فزم درخواست پذیزش در

فزم الف

مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
تاسوِ تؼالی

ذَاّكوٌس اؾز ایي فطم ضا ثط اؾبؼ اعالػبر لبثل اؾشٌبز ٍ هَثك سکویل فطهبئیس .اعالػبر زضج قسُ زض ایي فطم هؼیبض انلی اضظیبثی عطح جْز دصیطـ زض
هطکع ضقس ٍاحسّبی فٌبٍضی گیبّبى زاضٍیی جْبز زاًكگبّی ذَاّس ثَز.

 -1هطرصات ّستٍِ /احس /ضطکت فٌاٍض:
ًبم ّؿشٍِ /احس /قطکز............................................................................................................................................................................................................................................. :
ًَع ثجز قطکز  :هؿئَلیز هحسٍز
ًَع قطکز:

 زاًف ثٌیبى ًَدب

 ؾْبهی ذبل

 سؼبًٍی

 زاًف ثٌیبى

 فٌبٍض

غیطُ.......................................................................................................... :

سبضید ثجز قطکز ............................................................ :قٌبؾِ هلی قطکز.......................................................................................................................................................:
ًبم ًوبیٌسُ /هسیطػبهلً ....................................................... :بم دسض ...................... :سبضید سَلس ............................... :نبزضُ اظ........................... :کس هلی.............................. :
ظهیٌِ سرههی فؼبلیز  :فٌبٍضی ظیؿشی

 سجْیعار

 هحهَالر دیكطفشِ ؾبیط حَظُّب
ًَع اؾشمطاض  :دیف ضقس (ضقس همسهبسی)

 نٌبیغ ٍ فٌبٍضیّبی غصایی

 زاضٍّبی دیكطفشِ

 ؾبیط........................................................................................................... :

 ضقس

* سبضید اؾشمطاض دیف ضقس ........................................................ :سبضید ذبسوِ اؾشمطاض دیف ضقس..................................................................................................................... :
سلفي ثبثز ..................................................... :دیف قوبضُ )......................( :سلفي ّوطاُ...................................................................................................................................... :
آزضؼ ٍةؾبیز .............................................................................................. :دؿز الکشطًٍیک............................................................................................................................ :

آزضؼ (هحل کبض /ؾکًَز)........................................................................................................................................................................................................................................ :
* قبهل آى زؾشِ اظ هشمبضیبى دصیطـ زض هطحلِ ضقس هیثبقس کِ هطحلِ دیف ضقس (ضقس همسهبسی) ذَز ضا زض هطکع ضقس گصضاًسُ ٍ ذطٍج هَفك زاقشِاًس.

 سکویل سوبهی هَاضز العاهی اؾز.
 دطکطزى ایي فطم ،لعٍهب ثِ هؼٌبی دصیطـ زض هطکع ضقس ًویثبقس.
 هشمبضی هحشطم ،لغفب اظ ًَقشي سَضیحبر یب همسهِّبی اضبفی ذَززاضی فطهبئیس.
 زض نَضر دصیطـ اٍلیِ ،هشمبضی دصیطـ زض هطحلِ ضقس هلعم ثِ اضائِ هسل کؿت ٍ کبض ( ٍ )Business Modelعطح کؿت ٍ کبض ( )Business Planذَاّس
ثَز.
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فزم الف

مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
 -2هطرصات کلی اػضای ّستٍِ /احس /ضطکت فٌاٍض:
الف -هطرصات اػضای اصلی ٍ ّوکاضاى ّستٍِ /احس فٌاٍض /ضطکتّ ،وکاضاى ٍ هطاٍضیي
ضزیف

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

هیعاى
سحهیالر

ضقشِ
سحهیلی

ًبم
زاًكگبُ

قغل کًٌَی

هحل
اقشغبل

هیعاى
ؾْبم

ؾوز زض
ّؿشٍِ /احس
فٌبٍض /قطکز

*

هیعاى ظهبى
ّوکبضی ثب ٍاحس

ًَع
ّوکبضی

(ر ،ح ،م)

(ؾبػز زض ّفشِ)

1
2
3
4
5
6
7
8
*(ر :سوبم ٍلز -ح :دبضُ ٍلز -م :هكبٍض)
آیب ثطای اًجبم فؼبلیزّبی ذَز لهس اؾشفبزُ اظ هكبٍضیي یب ثطٍى ؾذبضی ( )Out Sourcingزض ظهیٌِّبی فٌی ،الشهبزی ،ثبظاضیبثی ٍ یب هسیطیشی ضا زاضیس؟ زض نَضر سبئیس،
ؾیبؾزّب ٍ ًحَُ اجطای کبض ضا سَضیح زّیس.

