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 آموز عزيز:اولياي گرامي، دانش

 موفّق باشيد. 
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 ي رسمي( برنامه1 فصل

 شنبه از ي پنجو در روزها  14:55تا ' 7:10' تان در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعتي آموزشي و پرورشي دبسرنامهب

 خواهد بود. 11:00  تا  7:10ساعت 

.ه رديبهشات ماا  اسال دوم تحصيلي از اول بهمن ماه تاا پاياان   سال اول تحصيلي از اول مهر ماه تا پايان دي ماه و نيمنيم

 باشد.مي

 در هفته( بدين قرار است: زنگ)در دروس مختلف ّوم، چهارم و پنجم دبستان هاي سي آموزشي پايهبرنامه 

 

 

         

         

          

 ي تحصايلي  شده و نتايج حاصله در كارنامه محاسبهمطابق جداول ذيل ، در دروس مختلف سالسال و نيمنمرات بين نيم

 گردد.سال و نيم سال منعكس مينيمبين

 م سال به احکام اختصاص دارد.يهای آسمان در هر نيههای هدکی از آزموني 

 باشد:سال به صورت زير ميي محاسبه نمره كارنامه نيمنحوه 

 ( 6/0سال ي نيم)نمره( +  4/0سال نيم ي ميان) نمره سال =ي نيمنمره كارنامه

 مقطعدرسنام

 هاي مستمرفعّاليّت

 امتيازي
 آزمون

 تكليف كالسي پاياني
هاي فعالّيت

 عملي

  ۱۰  0-1 - ۴ ۶ سالسال و نيمبين نيم رياضي

 -  0-1 - ۵ ۱۵ سالسال و نيمبين نيم فارسي

 10  0-1 0 ۴ ۶ سالسال و نيمبين نيم علوم

 - 0-1 20 - - سالنيم رايانه

 - 0-1 - - 3*7 سالنيم هاي آسمانهديه

 - 0-1 - 2 3*6 ساليمن اجتماعيمطالعات 

 (20)ميانگين نمرات كالسي سالسال و نيمبين نيم امال



 3صفحه      ي دومدوره -مقررات و ضوابط آموزشي دبستان روزهب

 

نام 

 درس
 نمره مورد نمره مورد نمره مورد نمره مورد نمره مورد مقطع

 10 روخواني 5 حفظ سالنيم قرآن
)كتاب  مفاهيم

 درسي(
5 

مفاهيم 

هاي )داستان

 قرآني(

 0-1 امتيازي 2

 سالنيم ورزش
آمادگي 

 جسماني
8 

ورزش 

 تخصصي
10 

ت فعّاليّ

 كالسي
2 

شناي 

 آموزشي
 0-1 متيازيا 3

 20 فعاليت كالسي سالنيم هنر

 

 بوط باه  ي مفاهيم از آزمون مرسال و نمرهطول نيمي حفظ بر اساس امتيازات كسب شده از حفظ در در درس قرآن نمره

آماوز  شخواني نيز بر اساس عملكارد دانا  ي روگردد. نمرههاي قرآني كتاب درسي حاصل ميداستان پيامبران و بخش پيام

 گردد. ط معّلم قرآن كالس ارائه ميتوّس

 باشد:ضرايب دروس در كارنامه طبق جدول زير مي يمحاسبه ينحوه 

 

 سال نيم سالنيم بين نام درس

 2 2 رياضي

 1 1 علوم

 2 2 فارسي

 1 1 امال

 1 -  مطاللعات اجتماعي

 1 -  هاي آسمانهديه

 1 -  قرآن

 1 -  ورزش

 1 -  رايانه

 1 -  هنر

 1 -  زبان انگليسي

 0 0 انضباط
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 باشد:هاي كالسي و پاياني مطابق جدول زير ميهاي ساليانه اعم از ارزيابيتعداد ارزيابي 

 درس

بين نيم سال 

 اول
 نيم سال اول

بين نيم سال 

 دوم
 نيم سال دوم

 1 2 1 2 1 2 1 2 اضيري

 1 2 1 2 1 2 1 2 علوم

 - 2 - 2 - 2 - 2 فارسي

 - 5 - 5 - 5 - 5 امال

 - 3 - - - 3 - - مطالعات اجتماعي

 - 2 - - - 2 - - هاي آسمانهديه

 - 1 - - - 1 - - احكام

 - 3 - - - 3 - - قرآن

 - 2 - - - 2 - - رايانه

 

