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 تاریخچِ ٍ ریطِ ضٌاسی. 1
 

 اص وِ گشدد هی باص بخـی دٍ ای ٍاطُ بِ اسگًََهی ولوِ سیـِ .داسد یًَاًی سیـِ اسگًََهی اكغالح

   .اػت ؿذُ تـىیل ،عبیؼی لَاًیي هؼٌای بِ «ًَهی» ٍ واس هؼٌای بِ «اسگَ» دیگش، یًَاًی ٍاطُ دٍ

 دس ۱۸۵۷ ػال دس (Wojcisech Jastzebowski) خاػتشصیَػىی ٍٍخؼیچ باس اٍلیي سا اكغالح ایي

 اص بشگشفتِ حمایك اػاع بش واس، ػلن یؼٌی اسگًََهی» ػٌَاى با ای همالِ دس ٍ لْؼتاًی ای سٍصًاهِ

 ایي (Hywel murrell) هَسل ّیَل اًگلیؼی سٍاًـٌاع۱۹۴۹ ػال دس .سػیذ چاپ بِ «عبیؼی ػلن

 ٍ وشد هغشح سا آى اًگلؼتاى دسیایی ًیشٍی هدوغ دس ای خلؼِ دس هتفاٍت ووی هؼٌایی دس سا ٍاطُ

 دس وِ هغالؼاتی تَضیح بشای سا اكغالح ایي ٍی .ؿذ وـَس ایي دس اسگًََهی اًدوي تاػیغ بِ هٌدش

 «اًؼاًی ػَاهل هٌْذػی» ػباست .بشد واس بِ بَد دادُ اًدام دٍم خْاًی خٌگ اص پغ ٍ عَل

(Human Factors Engineering) بش تاویذ بشای ؿوالی آهشیىای دس ػوذتا وِ اػت اكغالحی 

   .ؿَد هی گشفتِ واس بِ هشتبظ غیش ؿشایظ دس هـابِ ّای سٍؽ واسبشد



 ارگًََهی چیست؟. 2     

 تعریف کلی ارگًََهی. 2.1

 با آهشیىا دس سا آى هؼوَال وِ (Human factors and ergonomics) اسگًََهی ٍ اًؼاًی ػَاهل

 ٍ سٍاًـٌاختی اكَل اص اػتفادُ ؿٌاػٌذ، هی اسگًََهی ػٌَاى با ایشاى دس ٍ اًؼاًی ػَاهل ػٌَاى

 اًؼاًی ػَاهل اص هٌظَس .اػت ّا ػیؼتن ٍ فشایٌذّا هحلَالت، عشاحی ٍ هٌْذػی بشای فیضیَلَطیىی

 اًؼاى بیي تؼاهل بش ٍیظُ توشوض با ساحتی ٍ ایوٌی افضایؾ ٍ ٍسی بْشُ افضایؾ اًؼاًی، خغای واّؾ

 هاًٌذ هختلف ّای ؿاخِ اص تشویبی داًـگاّی سؿتِ ایي .اػت ّا آى ػاللِ هَسد هؼائل ٍ

 دس .اػت …ٍ فیضیَلَطی كٌؼتی، عشاحی بیَهىاًیه، هٌْذػی، ؿٌاػی، خاهؼِ سٍاًـٌاػی،

 دس حاكل ّای دادُ تا ؿَد هی اػتفادُ اًؼاى سفتاس هغالؼِ بشای ػلوی سٍؽ اص اسگًََهی تحمیمات

 «اسگًََهی» ٍ «اًؼاًی ػَاهل» اكغالح دٍ .گیشًذ لشاس اػتفادُ هَسد سؿتِ ایي اكلی اّذاف ساػتای

 .ّؼتٌذ هتشادف ّن با اػاػا
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 :ارگًََهی از ًگاُ بیي الوللی. 2.2

 ۺوٌذ هی تؼشیف صیش ؿشح بِ سا اًؼاًی ػَاهل یا اسگًََهی اسگًََهی، الوللی بیي اًدوي

 یه ػٌاكش ػایش ٍ ّا اًؼاى بیي تؼاهالت دسن بِ هشبَط ػلوی سؿتِ اًؼاًی ػَاهل یا اسگًََهی

 واس سٍؽ عشاحی بشای هدوَػِ یه دس ولی ػولىشد ٍ اًؼاى سفاُ ػاصی بْیٌِ بشای وِ اػت ػیؼتن

 .ؿَد هی اػتفادُ ّا آى
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 ارگًََهی در هحیط کار
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 ّذف از ارگًََهی چیست؟. 3   

 
 .هیـَد اػتفادُ واس دس بْتش ٍسی بْشُ ّوچٌیي ؿغلی ایوٌی ٍ بْذاؿت تحمك بشای اًؼاًی ػَاهل اص

 ایي گیشد، هی اًدام بذى اػىلت ٍ ػضالت بِ ٍاسدُ ّای آػیب اص خلَگیشی بشای اسگًََهیه عشاحی

