اػضبی ّاثؽتَ هی تْاًٌس ثب احطلع ـطایظ ّ تصْیت – ۱تبصرٍ 

هصْثَ زّیؽت ّ  ۴اػضبی پیْؼتَ اًدوي ثبیؽتی ـطایظ ُیبت هؤؼػ ّ ُیبت هسیطٍ هصکْض زض هبزٍ  – ۲تبصرٍ 

 ـصت ّ زّهیي خلؽَ ـْضای ػبلی اًمالة فطٌُگی ضا زاضا ثبـٌس.
ُیبت هسیطٍ تؼییي ّ ثَ تصْیت هدوغ  ُط یک اظ اػضبی اًدوي ؼبالًَ هجلغی ضا کَ هیعاى آى تْؼظ – ۹هادٍ 

 ػوْهی ذْاُس ضؼیس ثَ ػٌْاى حك ػضْیت پطزاذت ذْاُس کطز.
 پطزاذت حك ػضْیت ُیچ گًَْ حك ّ ازػبیی ضا ًؽجت ثَ زاضایی اًدوي ثطای ػضْ ایدبز ًرْاُس کطز. – تبصرٍ

 ػضْیت زض اًدوي زض یکی اظ هْاضز ظیط ذبتوَ هی یبثس: – ۱۱هادٍ 

 اؼتؼفبی کتجی ػضْء – ۱۰ -۱
 ػسم پطزاذت حك ػضْیت ؼبالًَ ز ضهِلتی کَ ُیبت هسیطٍ تؼییي هی ًوبیس. – ۱۰ – ۲

ظّال یکی اظ ـطایظ ػضْیت ّ ًیع هحکْهیت لطؼی زض ُیبت ُبی ثسّی ّ ػبلی اًتظبهی ؼبظهبى ًظبم  – ۱۰ – ۳
 پطؼتبضی ثَ هحطّهیت هْلت یب زائن اظ اـتغبل ثَ حطفَ پطؼتبضی

 هست تؼلیك ػضْیت هؼبزل هست هحطّهیت اظ اـتغبل ثَ حطفَ پطؼتبضی اؼت. – ۱تبصرٍ 



  
 

تصوین ًِبیی ضاخغ ثَ ػسم پصیطؾ ّ ًیع ذبتوَ ػضْیت پػ اظ اطالع ّ تبییس ُیبت ًظبضت ثط ػولکطز  – ۲تبصرٍ 

 آییي ًبهَ ثب ُیبت هسیطٍ ذْاُس ثْز. ۱۳هبزٍ  ۷اًدوي ُب هْضْع ثٌس 
 ارکاى اًجوي – فصل چِارم

 اًدوي زاضای لطکبى ظیط اؼت: – ۱۱ٍ هاد
 هدوغ ػوْهی  – ۱۱ – ۱

 ُیبت هسیطٍ   – ۱۱ – ۲

 ثبظضغ -۱۱ – ۳
 هجوع عوْهی – الف

هدوغ ػوْهی ػبزی کَ ُط ؼبل یک ثبض تفکیل هی ـْز ّ ثَ اهْض خبضی اًدوي ضؼیسگی هی کٌس ّ  -۱۲هبزٍ 
 ًیع هی تْاًس اظ خِت ًْثت حؽت ضطّضت ثَ طْض فْق الؼبزٍ تفکیل ـْز.

