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 مقدمه -2

هگا همگ     هاي قرآن و عترت دانشگگاه  هاي قرآن و عترت زير نظر شوراي هماهنگي فعاليت مسابقات و جشنواره

هگاي قگرآن و عتگرت     تگرين فعاليگت   ترين و مهگ   سال  در مراكز آموزش عالي از مؤثرترين، فراگيرترين، گسترده

اولگين دوره  . پردازنگد  هاي قرآني و فرهنگي دانشگاهي ب  آن ميها و نهاد ها، سازمان باشد ك  سالهاست دستگاه مي

ها و نهادهاي دانشگگاهي   گذاري شد و در ادام  دستگاه توسط جهاد دانشگاهي پاي  4631مسابقات قرآني از سال 

 .ديگر نيز در اين حوزه ب  فعاليت پرداختند

هاي قگرآن و   گاه ب  تصويب شوراي هماهنگي فعاليتدانش (دانشجويان، اساتيد و كاركنان) اين جشنواره در س  بخش   

 .عترت دانشگاه ها رسيده است

 کلیات -1

 هاي حاكم بر مسابقات و جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان اصول، اهداف و سياست  -1-2

و بخشي ب  مسابقات در راستاي اهداف  از آنجا ك  سياستگذاري و تعيين اهداف و راهبردهاي اساسي، موجب جهت

ها و اهداف زير  ها ، سياست شود، با توج  ب  وضعيت فرهنگي جامع  و دانشگاه هاي متعالي نظام اسالمي مي آرمان

 :ها و اقدامات تعيين شده است ب  عنوان زيربناي برنام 

 :اصول( الف
 قاتها و تعميق مفاهيم و ارتقاي سطح فني مساب تحول رو به جلو و افزايش رشته  :توسعه كمّي و كيفي .4

 اهتمام عالي همه نهادها و مسئوالن و دانشگاهيان و مشاركت بيشينه: شكوهمندي .2

 تأكيد بر اخالص و معنويت و معناگرايي در همه مراحل: معنويت محوري .6

 آفرين قرآن ساز و حيات توجه به همه ابعاد انسان: نگري جامع .1

 :اهداف كلي( ب

 ها گاهيان و توسعه فضاي معنوي و قرآني در دانشگاهاعتالي دانش، ايمان، اخالق و بصيرت ديني دانش. 1

 ها و تدبر و عمل به آن آموزه( ع)سازي انس و الفت دانشگاهيان با قرآن كريم و سيره معصومين زمينه. 2

 .هاي قرآني و عترت دانشگاهيان تعظيم شعائر الهي و قرآني و تشويق فعاليت. 3

 ن و عترتهاي قرآ ها و پژوهش گسترش مفاهيم، آموزش. 4

 هاي قرآن و عترت تقويت جنبه الگويي دانشگاهيان براي ساير اقشار در فعاليت. 5

 :اهداف فرعي( ج

 شناسايي و معرفي دانشگاهيان مستعد و برجسته قرآن و عترت به جامعه. 1

 هاي قرآن و عترت گسترش اطالعات و مباحث كاربردي قرآن و عترت و تقويت محتواي برنامه. 2

 هاي قرآن و عترت هاي قرآن و عترت به سوي فعاليت دن دانشگاهيان از رقابتسوق دا. 3

 اي برداري از معارف قرآن و عترت بويژه تحقيقات بين رشته گسترش بهره. 4



 هاي قرآن و عترت  تالش در جهت ترويج غير مستقيم آموزه. 5

 (ع)تعميق نگرش اهل هنر و ادب به قرآن كريم و سيره معصومين. 6

 با تأكيد بر حفظ و تدبّر( ع)جه توأمان به الفاظ و مفاهيم قرآن كريم و متون ائمه اطهارتو. 7

 هاي قرآن و عترت هاي آموزش عالي در زمينه مسابقات و جشنواره هماهنگي و حركت همسوي همه دستگاه. 8

 

فنزد در كليزه   ريززان مسزابقات قزرآن و عتزرت دانشزگاهي مو       اندركاران و برنامه شود همه دست يادآور مي

هاي فوق را مد نظر قرار دهند و بديهي اسزت   هاي خود، اصول، اهداف و سياست ها و اقدامات و برنامه گيري تصميم