ب -سَاتق تحقیقات کاضتطزی ٍ فؼالیتّای فٌی -صٌؼتی اػضا ٍ ّوکاضاى اصلی ّستٍِ /احس فٌاٍض /ضطکت زض اضتثاط تا هَضَع کاضی
ضزیف

ػٌَاى عطح /فؼبلیز فٌبٍضاًِ

کبضفطهب

سبضید قطٍع

سبضید دبیبى

هجلغ لطاضزاز
(ضیبل)

هجطی /هجطیبى

ٍضؼیز*
(خ ،ز)

1
2
3
4
* (خ :ذبسوِ یبفشِ -ز :زض زؾز اجطا)

ج -اذتطاػات -اکتطافات اػضا ٍ ّوکاضاى اصلی ّستٍِ /احس فٌاٍض /ضطکت زض اضتثاط تا هَضَع کاضی
ضزیف

ػٌَاى اذشطاع  -اکشكبف

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هرشطع  /هکشكف

قوبضُ ثجز

سبضید ثجز

هحل ثجز

1
2
3
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مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
ت -جَایع زضیافت ضسُ اظ جطٌَاضُّا تَسظ اػضا ٍ ّوکاضاى اصلی ّستٍِ /احس فٌاٍض /ضطکت زض اضتثاط تا هَضَع کاضی
ضزیف

ػٌَاى جَایع

ًبم جكٌَاضُ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی اػضب

کكَض

قْط

هؿئَل ثطگعاضی

سبضید ثطگعاضی

1
2
3
4

ث -کتة ٍ هقاالت تالیفی ٍ تصٌیفی اػضا ٍ ّوکاضاى اصلی ّستٍِ /احس فٌاٍض /ضطکت زض اضتثاط تا هَضَع کاضی
ضزیف

ػٌَاى

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًَیؿٌسگبى

اًشكبضار /هجلِ

کكَض

سبضید اًشكبض

1
2
3
4

ج -سایط زستاٍضزّای حاصل اظ زاًص فٌی اػضا ٍ ّوکاضاى اصلی ّستٍِ /احس فٌاٍض /ضطکت زض اضتثاط تا هَضَع کاضی
ضزیف

ػٌَاى

ؾبظهبى

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هكبضکزکٌٌسگبى

کكَض

سبضید

1
2
3
4
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مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
 -3کلیات عطح ٍ ایسُ هحَضی:
الف :ػٌَاى ایسُ هحَضی

فبضؾی........................................................................................................................................................................................................................................................................... :
اًگلیؿی........................................................................................................................................................................................................................................................................ :

ب :هاّیت عطح

 ثٌیبزی( :فبظ هغبلؼبسی ،آًبلیع ثبظاض ،ضلجب ،ثطضؾی العاهبر ٍ اؾشبًساضزّبی هحهَل)
 کبضثطزی( :سْیِ هكرهبر فٌی ،هحبؾجبر ،فطهَالؾیَى ،قجیِؾبظی ٍ ثطضؾی اهکبىدصیطی فٌی)
 سَؾؼِای( :عطاحی هحهَل ثط حؿت هكرهبر ّسف ،سسٍیي عطح سَلیس ،سؿز ٍ نحِگصاضی ثط اؾبؼ اؾشبًساضزّب)
 نٌؼشی( :سسٍیي فطآیٌس سَلیس ًْبییًْ ،بیی کطزى ظًجیطُ سبهیي ،سؿزّبی ػولکطزی ،زٍام ٍ کیفیز ،ثبظاضیبثی هحهَل)
جًَ :ع عطح
 هٌْسؾی هؼکَؼ