 ػلن اص ؿاخِ ایي .وٌٌذ ایداد دائوی هـىالت ٍ ؿًَذ بیـتش صهاى هشٍس بِ تَاًٌذ هی ّا آػیب

 حاكل اعویٌاى تا دّذ هی لشاس هغالؼِ هَسد سا واسبش ّای هحذٍدیت ٍ ّا لابلیت ٍالغ دس اسگًََهی

 داؿتِ تٌاػب اٍػت اختیاس دس وِ اهىاًاتی ٍ ّا تَاًایی با فشد اص ؿذُ خَاػتِ ٍظایف ؿشح وِ وٌذ

 هتؼذد ّای صهیٌِ اص ّا آى پیشاهَى هحیظ ٍ ّا اًؼاى دسباسُ خَد هغالؼات دس اسگًََهی .باؿٌذ

 كٌؼتی، عشاحی كٌایغ، هٌْذػی هىاًیه، هٌْذػی بیَهىاًیه، ؿٌاػی، اًؼاى چَى دیگشی

 فضایی سٍاًـٌاػی ٍ ػاصهاًی ٍ كٌؼتی سٍاًـٌاػی ؿٌاختی، سٍاًـٌاػی فیضیَلَطی، ؿٌاػی، حشوت

 .وٌذ هی اػتفادُ ّن

 

 



 زهیٌِ ّای اصلی ارگًََهی. 4

 ۺ  ایي داًؾ ؿاهل ػِ صهیٌِ اكلی دس فضای پظٍّـی اػت

 

 فیضیىیاسگًََهی ▅

 اسگًََهی ؿٌاختی▅

 اسگًََهی ػاصهاًی▅
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 ارگًََهی فیسیکی. 1.4
 

 صیؼت فیضیَلَطیىی، ػٌدی، تي خلَكیات اص بشخی ٍ اًؼاى آًاتَهی بِ هشبَط فیضیىی اسگًََهی

 هحلَالت عشاحی دس ای گؼتشدُ عَس بِ فیضیىی اسگًََهی اكَل .اػت بذًی فؼالیت ٍ هىاًیىی

 واّؾ یا واس بِ هشبَط اختالالت دسهاى یا پیـگیشی ٍ ػولىشد ػاصی بْیٌِ بشای كٌؼتی ٍ هلشفی

 خغشػاص ػَاهل .گیشد هی لشاس اػتفادُ هَسد هضهي، ٍ حاد ػضالًی-اػىلتی اختالالت ٍ ّا آػیب

 .ؿَد بؼیاسی كذهات بِ هٌدش تَاًذ هی تحشن ون واسی هحیظ ٍ هَضؼی فـاسّای هاًٌذ

 



 اّویت ارگًََهی فیسیکی. 1.1.4
 

 چِ آستشٍص، هاًٌذ اختالالتی یا فیضیَلَطیىی ّای بیواسی بِ هبتال وِ وؼاًی بشای فیضیىی اسگًََهی

 پیـگیشی یا دسهاى بشای اسگًََهی داًؾ .اػت هْن ّؼتٌذ، واسپ تًَل ػٌذسم یا حاد، چِ ٍ هضهي

 دسهاى بشای ٍػایل ایي اص بشخی وٌذ؛ هی تَلیذ هٌاػب ٍػایل ٍ ابضاسّا اختالالتی چٌیي ایداد اص

 .ؿًَذ هی تَكیِ ّن ؿذُ ایداد فـاسّای بشدى بیي اص یا هضهي دسدّای
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 اًَاع آسیب ّای ًاضی از کار. 2.1.4

-اػىلتی اختالالت .اػت ػضالًی-اػىلتی اختالل واس، اص ًاؿی ّای آػیب اًَاع تشیي سایح اص یىی

 .ؿَد هی واس دس ًاتَاًی ٍ ػولىشد تَاًایی دادى دػت اص هذاٍم، دسد بِ هٌدش واس، بِ هشبَط ػضالًی

 وِ دسدّایی یا هَضؼی فـاسّای اص واسگشاى ؿًَذ هی باػث هـاغل بشخی دس خاف واسی ؿشایظ

 با هـاغلی ػوَها ّا ؿغل ایي .باؿٌذ داؿتِ ؿىایت بیـتش سًٍذ ًوی بیي اص ؿباًِ اػتشاحت اص پغ

 یا باال بِ سٍ ٍ تىشاسی حشواتی ّا آى دس افشاد وِ هـاغلی .ّؼتٌذ باال بذًی فـاس ٍ هىشس فؼالیت

 تدْیضات اص ّا آى دس وِ هـاغلی یا ٍ وٌٌذ هی حول ػٌگیي باسّای یا دٌّذ هی اًدام پاییي

 .داسًذ لشاس دػتِ ایي دس ؿَد هی اػتفادُ استؼاؿی
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 تاثیر هحیط ارگًََهیک بر کاّص آسیب ّا. 3.1.4
 