 .ها سنجيده خواهد شد ها و اقدامات بر اين اهداف و سياست در نظارت و ارزيابي، ميزان انطباق برنامه
 

 :بخش های جشنواره  -9

  بخش شفاهیبخش شفاهی  --11

  بخش کتبیبخش کتبی  --22

  بخش فناوری اطالعاتبخش فناوری اطالعات  --33

  بخش ادبیبخش ادبی  --44

  بخش هنریبخش هنری  --55

  بخش پژوهشیبخش پژوهشی  --66

  بخش نشریاتبخش نشریات--77

 
هزاي   گروه اساتيد، كاركنان و دانشزجويان برگززار شزده و بخزش     3بخش هاي شفاهي و كتبي ويژه : 1تبصره

 .فناوري اطالعات، ادبي، هنري و پژوهشي در اين دوره فقط مختص دانشجويان برگزار خواهد شد

ا توجه به برگزاري جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشزور و لززوم عزدم    ب: 2تبصره

در اين دوره با هدايت و نشريات پژوهشي ،چهار بخش فناوري اطالعات، ادبي، هنري ،ها با هم تداخل جشنواره

نواره فرهنگي و نظارت مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت با تعيين يک محور قرآن و عترت در ششمين جش

 .ادغام شده و در فرايند جشنواره فرهنگي داوري خواهد شد

 

 :ضوابط کلی-4

قرآن و يزک رشزته   هر داوطلب مي تواند حداكثر در چهار رشته زمينه شامل يک رشته شفاهي و كتبي  -1

 .شركت نمايد(ع) عترت شفاهي و كتبي 

 .نع استشركت داوطلبان رشته تواشيح در ساير  رشته ها بالما: 1تبصره

 .شرط پذيرش دانشجو در جشنواره، اشتغال به تحصيل در زمان ثبت نام جشنواره است -2

سال در  3ها، مجاز به شركت در همان رشته به مدت  حائز رتبه اول در هر يک از رشته اساتيد و كاركنان -3

 . جشنواره نمي باشند

سزال در   2همان رشزته بزه مزدت     دانشجويان حائز رتبه اول در هر يک از رشته ها، مجاز به شركت در -4

 . جشنواره نمي باشند



 (1فرم پيوست). ثبت نام در مرحله كشوري براساس سهميه اختصاص يافته به هر دانشگاه صورت مي پذيرد -5

 .پذيرد صورت مي :rfarhangi.behdasht.gov.i\\httpثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي جشنواره به آدرس -6

. پذير است و احراز رتبه نخست تنها در يک رشزته  ي تنها در دو رشته امكانصعود به مرحله كشوري و مل -7

بنابراين در صورت احراز رتبه نخست در دو رشته، داوطلب مزبور، بر اساس انتخاب خود در يزک رشزته،   )

 (.اول و در رشته ديگر حائز رتبه دوم خواهد گرديد

 

 :ضوابط بخش کتبی: 4-2

 . شود بصورت دومرحله دانشگاهي و كشوري انجام ميمسابقات جشنواره در بخش كتبي  -1

ي دانشگاهي رشته هاي بخش كتبي پايزان فزروردين مزاه  بطزور همزمزان و سراسزري در        آزمون مرحله -2

 .كه زمان دقيق آن متعاقبا اعالم مي گردد. هاي علوم پزشكي كشور برگزار خواهد شد دانشگاه

كه زمزان دقيزق آن   . ارديبهشت ماه برگزار خواهد شدهاي بخش كتبي پايان  آزمون مرحله كشوري رشته -3

 .متعاقبا اعالم مي گردد

 .دستورالعمل و نحوه برگزاري آزمون كتبي متعاقباٌ ارسال خواهد شد -4

 

 ضوابط بخش شفاهی: 4-1

 قرآن:  4-1-2

رشته حفظ يک و سه جزء مختص مرحله دانشگاهي است و تقدير از برندگان در سزطح دانشزگاه انجزام     -1

 .دشو مي

 .شود جزء در مرحله كشوري و ملي برگزار مي 31و  21، 11، 5هاي حفظ رشته -2

كننده  هيأت داوران بخش شفاهي در مراحل مختلف، بايستي به طور مجزا براي خواهران و برادران شركت -3