ًَ آٍضی

 اًشمبل فٌبٍضی

 زاًف عطاحی ٍ هٌْسؾی هحهَل

ت :هیعاى پیططفت عطح

 سؼطیف ایسُ

 سسٍیي زاًف فٌی

ً وًَِ آظهبیكگبّی

ً وًَِ هٌْسؾی (دبیلَر)

 سَلیس ًیوِ نٌؼشی

ث :ذالصِ عطح ٍ ایسُ هحَضی
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مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
ج :ػٌَاى هحصَل /هحصَالت ٍ یا ذسهات حاصل اظ اجطای عطح
ضزیف

ًبم هحهَل /ذسهز

ًَع /فطهَالؾیَى /ثؿشِثٌسی

کبضثطز انلی

کبضثطز فطػی

اضسجبط هحهَل فؼلی ثب
ایسُ هحَضی

1
2
3

چ :ضطٍضت ٍ اّویت اجطای عطح /ایسُ /ساذت هحصَل

ح :پیطیٌِای اظ اجطای عطح زض کطَض یا جْاى ٍ ضًٍس تَسؼِ آى زض آیٌسُ

خّ :سف اظ اجطای عطح
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مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی

فزم الف

زً :تایج ٍ زستاٍضزّای فٌی ٍ اقتصازی حاصل اظ اجطای عطح تطای اػضای گطٍُ ٍ ّوچٌیي کطَض

ش :ضٍش کلی اجطای عطح /ایسُ /ساذت هحصَل

ض :هطکالت ٍ هَاًغ احتوالی غیط هالی پیص ضٍ زض اجطای عطح
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مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
 -4هطرصات فٌی عطح:
الف :تیاى ٍیژگیّا ،ذالقیت ٍ ًَآٍضی تکاض ضفتِ زض عطح ٍ تثیي ًقص اػضای گطٍُ زض ایجاز آى

ب :ػلت اًتراب ایسُ /ظهیٌِ کاضی ٍ هَضَع اًتراتی

ج :هعایا ٍ هؼایة ایسُ ًَآٍضاًِ عطح ًسثت تِ سایط هَاضز زض زًیا
هعایب

هؼبیت

آیب فٌبٍضی اًشربة قسُ ٍ ًَآٍضی قوب زض سَلیس هحهَل اظ ًظط الشهبزی لغوِای ثِ هَفمیز عطح ًرَاّس ظز؟ زض ایي نَضر ؾیبؾز ٍ ضٍیکطز قوب چگًَِ اؾز؟

تً :حَُ حصَل زاًص فٌی
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مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
ث :هحل تاهیي تجْیعات ٍ هاضیيآالت
 ذطیس سجْیعار زاذلی

 ذطیس سجْیعار ذبضجی

 اجبضُ ٍ ثطٍىؾذبضی

 اؾشفبزُ اظ اهکبًبر هطکع ضقس

 ؾبذز سجْیعار

سَضیحبر:

 -5تطضسی اقتصازی ٍ تاظاض عطح:
الف :تاظاض ّسف (اظ لحاػ هطتطیاى ًْایی  ،B2Cصٌایغ ٍ ضطکتّای هصطفکٌٌسًَ ،B2Bاحی جغطافیاییٍ ،یژگیّای جوؼیتضٌاذتی ،الگَّای هصطف ٍ )...

ب :هحصَالت هطاتِ زاذلی ٍ ذاضجی
ضزیف

قطکز سَلیسکٌٌسُ

ًبم هحهَل

لیوز

کكَض

ؾْن ثبظاض جْبًی
(زضنس)

ؾْن ثبظاض زاذل کكَض
(زضنس)

1
2
3
4
5
6

ج :هغالؼات اجوالی تاظاض
هشَؾظ
لیوز
هحهَل
(ضیبل)

اًساظُ ثبظاض ؾبالًِ هحهَل
زض کكَض
سؼساز

(هیلیَى
ضیبل)

هیعاى سَلیس ؾبالًِ زاذلی
ّط ٍاحس هحهَل

هیعاى ٍاضزار ؾبالًِ

دیفثیٌی 5
ؾبل آیٌسُ

(هیلیَى
ضیبل)