َ ّ یب اتربش تصوین زضذصْق  – ۱۲ – ۱ دبم اصالحبت الظم زض اؼبؼٌبه َ زض هْالغ ضطّضی ثطای ًا ٍ ک هدوغ ػوْهی فْق الؼبز
دوي تفکیل هی ـْز ّ ًتیدَ تصویوبت آى زض ذصْق اصالذ ّ تغییط اؼبؼٌبهَ پػ اظ تصْیت کویؽیْى هْضْع  حالل ًا ًا

مالة فطٌُگی لبثل اخطا ذْاُس ثْز. هدبهغ ػوْهی  ۷/۸/۸۰هصَْث زّیؽت ّ ـصت ّ زّهیي خلؽَ  ۴هبزٍ  ـْضای ػبلی ًا

 تفکیل هی گطزز.اظ اػضبء پیْؼتَ  ۵/۱ثَ زػْت ُیبت هسیطٍ یب ثبظضغ ثب 
خلؽبت هدوغ ػوْهی ػبزی ّ فْق الؼبزٍ ُط یک ثب حضْض حسالل ًصف ثَ ػالٍّ یک اػضبء ضؼویت  – ۱تبصرٍ 

 هی ثبیس ّ تصویوبت ثب اکثطیت آضاء ذْاُس ثْز.
هدبهغ ػوْهی زض اّلیي خلؽَ ذْز یک ًفط ضا اظ ثیي اػضبء ثَ ػٌْاى ضئیػ هدوغ ّ زّ ًفط ضا ثَ ػٌْاى  – ۲تبصرٍ 

هٌفی اًتربة هی ًوبیس. خلؽبت هدوغ ػوْهی ػبزی ّ فْق الؼبزٍ ثب شکط تبضید ّ هحل تفکیل ّ زؼتْض خلؽَ 

ّم زػْت کتجی ثَ اطالع اػضبء ذْاُس یک هبٍ لجل اظ تفکیل هدوغ اظ ططیك اًتفبض آگِی زض ضّظًبهَ ّ ثب ػٌساللع
 ضؼیس.

چٌبى چَ حس ًصبة الظم ثطای تفکیل خلؽبت هدوغ ػوْهی ػبزی ّ فْق الؼبزٍ ثَ زؼت ًیبهس ثَ  – ۳تبصرٍ 
فبصلَ یک هبٍ اظ تبضید خلؽَ اّلیَ ًؽجت ثَ زػْت هدسز ثَ ُوبى ًحْ ثب شکط ًتیدَ زػْت لجلی السام هی گطزز. 

 تؼساز اظ اػضبء حبضط تفکیل ذْاُس ـس. زض ایي صْضت هدوغ ثب ُط
 ّظبیف هدوغ ػوْهی ػبزی ثَ ـطذ ظیط هی ثبـس: – ۱۳هادٍ 

اؼتوبع گعاضؾ ُیبت هسیطٍ ّ ثبظضغ ّ ضؼیسگی ّ اتربش تصوین ًؽجت ثَ گعاضؾ فؼبلیت ُبی ؼبالًَ  – ۱۳ – ۱

 اًدوي.
 ضْیت.اتربش تصوین ًؽجت ثَ تطاظًبهَ ّ ثْزخَ اًدوي ّ هیعاى حك ػ – ۱۳ – ۲

 اًتربة ّ یب ػعل اػضبء ُیبت هسیطٍ. – ۱۳ – ۳
 اًتربة یک ًفط اظ اػضبء ثَ ػٌْاى ثبظضغ اصلی ّ یک ًفط ػلی الجسل. – ۱۳ – ۴

 تصْیت کلیَ آییي ًبهَ ُب ّ ضْاثظ اخطایی هْضز لعّم ثطای پیفجطز اهْض اًدوي ثَ پیفٌِبز ُیبت هسیطٍ. – ۱۳ – ۵

 تؼییي ضّظًبهَ کثیط االًتفبض ثطای اًتفبض آگِی ُبی اًدوي. – ۱۳ – ۶
آییي ًبهَ ًحٍْ تفکیل ّ ـطذ ّظبیف  ۱۰هبزٍ  ۱زض کلیَ خلؽبت هدبهغ ػوْهی ًوبیٌسٍ هصکْض زض تجصطٍ  –تجصطٍ 

ـْضای ػبلی اًمالة فطٌُگی  ۷/۸/۸۰هصْة زّیؽت ّ ـصت ّ زّهیي خلؽَ هْضخ  ۴کویؽیْى هْضْع هبزٍ 
 خلؽَ زػْت ذْاُس ـس. زض صْضت ػسم حضْض ًوبیٌسٍ کویؽیْى خلؽَ ضؼویت ًرْاُس یبفت.خِت حضْض زض 