  باشد:ح جدول زير ميدر هر درس به شر آزموننوع برگزاري 

 نوع امتحان درس
 عملي کتبي شفاهي
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 يگااه  کاه در آن جا  باشاد تارازي ماي  ي کارناماه  دروس به صورتها در كارنامه در تماميي نتايج ارزيابيي ارائهشيوه

 بولقابل ق،  خوب،  خيلي خوب آموزان در هر درس بر اساس نمرات اخذ شده با روش رتبه درصدي در چهار سطحدانش

 شود.تعيين و به اوليا ارائه مي ،نيازمند تالشو 

 س به اهنماي کالي اوليا، توّسط معّلم ربيني شده در تقويم مدرسه پس از برگزاري جلسهتوزيع کارنامه مطابق برنامه پيش

 آموز انجام خواهد گرفت.اوليا دانش

 هايش را دريافت کنند.توانند کارنامه)و يا سرپرست او( مي آموزدانش يتنها اوليا 

 باه   ّلام راهنماا  اند توّسط معها نشدهق به دريافت آنها به عّلت عدم مراجعه موّفآن يآموزاني که اولياهاي دانشکارنامه

 معاون اجرايي مدرسه داده خواهد شد.

 پس از حضور دانش آموز غايب در مدرسه در صورت صالحديد آموزگار مربوطاه باا تعياين زماان     يهاي کالسآزمون 

 برگزاري، انجام خواهد شد.

 گيرد قرار مي آموزدانشي آزمون در اختيار س در صورتي که نياز به برگزاري آزمون نباشد برگهم راهنماي كالّّبا نظر معل

 ي سؤاالت را داشته باشد.تا نمونه

 باه شاكل   سال اّول و پايان سال( غايب باشدسال يا نيم)بين نيمآموزي در يکي از امتحانات رسميدر صورتي که دانش ،

 زير عمل خواهد شد:

ناوان  عمحاسابه و باه    20ميانگين نمرات کالسي دانش آموز غايب در درس مربوطه بر مبنااي   سال:نيمآزمون بين  .1

 شود.آزمون آن درس درج مي ينمره

 در كارنامه درج خواهد شد. جايگزينآزمون  يبراي دانش آموزان غايب نمره سال:آزمون پايان نيم .2

  واهاد  شوراي مقطاع خ  يگيري بر عهدهن امتحان و...( ، تصميمهاي طوالني در زماموارد خاص ) غيبت بروزدر صورت

 بود.
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 رساي  دباشاد، ضاعف    16کمتار از   سال اول و يا نمرات ساليانههاي نيمآموزي در آزموني ارزيابي دانشچنانچه نتيجه

 شود.ي قرمز( محسوب مي)نمره

ضاعف درساي تلقاي     16ي زيار  نماره » :ينامه، جملهموزاني كه ضعف درسي دارند در قسمت پاورقي كارآبراي دانش

 .گردددرج مي« گردد.مي

 شود.ي ساليانه مطابق روش زير محاسبه مينمره 

 ل(سال اّوي نيم)نمره + 2سال دوم(* ي نيم)نمره

3 

 ي قرماز  هنمار علاوم  و  امال، زباان هاي رياضي، فارسي، ي از درسل در يكسال اّوآموزي در ارزيابي پايان نيماگر دانش

 .شودارائه مي واي ضعف درسي وي همراه با توزيع كارنامه به اولياي كسب كند، اطالعيه

 با نظر يد، ي قرمز كسب نماو علوم نمرهيكي از دروس رياضي، فارسي، امال در فقط آموزي در نمرات ساليانه اگر دانش

ي وي مناوط باه   نام سال آيندهصورت ثبتاست. در غير اينمعّلم راهنما و معاونت آموزشي و با تأييد شورا قابل اغماض 

 .ي قبولي در آزمون مجّدد و اخذ تعّهد از وي، خواهد بودكسب نمره

 ي ب نمرهي وي منوط به كسنام سال آيندهثبتي قرمز كسب نمايد، درس نمره دوآموزي در نمرات ساليانه در اگر دانش

 .د از وي، خواهد بودمجّدد و اخذ تعّه هايقبولي در آزمون

 وي قرمز کسب کند، وضعيت وي جهات جابجاايي   آموزي در نمرات ساليانه، در سه درس ذكر شده نمرهچنانچه دانش 

 تغيير مكان آموزشي توسط  شوراي مقطع مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 نخواهد نام ثبت سال آينده، براي ي قرمز کسب کندآموزي در نمرات ساليانه، در چهار درس ذكر شده نمرهدانش نچهچنا

 شد.