 .تعيين شوند

ائزت  بايد دقيقا از محل قرعه هزاي مشزخص شزده قر   ( در رشته قرائت تحقيق و ترتيل)داوطلبان محترم  -4

 .نمايند، درغير اينصورت حذف خواهند شد

 ر دبيرخانززه دائززم جشززنوارهبصززورت متمركززز د (ع)داوري بخززش شززفاهي مرحلززه دانشززگاهي عتززرت -5

 .پذيرد صورت مي 

هاي اول  رتبه هاي حفظ  هاي قبل در مقاطع باالتر در رشته ني كه در مرحلة كشوري و ملي دورهدانشجويا -6

 .تر شركت كنند در مقاطع پايين توانند را كسب نموده اند، نمي

 (ع)عترت: 4-1-1

مي بايسزت   (آيين سخنوري، دعاخواني و مداحي اذان و صحت قرائت نماز، تواشيح)داوطلبان در بخش شفاهي عترت  --11

فايل صوتي اجراي خود را ضمن ارسال لوح فشرده به دبيرخانه جشنواره، در پايگاه اطالع رسزاني جشزنواره   

 . در  هنگام ثبت نام آپلود نمايند http:\\farhangi.behdasht.gov.irنيز به آدرس 

آن مطمزئن شزويد تزا حقزي از      مطابق آیین نامه بوودن و  سالم بودن قبل از ارسال لوح فشزرده از  :2توجه



 .ضايع نشودداوطلبان 

وطلزب و  ارسالي حتما نام دانشگاه  و نام و نام خانوادگي دا( صوتي و تصويري) در روي لوح فشرده  :1توجه

 .نام رشته آزمون ثبت شود

 .شودگذاري فارسي اكيدا خودداري  نام گذاري شود، از فايلها و فولدرها حتما بصورت انگليسي نام :9توجه 
هاي فشرده دريافتي مطلوب نبوده و قابليزت داوري مجزدد را نداشزته     در صورتي كه كيفيت لوح: 4توجه 

 .خواهندشداشته باشد، از دور مسابقات حذف نامه د باشد و يا هرگونه مغايرت با آيين

  ::رشته اذانرشته اذان  --22

 اين رشته ويژه برادران مي باشد. 

  فايل صوتي مربوطه با فرمتmp3مورد پذيرش مي باشد. 

 انجام خواهد شد پيوست ارزيابي مرحله كشوري رشته اذان بر اساس فرم داوري. 

 رخوردار مي باشنداذان هاي غيرتقليدي مبتني بر قواعد داوري از امتياز ويژه ب. 

 از برگزيدگان اين رشته در مرحله ملي، آزمون صحت قرائت نماز به عمل خواهد آمد. 

 

  ::رشته مداحيرشته مداحي  --33

 اين رشته ويژه برادران مي باشد. 

 مي باشد( ع)موضوع مداحي شهادت امام جعفر صادق. 

 ود مناسب مي باشددقيقه با ارائه ي مقدمه، فراز و فر 11زمان در نظر گرفته شده براي اجرا حداكثر. 

  فايل صوتي مربوطه با فرمتmp3مورد پذيرش مي باشد. 

 انجام خواهد شد پيوست ارزيابي مرحله كشوري رشته مداحي بر اساس فرم داوري. 

  ::رشته تواشيحرشته تواشيح  --4

 اين رشته ويژه برادران مي باشد. 

 موضوع تواشيح آزاد مي باشد. 

  شدنفر مي با 4-6تعداد اعضاي گروه در رشته تواشيح. 

 دقيقه مي باشد 11زمان در نظر گرفته شده براي اجرا حداكثر. 

  فايل صوتي مربوطه با فرمتmp3مورد پذيرش مي باشد. 

  الزم است متن تواشيح و ترجمه فارسي آن در قالبword ارائه گردد. 

 انجام خواهد شد پيوست ارزيابي مرحله كشوري رشته تواشيح بر اساس فرم داوري. 

 ::نينيرشته دعا خوارشته دعا خوا--5

 اين رشته ويژه برادران مي باشد. 

  مي باشد "يقطعه عنک"متن دعا مناجات نهم از مناجات خمس عشر از ابتدا تا. 