 ُیات هدیرٍ: – ب

( اؼت کَ زّ ًفط ثَ ػٌْاى ػضْ ػلی الجسل اًتربة هی ـًْس اػضبی ۵-۹اػضبی ُیبت هسیطٍ هطکت اظ ) -۱۴هبزٍ 
هصکْض زض خلؽَ هدوغ ػوْهی ػبزی ُط زّ ؼبل یک ثبض ثب ضأی هرفی اظ هیبى اػضبی پیْؼتَ اًدوي اًتربة 

 ذْاٌُس ـس ّ اًتربة هدسز آًبى ثالهبًغ اؼت ػضْیت زض ُیبت هسیطٍ افتربضی اؼت.
خلؽبت ُیبت هسیطٍ حسالل ُط هبٍ یک ثبض تفکیل هی ـْز ّ ثب حضْض زّ ؼْم اػضبء ضؼویت هی یبثس  – تبصرٍ

 ّ تصویوبت ثب اکثطیت آضاء ذْاُس ثْز.
ُیبت هسیطٍ زض اّلیي خلؽَ ثَ یک ًفط ضئیػ، ًبئت ضئیػ ّ یک ًفط زثیط )ػٌساللعّم( ّ یک ًفط ذعاًَ  – ۱۵هادٍ 

 اػضبی ُیبت هسیطٍ اًتربة هی ًوبیس.زاض ثب ضأی کتجی اکثطیت 

ضئیػ ُیبت هسیطٍ هؽؤّل ازاضٍ اهْض خبضی اًدوي ّ اخطای کلیَ هصْثبت ُیبت هسیطٍ ّ ًوبیٌسٍ لبًًْی  – ۱تبصرٍ 
 ـرصیت حمْلی اًدوي زض ًعز هطاخغ هرتلف ذْاُس ثْز.

اض ّ هِط اًدوي ّ ًبهَ ُبی ضؼوی اهضبی اّضاق تؼِس آّض ثب ضئیػ ُیبت هسیطٍ ُوطاٍ ثب اهضبی ذعاًَ ز – ۲تبصرٍ 
 ازاضی ثب اهضبی ضئیػ ُیبت هسیطٍ ُوطاٍ ّ زض غیبة اّ ًبئت ضئیػ ذْاُس ثْز.

زض صْضت اؼتؼفبء ثطکٌبضی ّ یب فْت ُط یک اظ اػضبی ُیبت هسیطٍ ػضْ ػلی الجسل ثطای هب ثمی زّضٍ  – ۴تبصرٍ 

 ػضْیت ثَ خبًفیٌی ّی تؼییي ذْاُس ـس.
ُیبت هسیطٍ هْظف اؼت ظطف حساکثط چِبض هبٍ پیؿ اظ پبیبى تصسی ذْز ًؽجت ثَ فطاذْاًی هدوغ  – ۱۶هادٍ 

ػوْهی ّ اًتربة ُیبت هسیطٍ خسیس السام ّ ثالفبصلَ ًتبیح ضا ُوطاٍ ثب صْضت خلؽَ هدوغ ػوْهی ثطای ثطضؼی 
 ثَ ّظاضت ثِساـت، زضهبى ّ آهْظؾ پعـکی اضؼبل ًوبیس.

تب تبییس ُیبت هسیطٍ خسیس اظ ؼْی ّظاضت ثِساؼت، زضهبى ّ آهْظؾ پعـکی هؽئْلیت ُیبت هسیطٍ لجلی  – تبصرٍ
 اهْض اًدوي ضا ثط ػِسٍ ذْاُس زاـت.