 وراي شباشد وضعيت وي جهت جابجايي و تغيير مكان آموزشي توسط  18دانش آموزي كمتر از  يمعدل ساليانه نچهچنا

 مقطع مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 نماره   يساال اطالعياه  پايانآموزاني كه ملزم به شركت در آزمون جبراني هستند، همراه با توزيع كارنامه به اولياي دانش

 قرمز ارائه خواهد شد.

 م شرايط الز ي امتحاني اوست. برگزاري امتحان مجدد تنها براي احرازآموز همان نمرهي دانشي ثبت شده در پروندهنمره

 نام در سال تحصيلي جديد است.مدرسه، براي ثبت

 گرددآموزان تعهد كتبي آموزشي اخذ مينام اين دانشدر هنگام ثبت. 

 باشد.ي شوراي مقطع ميآموز برعهدهگيري در مورد دانشي قبولي در آزمون مجدد، تصميمدر صورت عدم کسب نمره 
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 شود.تكاليف روزانه متناسب با محتواي دروس در يكي از انواع نوشتني، خواندني، تحقيقي و عملي ارائه مي 

 بيني و ا پيشري( كه نياز به تكاليف ويژه دارند تكليف الزم و متناسب آموزان خاص )ضعيف/ قومعّلم راهنما براي دانش

 نمايد.ارائه مي

 ي تكااليف  هين را اخذ و پس از بررسي، متناسب باا برناما  دروس معّلمي تكاليف تمامي معّلم راهنماي هر کالس، برنامه

 نمايد.هفتگي هماهنگ و اعالم مي

 دقيقه 80كثراحّدي سّوم دبستان پايه آموزانبراي دانشاليف روزانه انجام تك ن در نظر گرفته شده جهتت زمامجموع مّد، 

 باشد.مي دقيقه100 اكثرحّدپنجم  يپايه آموزانو براي دانش دقيقه90 اكثرحّدي چهارم پايه آموزانبراي دانش

 ان موّظفند تكاليف را در روز بعد براي تصحيح و بررسي به مدرسه بياورند.آموزدانش 

 د.نشوميها نياز به گذشت زمان دارد در روز مقّرر به مدرسه آورده تكاليفي كه انجام آن 

 نمايد.و كيفي بازبيني و تصحيح ميمي آموزگار تكاليف را به دّقت از نظر ك 

 ها نصحيح آتکاليفي که تو شوند.آموزان بازگردانده ميتکاليف روزانه، حّداکثر پس از يک روز، تصحيح شده و به دانش

 اده خواهد شد.دآموزان برگشت روز به دانش 3انشا....( حداکثر پس از  -امال -هابه صرف زمان بيشتري نياز دارد )مجموعه

   ساليقه  ،دّقات در انجاام   ،در تصحيح تكاليف جداي از كامل و درست بودن تكاليف به محورهايي چون زيباايي خاط، 

 شود.ّجه ميخوردگي تونداشتن خط ،تميزي ،استفاده از رنگ

 ايي آموز را باه صاورت كتباي و ياا حضاوري راهنما      آموزگار موارد اشتباه و يا غلط تكليف را مشّخص نموده و دانش

 كنند.ي ميهاي آموزگار، فرزند خود را در اين رابطه راهنمايضمن توّجه به نوشته نيز آموزاناولياي دانش نمايد.مي
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 باشد:رت زير ميهاي نقص تكليف به صومالك 

 دارد.( معلمننوشتن تكليف )ميزان درصد ننوشتن بسته به نوع تكليف و تشخيص  -

 اده شود.آموزان اّطالع دنياوردن دفتر و كتاب: در صورتي كه دبير كار جّدي با دفتر و كتاب داشته و به دانش -