  فايل صوتي مربوطه با فرمتmp3مورد پذيرش مي باشد. 

 انجام خواهد شد پيوست ارزيابي مرحله كشوري رشته دعا خواني بر اساس فرم داوري. 

  ::سخنوريسخنوريآيين آيين رشته رشته --66

 ين رشته ويژه برادران و خواهران مي باشدا. 

 موضوع سخنوري يكي از موضوعات ذيل بنا به انتخاب 

 –آداب تعليم و تعلزم از نظزر قزرآن و عتزرت      –در قرآن ( ع)جايگاه اهل بيت -و قرآن( ع)امام حسين

 صبر و استقامت از منظر قرآن –ازدواج از نگاه قرآن و عترت 

  دقيقه با رعايت مقدمه و نتيجه گيري الزم مي باشد 7اجرا زمان درنظر گرفته شده براي. 

  فايل صوتي مربوطه با فرمتmp3مورد پذيرش مي باشد. 

  الزم است متن سخنراني در قالبword ارائه گردد. 

  انجام خواهد شد پيوستارزيابي مرحله كشوري رشته سخنوري بر اساس فرم داوري. 

 :رشته ها -5

 :قرآن: 5-2

 :اهیبخش شف 5-2-2

 

 

ف
ردی

 

 رشته ها
 مرحله دانشجویان کارکنان اساتید

 توضیحات
 کشوری دانشگاهی آقا خانم آقا خانم آقا خانم

           تحقیقتحقیق 1

           ترتیلترتیل 2

مرحله کشوری  -         الجنانالجنان  حفظ سور مفاتیححفظ سور مفاتیح 3

 ندارد

مرحله کشوری  -         جزءجزء  11حفظ حفظ  4

 داردن

مرحله کشوری  -         پیوستهپیوسته  جزءجزء  33حفظ حفظ  5

 ندارد
           پیوستهپیوسته  جزءجزء  55حفظ حفظ  6

           پیوستهپیوسته  جزءجزء  1111حفظ حفظ  7

          پیوستهپیوسته  جزءجزء  2121حفظ حفظ  8
مرحله آزمون 

 مقدماتی دارد  

          حفظ کل قرآن کریمحفظ کل قرآن کریم 9
مرحله آزمون 

 ردمقدماتی دا



 :بخش کتبی 5-2-1

 ترجمه و مفردات قرآني 

 منابع مراحل
 (ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی) های حمد، شوری و حجرات ترجمه سوره مرحله دانشگاهي

های واژه و کتاب گل( ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی) های حمد، شوری، حجرات، اسراء، لقمان ترجمه سوره مرحله كشوري

 151واژه شماره  آسمانی تا گل

 های آسمانیواژه و کل کتاب گل( ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی) های اسراء و لقمان ترجمه سوره مرحله ملي

 ترجمه آيت اهلل مكارم شيرازي بر روي سايت جشنواره قرار خواهد گرفت. 
 

 

  مفاهيم قرآنيآشنايي با 

 منابع مراحل
 نشر معارف 131علیرضا مستشاری  تا ص : زیده تألیفکتاب تفسیر آیات برگ مرحله دانشگاهي

 نشر معارف 292علیرضا مستشاری  تا ص : کتاب تفسیر آیات برگزیده تألیف مرحله كشوري

 نشر معارف  علیرضا مستشاری: کل کتاب تفسیر آیات برگزیده تألیف مرحله ملي

 

 قرآن شناسي 

 منابع مراحل
 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری( ن پرسما) قرآن شناسی  مرحله دانشگاهي

 انتشارات تالوت 131حسین تقی پور تا ص : در آمدی بر علوم قرآنی تألیف مرحله كشوري

 ر انتشارات تالوتحسین تقی پو: کل کتاب در آمدی بر علوم قرآنی تألیف مرحله ملي

 

 (ع)سيره معصومين 

 منابع مراحل

 مرحوم شهید مطهری انتشارات صدرا: تألیف( ع)ائمه اطهارکل کتاب سیری در سیره  مرحله دانشگاهي

 سید حسین سیدی انتشارات نسیم اندیشه:کل کتاب همنام با گلهای بهاری  تألیف مرحله كشوري

 انتشارات صهبا –ساله  251کل کتاب انسان  مرحله ملي

 