  
 

 ّظبیف ّ اذتیبضات ُیبت هسیطٍ – ۱۷هادٍ 

 زػْت هدبهغ ػوْهی ػبزی ّ فْق الؼبزٍ. – ۱۷ – ۱
 اخطای تصویوبت هترصٍ زض هدبهغ ػوْهی. – ۱۷ – ۲

ؼرٌطاًی ّ گطز ُوبیی ػلوی، فٌی ّ پژُّفی ثب ضػبیت لْاًیي ّ همطضات خبضی  تفکیل خلؽبت – ۱۷ – ۳
 کفْض.

 تِیَ ضْاثظ ّ همطضات ّ آییي ًبهَ ُبی اخطایی. – ۱۷ – ۴

 تِیَ گعاضؾ ؼبالًَ فؼبلیتِبی اًدوي ثطای اضایَ ثَ هدوغ ػوْهی. – ۱۷ – ۵
 تِیَ تطاظًبهَ ّ اضایَ آى ثَ هدوغ ػوْهی. – ۱۷ – ۶

 لجْل ُسایب ّ کوکِبی هبلی ثطای اًدوي. – ۱۷ – ۷
 پیفٌِبز اصالحبت ّ تغییطات زض اؼبؼٌبهَ هدوغ ػوْهی فْق الؼبزٍ. – ۱۷ – ۸

 ازاضٍ اهْض اًدوي زض چِبض چْة هفبز اؼبؼٌبهَ. – ۱۷ – ۹
 تفکیل کویتَ ُبی اخطایی ّ ترصصی هرتلف ّ تؼییي ًْع فؼبلیت ّ ًظبضت ثط آًِب. – ۱۷ – ۱۰

 اًتربة ّ هؼطفی ًوبیٌسگبى اًدوي ثَ هدبهغ ػلوی زاذلی ّ ذبضخی ثب ضػبیت لْاًیي ّ همطضات کفْض. – ۱۷ – ۱۱

البهَ زػْی ػلیَ اـربق حمیمی ّ حمْلی ّ زفبع اظ زػبّی کَ ػلیَ اًدوي اضایَ هی ـْز زض توبم  – ۱۷ -۱۲
 هطاخغ ّ هطاحل زازضؼی ثب حك تؼییي ّکیل.

اتربش تصوین ًؽجت ثَ ػضْیت اًدوي زض هدبهغ زاذلی ّ ذبضخی ثب ضػبیت لْاًیي ّ همطضات خبضی  – ۱۷ -۱۳
 کفْض.

 پیفٌِبز اًحالل اًدوي ثَ هدوغ ػوْهی فْق الؼبزٍ. – ۱۷ – ۱۴

 بازرس – ج
ؼبل یک ثبض زض خلؽَ  ۲اًدوي زاضای یک ًفط ثبظضغ اصلی ّ یک ًفط ػلی الجسل ذْاُس ثْز کَ ُط  – ۱۱هادٍ 

 وغ ػوْهی ػبزی ثب ضأی هرفی اظ هیبى اػضبی پیْؼت اًتربة ذْاٌُس ـس.هد
 ّظبیف ثبظضغ ثَ ـطذ ظیط اؼت: – ۱۹هادٍ 

 ثطضؼی کلیَ اؼٌبز ّ هساضک هبلی اًدوي تِیَ گعاضؾ ثطای اضایَ ثَ هدوغ ػوْهی. – ۱۹ – ۱
ثطضؼی گعاضؾ ؼبالًَ ُیبت هسیطٍ اػن اظ هبلی ّ غیط هبلی ّ تِیَ گعاضؾ اظ ػولکطز اًدوي ّ اضایَ آى  – ۱۹ – ۲

 ثَ هدوغ ػوْهی.