 دارند.هايي كه تكليف نوشتني ندو مورد عدم آمادگي در پرسش شفاهي در درس -

 نياوردن لباس ورزشي -

 گردد.مي ثبت مدرسهافزار تکليف )موجه يا غير موجه( توّسط معّلمين راهنما در نرم هاي مربوط به نقصتمامي گزارش 

 كند نسبت به رفاع نقاص  ميموّظف است در اّولين فرصت كه آموزگار تعيين  آموزدانشتكليف در صورت وجود نقص 

پردازد تا تدابير يان به بررسي علل نقص تكليف مآموزدانشمعّلم راهنما در زمان مالقات با اولياي  .آمده اقدام نمايدپيش

 الزم براي رفع موانع احتمالي موجود را اتخاذ نمايند.

 نقاص   ،دهد تشخيص آموزانگاري دانشسهل و اهمال از ناشي را عّلت تکليف،نقص بررسي  از پس راهنما ممعّل چنانچه

 گردد.ي امتيازي ميز در كارنامهي انضباط و كسر امتياگردد. كه منجر به كسر نمرهثبت مي« هموّجغير»عنوان با  تکليف

 شود:گيري ميها ثبت و به شرح زير پيآموزان در پرونده آنموارد نقص تکليف دانش 

 اقدام تعداد موارد

 نضباطامتياز و نمره ا گيري معلّم راهنما، كسرتذكّر و پي مورد 1-2

 الع كتبي به اوليا و مذاكره، كسر امتياز و نمره انضباطاطّ 3

 اشور در طرح –دعوت از ولي و تكميل فرم تعهد، محروميت از كالس )دوره دوم( ، كسر نمره انضباط  4

 ره انضباطمروز(، كسر ن 3تا  1گيري در شورا درباره اخراج موقّت ) محروميت از كالس )دوره دوم( ، تصميم و بيشتر 5
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 هاا توّساط   ي آنها و... با درج توضيحات و نام افراد غايب بر روکپي، نامهتکاليف افراد غايب اعم از نوع، موضوع، پلي

 شود.مدرسه تحويل داده مي معّلمين راهنما در ابتداي هر روز به روابط عمومي

 ي آموزشي و نياز  پيگير برنامهمدرسه با روابط عمومي  تماس و يا به سايتآموزان در اّولين فرصت با مراجعه اوليا دانش

 باشند.تکليف روزانه فرزند خود مي

 قدام لين فرصت اکپي و نامه...( از مدرسه در اّوآموزان غايب الزم است نسبت به دريافت تکاليف پيوستي )پلياوليا دانش

 نمايند.

 شوند.ميمدرسه مّطلع مي موزان و يا اوليا آنان از طريق روابط عموآهاي مدرسه، دانشدر صورت فوريت نامه 

 نده ما بازگرداتا پايان وقت اداري تکليف و ملحّقات آن به معّلم راهن ،آموزان غايبي اوليا دانشدر صورت عدم مراجعه

 شود.مي

 شوند.آموز غايب در مدرسه، تکاليف انجام شده، بررسي و ارزيابي ميبا حضور دانش 

 

ودجوش يا آموزان به صورت خگردد كه توّسط دانشي آموزشي، به هرگونه فّعالّيت آموزشي اطالق ميهاي ويژهفّعالّيتم

ان و مهارتي آن وشود و باعث افزايش توان علمي تاييد معاونت آموزش انجام مي هاي معّلم راهنما و بابيني و هدايتبا پيش

 باشد.يمآموزان بااستعداد ها جهت اقناع دانشگردد. الزم به ذكر است كاركرد اين فّعالّيتها ميرين و تثبيت آموختهنيز تم

 شوند.باشند منع ميکه تکراري و غيرمفيد مي ييهافّعالّيتآموزان از انجام دانش 
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 گيرد.ان قرار ميآموزدانشيادداشت در ابتداي سال در اختيار  يدفترچه 

 ان ارائه خواهد شد.آموزدانشتوّسط معّلمين راهنما به  ،تکاليف روزانهميتما 

 ت يي يادداشان موّظفند در ثبت يادداشت ضمن به کارگيري سليقه در زيبانويسي، آن را کامل و بدون غلط امالآموزدانش

 کنند.