 آشنايي با احاديث و ادعيه: 

 منابع مراحل

 29تا ص ( نشر معارف) ل کافی کتاب گزیده اصو مرحله دانشگاهي

 (نشر معارف) کل کتاب گزیده اصول کافی  مرحله كشوري

 القدر و کتاب بشنو از نی تألیف علی صفایی حائری نشر لیله( نشر معارف)کافی  کل کتاب گزیده اصول مرحله ملي



 احكام: 

 منابع مراحل

 عارفنشر م 142کتاب رساله احکام دانشجویی تا ص  مرحله دانشگاهي

 نشر معارف 245کتاب رساله احکام دانشجویی تا ص  مرحله كشوري

 کل کتاب رساله احکام دانشجویی نشر معارف مرحله ملي

 

 

 :پشتیبانی محتوایی و اجرایی-6

 :وظایف و اقدامات واحدهای دانشگاهی  6-2

  و عترتطرح موضوع در شوراي فرهنگي دانشگاه و تشكيل كميته برگزاري مسابقات قرآن  -1

 .تواند از مسؤولین شهری و استانی نیز بنا به نیاز دعوت نماید رئیس دانشگاه جهت جلب همکاری بهتر، می* 

بزا اسزتفاده از   ( اعزم از دانشزجو، كارمنزد و اسزتاد    )ايجاد فضاي قرآني و رقابت سالم در ميان دانشزگاهيان  -2

 هاي قرآن و عترت رك كامل برنامهرساني و تدا هاي غني و فضاسازي تبليغاتي و اطالع برنامه

 هاي قرآن و عترت تشويق و اعطاي فرصت بيشتر به عالقمندان و فعاالن عرصه مسابقات و فعاليت -3

  با ذكزر نزام و نزام خزانوادگي،    )انتخاب مسؤول اجرايي مرحله دانشگاهي جشنواره و معرفي وي طبق فرم زير -4

 . 1/12/1332تا تاريخ به دبيرخانه جشنواره( Emailهمراه و  محل كار،: شماره تلفن  مسؤوليت،

 

 هاي تعيين شدهريزي جهت اجراي جشنواره در تاريخارتباط مستمر با دبيرخانه جشنواره و  برنامه 

 ه و انجام تبليغات گسترده در مراكز تحت نظارت منظور اطالع رساني جشنوارهاي اجرايي بهاتخاذ شيوه 

 نزززام اينترنتزززي جشزززنواره از داوطلبزززان از طريزززق پايگزززاه اطزززالع رسزززاني         ثبزززت

http:\\farhangi.behdasht.gov.ir 

درصورتيكه بعضي از دانشجويان نتوانند شخصا از طريق سايت ثبت نام نمايند، كارشناسان واحزدهاي   :تذکر

پيوسزت  )ا را طي فرم ثبزت نزام  ن ثبت نام آنها را فراهم آورند و يا مشخصات دقيق آنهدانشگاهي مو فند امكا

 .دريافت و خود به ثبت نام آنان اقدام نمايند (2شماره

 :نام و نام خانوادگی

 

 :تلفن همراه :دانشگاهیسمت در واحد

 :محل کار

Email: 





 روشهای پیشنهادی تبلیغ برنامه های قرآنی و فرهنگی

 
 لینک ثبت نام جشنواره در سایت دانشگاه قرار دادن .1

 استفاده از دانشجویان فعال در امور اجرایی .2

استفاده از همکاری انجمن های علمی، کانونهای فرهنگی، بسیج دانشجویی، کانونهای کارآفرینی و  .3

. . . 

 اده از اساتید، باالخص اساتید گروه معارف برای اطالع رسانی درکالساستف .4

پیشنهاد به اساتید معارف جهت اعطای نمره تشویقی به دانشجویان در ازای ارائه گواهی شرکت در  .5

 جشنواره 

برگزاری محافل انس با قرآن در مناسبتهای مقتضی و بهره مندی از دانشجویان برگزیده و فعال  .6

 قرآنی

و چاپ کارت پستال ویژه جشنواره و هدیه به دانشجویان جهت ثبت نام و شرکت در  طراحی .7