 گعاضؾ ُط گًَْ ترلف ُیبت هسیطٍ اظ هفبز اؼبؼٌبهَ ثَ هدوغ ػوْهی. – ۱۹ – ۳
 زػْت اظ هدوغ ػوْهی فْق الؼبزٍ زض هْاضز ضطّضی. – ۱۹ – ۴

ض خلؽبت ُیبت هسیطٍ ثسّى حك ضأی هدبظ اؼت ّ زض ُط ظهبى هی تْاًس اؼٌبز ّ زفبتط ـطکت ثبظضغ ز – ۲۱هادٍ 
 هبلی اًدوي ضا اظ ُیبت هسیطٍ هطبلؼَ ّ هْضز ثطضؼی لطاض زُس.

زض پبیبى ُط ؼبل هبلی ضیبؼت ُیبت هسیطٍ گعاضؾ فؼبلیتِبی ؼبالًَ اًدوي ّ تطاظ ًبهَ آى ّاحس ضا  – ۲۱هادٍ 

 کیل اّلیي خلؽَ هدوغ ػوْهی ؼبالًَ ثطای تبییس زض اذتیبض ثبظضغ لطاض ذُْس زاز.ضّظ لجل اظ تف ۴۵حسالل 
 هٌبثغ هبلی اًدوي ػجبضتؽت اظ: – ۲۲هادٍ 

 حك ػضْیت اػضبء – ۲۲ – ۱
 اظ هحل ُسایب ّ کوک ُب – ۲۲ – ۲

 هْاضز اًحالل اًدوي – فصل پٌدن

اػضبء پیْؼتَ ّ تصْیت هدوغ ػوْهی فْق الؼبزٍ ثَ  ۳/۱زض صْضت زض ذْاؼت ُیبت هسیطٍ یب ثبظضغ ّ ثب  – ۲۳هادٍ 
 ُط زلیل اًدوي هٌحل هی گطزز.

هدوغ ػوْهی فْق الؼبزٍ کَ تصوین ثَ اًحالل اًدوي هی گیطز زض ُوبى خلؽَ ًؽجت ثَ اًتربة  – ۲۴هادٍ 
 اُس کطز.ُیبت هوتحٌَ ّ تؼییي هست هأهْضیت آى السام ذْ

ُیبت هٌترت زض خلؽبت ؼبالًَ هدوغ ػوْهی فْق الؼبزٍ اًدوي گعاضؾ الساهبت ذْز ضا اضایَ هی  – ۲۵هادٍ 
ًوبیس. ذتن ػولیبت ثبیس ثَ تصْیت هدوغ ػوْهی فْق الؼبزٍ ثطؼس زض ضّظًبهَ ضؼوی ّ یکی اظ خطایس کثیط 

 پعـکی اػالم گطزز.االًتفبض آگِی ـْز ّ هطاتت ثَ ّظاضت ثِساـت، زضهبى ّ آهْظؾ 

ثبلیوبًسٍ زاضایی ُبی اًدوي پػ اظ ّضغ زیْى هربضج پػ اظ تصْیت ُیبت هسیطٍ ثَ یکی اظ هؤؼؽبت  تجصطٍ:
 آهْظـی تحمیمبتی کفْض اُساء ذْاُس ـس.

 سایر هقررات – فصل ششن
ثَ ًحْی اظ  ططذ ُب ّ ثطًبهَ ُب ّ ؼبیط الساهبتی کَ زض اؼبؼٌبهَ پیؿ ثیٌی ـسٍ اؼت چٌبى چَ – ۲۶هادٍ 

اًحبء ثب ّظبیف یکی اظ ّظاضتربًَ ُب ّ ؼبظهبى ُبی زّلتی اضتجبط زاـتَ ثبـس پػ اظ کؽت هْافمت ّظاضتربًَ ُب ّ 

 ؼبظهبى ُبی زّلتی شیطثظ ثَ هطحلَ اخطاء ز ضذْاُس آهس.
دوغ ثَ تصْیت ه ۱۲/۹/۱۳۸۱تجصطٍ زض تبضید  ۱۳هبزٍ ّ  ۲۷فصل ّ  ۶ایي اؼبؼٌبهَ هفتول ثط  – ۲۷هادٍ 

 ػوْهی هؤؼػ ضؼیس.

 