 هاا، سااعت   يادداشت و نظارت بر انجام درست آن يدفترچهي ي روزانهآموزان ضمن مطالعهاي دانشالزم است كه اولي

 مرّتب و به تفکيک موضوع ثبت کنند. ،انجام کار )تکليف، مطالعه ...( را به طور کامل، دقيق

 ّط اوليا ضروري است.يادداشت توس يامضاي تکاليف روزانه و نيز دفترچه 

 د.ينماميررسي و امضا ان را بآموزدانشيادداشت  ياهنما هر روز دفترچهر معّلم 

 كند.مييادداشت درج  يزيبا، مرّتب و با سليقه در دفترچهي راهنما نکات مورد نظر خود را با خّط معّلم 

 ايند.درج نم پايان( آن را در مقابل هر موضوع، -آموزان مّدت انجام هر تکليف )شروعالزم است كه اولياي دانش 

ام آن را در ضوع و زمان انجنوع، مو ،توّسط فرزندشان آموزشيي هاي ويژهالّيتفّع انجام ان در صورتآموزدانش ياولياي

 نمايند.يادداشت درج مي يدفترچه

 در نظر گرفته شده است. 21:30ساعت  چهارم و پنجمسوم، هاي پايه، متناسب با بيداريزمان حّداكثر 

 گياري  يپبديهي است  قيق و صحيح را درج نمايند.آموز در ثبت زمان خواب فرزند خود، زمان دالزم است اولياي دانش

ثيري در اي مناسب اسات و تاأ  نظم و عادت،در داشتن برنامه آموزان صرفًا براي ايجادي ساعت خواب دانشمدرسه درباره

 ها ندارد.ي انضباط آننمره
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 داند.ا به جز موارد استثنا مجاز نميمدرسه تهّيه و استفاده از کتب کمک درسي چاپ شده در بيرون از مدرسه ر 

 

 آموزان توسط آموزگار درس مربوطه و باا همااهنگي بخاش آماوزش تعياين      هاي تمرين دانشتكاليف عيد از مجموعه

 گردد.مي

 رددگمي اعالم م راهنماي پايهتوسط معّلتكاليف عيد  محتواي. 

  باشد.سي ميهاي رياضي، علوم، فارتکليف نوروزي از درسمحتواي 

    گاردد و در صاورت  كامل انجام دادن و صّحت تکاليف عيد پس از تعطيالت نوروز توسط معّلم هار درس كنتارل ماي 

 گردد.تكليف با آن برخورد مي ي نقص همانند ضوابط جاري نقصمشاهده

زار گرديده ف نوروزي برگهاي تعيين شده در تكاليبر مبناي تمرينماه آزمون تكاليف نوروزي ي چهارم فرورديندر هفتهت

 باشد.پايان سال مؤّثر مي ي كسب شده به عنوان يكي از نمرات مستمر در نمراتو نمره

 

 شاود. ده ماي آناان دا  ينامه به اولياا ي رضايتروز قبل از آن برگه اردو يا بازديد،ي آموزان در برنامهبراي حضور دانش 

 ن امضاا شاده  اوليا آناا ّط يکي از ي مربوطه را که توسنامهشرکت کنند که رضايت هابرنامه اين توانند درآموزاني ميدانش

 است، به همراه بياورند.
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 ي تكميلي( برنامه2فصل 

 باشد.ي تكميلي مشتمل بر آموزش رايانه و آموزش زبان انگليسي ميبرنامه

 باشد.ر ميهاي سوم تا پنجم مطابق جدول زيآموزش رايانه در پايه 

 موضوع

 cities xxlافزار نرم

  Minecraftنويسي زبان برنامه

 

 ي سّوم:اهداف آموزش رايانه در پايه 

 اتالف( شناخت و به كارگيري رايانه به عنوان يك ابزار براي افزايش سرعت و دّقت و نيز پردازش اّطالع

 ب( تسّلط براستفاده از رايانه.