ٍضؼیز
کًٌَی

سؼساز
هحهَل

هیعاى نبزضار ؾبالًِ
سؼساز
هحهَل

(زالض)

دیفثیٌی
ؾْن
هحهَل اظ
ثبظاض زاذلی
(زضنس)

دیفثیٌی
ؾْن
نبزضار
هحهَل
(زضنس)

دیفثیٌی
فطٍـ
زاذلی
زاًف فٌی
(هیلیَى
ضیبل )

دیفثیٌی
فطٍـ
ذبضجی
زاًف فٌی
(زالض)
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تً :قاط قَت ٍ ضؼف عطح ًسثت تِ هحصَالت /ذسهات هطاتِ

ث :فطصتّا ٍ تْسیسات هحیغی اثطگصاض تط اجطای عطح تِ صَضت هستقین یا غیطهستقین

ج :استطاتژیّا ٍ تطًاهِّای تْطُتطزاضی اظ هعیتّای ًاضی اظ قَتّا ٍ فطصتّا ٍ اجتٌاب اظ ضؼفّا ٍ تْسیسات

چٍ :جِ توایع ٍ هعیت ضقاتتی اصلی

ح :تاهیيکٌٌسگاى هَاز اٍلیِ ٍ ًحَُ زستطسی تِ آًْا
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خ :سیاستّا ٍ تطًاهِّای تاظاضیاتی جْت هؼطفیٍ ،ضٍز ٍ کسة سْن تاظاض

 -6تطضسی حقَقی ٍ قاًًَی عطح:
الف :هجَظات ،هَافقتّای اصَلی ،گَاّیًاهِّا ،العاهات ذاظ ،تستّا ٍ آظهایصّای ٍیژُ هطتَط تِ هحصَل /ذسهت
ضزیف

ػٌَاى

ؾبظهبى هطثَعِ

*

ٍضؼیز اذص هجَظ هطثَعِ
ثلِ

ذیط

زالیل ػسم اذص هجَظ هطثَعِ

1
2
3
4
5
* ثِ ػٌَاى هثبل :ؾبظهبى هحیظ ظیؿزٍ ،ظاضر ثْساقز ،ؾبظهبى غصا ٍ زاضٍٍ ،ظاضر نٌؼز هؼسى ٍ سجبضر ٍ ...

ب :استاًساضزّای زاذلی ٍ ذاضجی هطتثظ تا هحصَل

جٍ :ضؼیت هالکیت فکطی (ثثت اذتطاع ،ػالئن تجاضی ،کپی ضایت ٍ  )...عطح یا هحصَل /ذسهت

تٍ :ضؼیت اًحصاض هحصَل /ذسهات (تجْیعات ٍ هاضیيآالت هطتَعِ ،قغؼات ،هَاز اٍلیِ ،زاًص عطاحی ٍ تَلیس ٍ )...
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 -7اّساف ٍضٍز تِ هطکع ضضس:
الف -زالیل اًتراب هطکع ضضس ٍاحسّای فٌاٍضی گیاّاى زاضٍیی
اٍلَیز

*

سَضیحبر (ثب شکط زلیل ثیبى ًوبئیس)

ػٌَاى
قْطر هطکع ٍ دػٍّكکسُ گیبّبى زاضٍیی
ذسهبر دكشیجبًی ٍ ػوَهی (فضبی فیعیکی ٍ )...
ذسهبر دكشیجبًی فٌی ٍ سرههی (آظهبیكگبُّب ٍ )...
ذسهبر سرههی هكبٍضُای ٍ آهَظقی
ذسهبر اعالعضؾبًی
ذسهبر هبلی ٍ اػشجبضی (سؿْیالر ٍ )...
حوبیزّبی هؼٌَی
کیفیز ػوَهی اهکبًبر ٍ ذسهبر
سؼطفِ ذسهبر
ؾبیط (ًبم ثجطیس)

* ػسز  1ثبالسطیي اٍلَیز ثَزُ ٍ ثِ سطسیت اظ اٍلَیز اًشربة کبؾشِ هیقَز.