 جشنواره

 ن قاری و حافظ شناخته شده در دانشگاهدعوت ویژه از دانشجویا .2

 استفاده از نظرات  اساتید و دانشجویان فعال در خصوص روشهای تبلیغ .9

 خصوص جشنواره های متعدد فرهنگی مراکز در تبلیغ و اطالع رسانی در برنامه .11

 . . .تقدیر از برگزیدگان  جشنواره قرآنی و اعطای هدایا و لوح تقدیر و  .11

 استانمصاحبه با دانشجویان برتر قرآنی و درج در سایت و نشریات معتبر  .12

 رایزنی با صدا و سیمای استانی جهت تبلیغ برنامه های قرآنی .13

 

 .مهای سازنده شما عزیزان هستی آماده دریافت پیشنهاد*** 

 

 

   
    



ف
ردی

 

 دانشجویان کارکنان اساتید دانشگاه 

1 
 3 2 1 آبادان

2 
 3 2 1 آباده

3 
 8 4 2 اراک

4 
 7 4 2 لیاردب

5 
 8 6 2 هیروما

6 
 3 2 1 ارتش

7 
 1 1 1 اسفراین

8 
 1 1 1 اسدآباد

9 
 12 6 3 اصفهان 

11 
 6 5 1 البرز

11 
 11 6 2 اهواز

12 
 1 1 1 اوز

13 
 6 4 2 ایران

14 
 1 1 1 ایرانشهر

15 
 4 3 2 ایالم

16 
 8 4 2 بابل

17 
 5 3 2 بجنورد

  تعداد سهمیه اختصاص یافته به هر دانشگاه در نوزدهمین جشنواره قرآنیتعداد سهمیه اختصاص یافته به هر دانشگاه در نوزدهمین جشنواره قرآنی

  های علوم پزشکی کشورهای علوم پزشکی کشور  دانشگاهدانشگاه

 1پیوست 



18 
 4 3 1 بم

19 
 4 3 2 بقیه اهلل

21 
 4 3 2 بندرعباس

21 
 6 4 2 بوشهر

22 
 5 3 2 بهزیستی و توانبخشی

23 
 8 4 2 بیرجند

24 
 8 6 2 تبریز

25 
 5 2 1 تربت حیدریه

26 
 8 4 2 تهران

27 
 4 2 1 جهرم

28 
 4 2 1 جیرفت

29 
 1 1 1 خلخال

31 
 4 2 1 دزفول

31 
 4 2 1 رفسنجان

32 
 4 2 1 زابل

33 
 11 4 2 زاهدان

34 
 6 4 2 زنجان

35 
 1 1 1 ساوه

36 
 11 6 2 سبزوار

37 
 8 4 2 سمنان



38 
 1 1 1 سیرجان

39 
 4 2 1 شاهرود

41 
 4 2 1 شاهد

41 
 8 4 2 شهرکرد

42 
 8 4 2 شهید بهشتی

43 
 11 11 2 شیراز

44 
 4 2 1 فسا

45 
 5 2 2 قزوین

46 
 11 4 2 قم

47 
 12 6 2 کاشان

48 
 4 2 1 کردستان

49 
 6 4 2 کرمان

51 
 5 4 2 کرمانشاه

51 
 1 1 1 گراش

52 
 6 4 2 گلستان

53 
 1 1 1 گناباد

54 
 6 4 2 گیالن

55 
 1 1 1 الرستان

56 
 5 3 2 لرستان

57 
 6 4 2 مازندران



 

58 
 1 1 1 مراغه

59 
 8 4 2 مشهد

61 
 1 1 1 نیشابور

61 
 5 4 2 همدان

62 
 8 5 2 یاسوج 

63 
 12 8 2 یزد



 2:پيوست  شماره 
 دانشجویان ، کارکنان و اساتید( ع)نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت

 کیوزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزش
 :دانشگاه نام      : شهر    : نام استان

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
 شماره دانشجویی جنسیت

 و یا شماره پرسنلی
 رشته تحصیلی شماره ملی

رشته امتحانی 

 جشنواره
 پست الکترونیکی تلفن همراه/   تلفن منزل    

 پسر دختر

           

           

           

           

           

           

           

           

 

      :نام و نام خانوادگی تنظیم کننده لیست

 شماره تلفن همراه                                                                                                                                                                                                                                 