 ريزي و...بيني درست، برنامهانجام پروژه، پيشها و حّل مسأله، اي طراحي برنامهايجاد زمينه برج( 

 

 ي چهارم:اهداف آموزش رايانه در پايه 

 هاهاي بكر و اختراعات در زندگي انسانالف( آشنايي با تأثير ايده

 بكس و ... هاي پايه مانند موتور دي سي، المپ ال اي دي، گيرب( آشنايي با ماژول

 اشينمها در طراحي كارگيري ماژولي بهها و نحوهج( آشنايي با چگونگي توليد انواع حركات گوناگون در ماشين

 كارگيري ابزارورزي و بهد( تقويت مهارت دست

 هاي دلخواهسازه و طراحي و ساخت انواع هاي نوي ايدهه( كمك به پرورش ذهن و قدرت تخيل با ارائه

  ي با مفاهيم حسگرها مانند حسگرهاي صوتي و نوريو( آشناي

 

 ي پنجم:اهداف آموزش رايانه در پايه 

 الف( آشنايي با مراحل يادگيري و تفّكر

 نويسيبيني درست برنامه و برنامهانجام پروژه، پيش ها و حّل مسأله،ايجاد زمينه براي طراحي برنامهب( 

 رياضي و هندسه ايجاد زمينه براي يادگيري بهتر مفاهيم ج(
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  ي علوم و فنون هارمس  پنجم با همكاري مؤسسهچهارم و  سوم،دوم، ي هاپايه دردر مقطع دبستان انگليسي آموزش زبان

 .پذيردهاي خارجي( انجام مي)مركز آموزش زبان

 باشدمي (موقعّيت نسبيذيل )جدول  مطابق جدول انگليسي ي آموزش زبانبرنامه: 

 4 3 2 1 ترم پايه /

F1 A F1 BF1 CF1 D سوم دبستان

F2 AF2 B F2 CF2 D چهارم دبستان

F3 AF3 B F3 CF3 D پنجم دبستان

 به صورت زير است: براي هر ترم زباني ي نمرهمحاسبه روش 

 

  باشد.ی مييدر آزمون نها 35و كسب حداقل نمره  70مالك قبولي در هر ترم كسب حّداقل مجموع نمره 

 بار  باشاد کاه   فی مای يک كارنامه به صورتاين گردد. ي هرمس ارائه ميسهي زبان از سوي مؤسر ترم كارنامهدر پايان ه

 گردد:م میير تقسيهای زبه سطحي كسب شده اساس نمره

 نتيجه نمره

95 ≤ .... Excellent

95> .... ≥ 85   Very good

85> .... ≥80 Good

80 > .... ≥70 Needs improvement

70 > .... Fail

 عنوان
Class 

performance 
Assignment Discipline 

Extensive 

Reading 
Final Total 

 100 50 7 6 7 30 نمره
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 ميانگين نمرات تارم ساوم و    وسال اّول نيم يي ترم اّول و دوم به عنوان نمرهدر پايان هر نيم سال تحصيلي ميانگين نمره

 گردد:ي تحصيلي درج ميدر نظر گرفته شده و طبق فرمول زير محاسبه و در كارنامهسال دوم ي نيمچهارم به عنوان نمره

 نمره =/ ميانگين(  10)  + 10-( 5/0 ×)تعداد مردودي در نيم سال 

 باشد، توسط آموزش به وي اخطار كتبي داده خواهد شد. ترآموزي يك ترم از موقعيت نسبي خود عقباگر دانش 

  واهد شد.ي قرمز براي او منظور خباشد، يك نمره 70آموزي كمتر از نمرات دو ترم از يك نيم سال دانشاگرميانگين 

 و شود و وضعيت وي بررسي شاده عف درسي گرفته مياگر دانش آموزي در يك ترم مردود شود از وي تعّهد جبران ض 

 .شد خواهد گيري تصميم زير موارد از يكي

 مدرسه در بعدي ترم گذراندنو  ولي با مالقات .الف

  مدرسه در بعدي ترم همزمان گذراندن و مردودي ترم درسي ضعف جبران جهت هرمس شعب از يكي در حضور. ب

  يست كليه هد بود و مي باک سطح مردود گردد قادر به حضور در كالس زبان نخوايآموزي دو ترم متوالي در اگر دانش

ه ارائاه  با هاي باقي مانده و ارائه شده را در يكي از شعب هرمس طي كند و ثبت نام وي در سال تحصيلي بعاد مناوط   ترم

 م شورا خواهد بود.يگواهي قبولي و تصم

  باران  مس جدر تابستان در يكي از شعب هار  است مردود گردد، موظف 4آموزي در ترم اگر دانشدر پايه سوم و چهارم

 مي باشد.او با تعهد ولي قابل انجام  يعقب ماندگي نمايد و ثبت نام سال آينده

 