ب -ذسهات هَضز ًیاظ
ػٌَاى ذسهز

هَضز ًیبظ

*

سَضیح کبهل ًَع ٍ هیعاى ًیبظ

فضبی اؾمطاض ازاضی
ٍؾبیل ٍ سجْیعار ازاضی (هیع ،نٌسلی ،سلفي ٍ )...
ذسهبر دكشیجبًی
ٍ ػوَهی

ذسهبر ازاضی (سبیخ ،سکثیط ،زثیطذبًِ ٍ )...
ذسهبر اضسجبعی (ایٌشطًزٍ ،ة ؾبیز ٍ )...
کبهذیَسط ٍ سجْیعار جبًجی
اسبق کٌفطاًؽ
اهکبى اؾشمطاض زض قت (ذَاثگبُ ٍ )...
ذسهبر آظهبیكگبّی

ذسهبر دكشیجبًی
فٌی ٍ سرههی

ذسهبر کبضگبّی
ذسهبر حؿبثساضی
ذسهبر حمَلی
هكبٍضُ زض عطاحی هسل کؿت ٍ کبض ( ٍ )BMعطح
کؿت ٍ کبض ()BP

ذسهبر سرههی
هكبٍضُای ٍ
آهَظقی

هكبٍضُ زض اهَض هطثَط ثِ ثیوِ ٍ سبهیي اجشوبػی
هكبٍضُ زض اهَض هطثَط ثِ ثبظاضیبثی ٍ فطٍـ
هكبٍضُ زض اهَض ؾطهبیِگصاضی ٍ سبهیي ؾطهبیِ
هكبٍضُ زض اهَض هبلی ٍ حؿبثساضی
هكبٍضُ زض اهَض لبًًَی ٍ حمَلی
زٍضُّبی آهَظقی کبضآفطیٌی
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زٍضُّبی آهَظقی هسیطیشی
ذسهبر اعالع
ضؾبًی

حضَض زض ًوبیكگبُّب ٍ اضائِ زؾشبٍضز ٍاحسّب
سجلیغبر زض زضگبُّبی ضؾوی هطکع ضقس
هؼطفی ٍاحسّب ثِ هطاکع هرشلف جْز دطٍغُیبثی
اػشجبضار ذسهبسی

ذسهبر هبلی ٍ
اػشجبضی

اػشجبضار سحمیمبسی
کوک ثِ زؾشطؾی ثِ هٌبثغ هبلی ٍ جصة
ؾطهبیِگصاضاى
ؾبیط (ًبم ثجطیس)

اگط هسیطیز هطکع ضقس لبزض ثِ سبهیي ثطذی اظ ًیبظّبی قوب زض ظهبى هَضز ًظط ًجبقس ،اظ چِ هٌبثغ جبیگعیٌی اؾشفبزُ هیکٌیس؟

* لغفب زض ایي ؾشَى ذسهبر هَضز ًیبظ هشٌبظط ضا  ثعًیس.

ج -اًتظاضات ٍ زضذَاستّا
زضذَاؾزّبی قوب اظ هطکع ضقس:

اًشظبضار قوب اظ هسیط هطکع ضقس:

دیكٌْبزار قوب:

زٍضُّب ٍ کبضگبُّبی سرههی دیكٌْبزی قوب:
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مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
 -8تطآٍضز ّعیٌِّای عطح:
ٍؾبیل ٍ سجْیعار هَضز ًیبظ ٍ ّعیٌِ آى
ضزیف

ًبم زؾشگبُ /هَاز

ههطفی /غیط
ههطفی

سؼساز /همساض

لیوز ٍاحس
(ضیبل)

لیوز کل
(ضیبل)

هجلغ ّعیٌِ
قسُ سب کٌَى

هجلغ هَضز ًیبظ
جْز سکویل

ّعیٌِّبی
ًیطٍی اًؿبًی

1
2
3
4
5
6
اػتثاض کل هَضز ًیاظ (ضیال)
زض نَضر ٍجَز اًحطاف زض هیعاى ّعیٌِ ًؿجز ثِ ثطآٍضز اٍلیِ ثِ نَضر هرشهط زض زٍ ؾغط ػلز اًحطاف ضا ثیبى ًوبئیس.

 -9ظهاىتٌسی عطح:
هسر اجطا (هبُ)

سبضید ذبسوِ:

سبضید قطٍع:

هطاحل اجطا ٍ هیعاى دیكطفز عطح ضا ثب سَجِ ثِ جسٍل ظهبىثٌسی اٍلیِ هطحلِ پیص ضضس (ضضس هقسهاتی) ،زض جسٍل شیل زضج ًوبئیس.
ػٌَاى هطحلِ

هیعاى زضنس
اظ کل

زضنس
دیكطفز

زضنس
ثبلی

گبًز چبضر (هبُ)
اٍل ٍ زٍم

ؾَم ٍ چْبضم

دٌجن ٍ قكن

ّفشن ٍ ّكشن

ًْن

هطاحل اجطا ٍ هیعاى دیكطفز عطح ضا ثب سَجِ ثِ جسٍل ظهبىثٌسی اٍلیِ هطحلِ ضضس ،زض جسٍل شیل زضج ًوبئیس.
ػٌَاى هطحلِ

هیعاى زضنس
اظ کل

زضنس
دیكطفز

زضنس
ثبلی

گبًز چبضر (ؾبل)
اٍل

زٍم

ؾَم

چْبضم

دٌجن
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مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
 -10تطًاهِّای کَتاُهست ،هیاىهست ٍ تلٌسهست:
اثؼبز ثطًبهِ
افك ظهبًی

کَسبُ هسر

ػٌَاى ثطًبهِ

ًَع ثطًبهِ
(ؾبذشبضیً ،یطٍی
اًؿبًی)... ٍ ،R&D ،

قٌبؾبیی ٍ ًْبیی ًوَزى ایسُ

سكریم فطنز

هغبلؼبر ثبظاض

ثبظضیبثی

سکویل سین کبضی

هٌبثغ اًؿبًی

هسر اجطای
ثطًبهِ

سؼساز ًیطٍی
اًؿبًی هَضز ًیبظ

ثَزجِ هَضز
ًیبظ

هٌجغ سبهیي
ثَزجِ

دیفثیٌی هَاًغ ٍ
هكکالر ثط ؾط ضاُ

زضذَاؾزّبی
حوبیشی اظ هطکع
جْز اجطای ثطًبهِ

هیبىهسر

ثلٌسهسر

 -11تَضیحات تکویلی:
زض نَضسیکِ ایي فطم ثِ ّط زلیلی سَاًبیی هؼطفی عطح ،ایسُ ،هحهَل ٍ ظطفیزّبی اجطایی ٍ فٌی قوب ضا ثِ نَضر ضضبیزثرف ًساضز ،ذَاّكوٌسین کلیِ هغبلجی کِ هی-
سَاًس زض اضظیبثی ایي عطح سَؾظ کبضقٌبیبى هفیس ثبقس ضا ثیبى ًوَزُ ٍ یب ثِ نَضر ضویوِ اضائِ ًوبئیس.

ًظطار ٍ دیكٌْبزار قوب زض ذهَل ًحَُ دصیطـ ٍ فطمّبی هطسجظ جْز ثْجَز فطآیٌسّبی اجطایی زض ایي هطکع ضا نویوبًِ دصیطائین.

ًام ٍ ًام ذاًَازگی تکویلکٌٌسُ فطم /اهضاء /تاضید /هْط
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فزم الف

مزکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی
ایي قسوت تَسظ ٍاحس  .........................................هطکع ضضس تکویل ذَاّس ضس.
ضواضُ عطح

ضزیف

گطزـ کبض

1

ثجزًبم

2

سکویل دطًٍسُ

3

کبضقٌبؾی ًْبیی

4

اضجبع ثِ زاٍض

5

سحَیل اظ زاٍض

6

اضجبع ثِ هشمبضی جْز انالح احشوبلی

7

سحَیل اظ هشمبضی ثؼس اظ انالح

8

اضجبع هجسز ثِ زاٍض

9

سحَیل اظ زاٍض

10

ثطضؾی زض قَضای فٌبٍضی هطکع

11

دصیطـ /ضز زض قَضای فٌبٍضی هطکع

12

زػَر جْز ػمس لطاضزاز

13

ػمس لطاضزاز

14

اؾشمطاض زض هطکع

15

ذطٍج اظ هطکع

سبضید

هؿئَل

سَضیحبر
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