 ّای بشًاهِ دّذ هی ًـاى وِ اًذ یافتِ هْوی ؿَاّذ (OSHA) ؿغلی بْذاؿت ٍ ایوٌی ػاصهاى

 ٍ ؿًَذ ٍسی بْشُ افضایؾ باػث دٌّذ، واّؾ سا واسگشاى بِ ٍاسدُ آػیب هیضاى تَاًٌذ هی اسگًََهی

 وَتاُ یا هذت بلٌذ تَاًٌذ هی ساّىاسّا ایي .بگیشًذ سا واس چشخِ اص واسگشاى ٌّگام صٍد خشٍج خلَی

 كحیح ًحَُ اص آگاّی ٍ آهَصؽ ؿاهل هذت وَتاُ ٍ هذت بلٌذ ساّىاسّای .ؿًَذ گشفتِ ًظش دس هذت

 اسگًََهیه توشیٌات ٍ واس هحل دس هبلواى ٍ تدْیضات اص اػتفادُ كحیح ًحَُ ،بذى گشفتي لشاس

 .ّؼتٌذ
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 هحصَالت ارگًََهیک. 4.1.4

 ٍ ویبَسد وٌاس دس دػت اػتشاحت بشای وِ ًشهی ػغَح ٍ ایؼتادُ هیضّای هثل ّا سایاًِ خاًبی لَاصم

 بشای تَاًٌذ هی اًؼاًی هٌابغ اص ًیشٍّایی ایي بش ػالٍُ .اًذ ؿذُ عشاحی ساػتا ّویي دس ّؼتٌذ هَع

 .یابٌذ اختلاف فَق، هؼیاسّای سػایت ٍ واسوٌاى سضایت هیضاى اسصیابی ساّىاسّا، آهَصؽ

 ّا آى استفاع وِ ّؼتٌذ واسی هیضّای آصهایؾ حال دس خاللاًِ واسی ابضاسّای عشاحی هشاوض اهشٍصُ

 دیگش آصهایـی ّای هذل اص ثابت دٍچشخِ داسای هیضّایی ٍ تشدهیل هیضّای اػت، تٌظین لابل

 واّؾ باػث هیضّا ایي اص اػتفادُ دّذ هی ًـاى هشاوض ایي دس گشفتِ كَست آهاسی هغالؼات .ّؼتٌذ

 .ؿَد هی افشاد سٍاًی ٍضؼیت بْبَد ٍ واسوٌاى ٍصى

12 



13 

 ارگًََهی ضٌاختی. 2.4
 
 

 .وٌٌذ هی بؼٌذُ فیضیىی اسگًََهی تَكیف بِ چیؼت اسگًََهی ػَال بِ پاػخ دس افشاد اص بؼیاسی

 بِ هشبَط ؿٌاختی اسگًََهی .اػت هْن اًذاصُ ّواى بِ وِ داسد ًیض دیگشی اًَاع اسگًََهی اها

 بیي تؼاهالت بش ػَاهل ایي .اػت حشوتی پاػخ ٍ اػتذالل حافظِ، دسن، هاًٌذ رٌّی فشایٌذّای

 تلوین فـاس رٌّی، باس ؿاهل هشتبظ هباحث .گزاسًذ هی تاثیش ػیؼتن یه ػٌاكش ػایش ٍ اًؼاى

 ایي .اػت ؿغلی ّای آهَصؽ ٍ واسی اػتشع اًؼاًی، اعویٌاى لابلیت ای، حشفِ ػولىشد گیشی،

 اپیذهیَلَطیه هغالؼات .باؿٌذ ّن واهپیَتش ٍ اًؼاى تؼاهل ػیؼتن بِ هشبَط اػت هوىي هَاسد

 بیي اص هاًٌذ اٍ، ؿٌاختی ػولىشدّای ٍ گزساًذ هی تحشن بی فشد وِ صهاًی بیي هؼتمیوی استباط

 .دٌّذ هی ًـاى سا افؼشدگی ایداد ٍ ؿادابی سفتي
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 ارگًََهی سازهاًی. 3.4
 

 اسگًََهی .وشد اؿاسُ ػاصهاًی اسگًََهی بِ بایذ چیؼت اسگًََهی ػَال بِ پاػخ تىویل بشای

 ػیاػت ػاصهاًی، ػاختاسّای خولِ اص فٌی،-اختواػی ّای ػیؼتن ػاصی بْیٌِ بِ هشبَط ػاصهاًی

 سیضی بشًاهِ اًؼاًی، هٌابغ هذیشیت استباعات، ؿاهل هشتبظ هَضَػات .اػت ّا آى فشایٌذّای ٍ ّا

 هـاسوتی، ّای عشح گشٍّی، واسّای هذیشیت واس، صهاى سیضی بشًاهِ واسی، ّای ػیؼتن ٍ واس

 هذیشیت ٍ دٍسواسی هداصی، ّای واسگشٍُ خذیذ، هـاغل سیضی عشح ّا، تؼاًٍی خاهؼِ، اسگًََهی

 .اػت واس ویفیت



 هتذّای ارگًََهی. 5
 

 اسگًََهی ٍ اًؼاًی ػَاهل اسصیابی بشای وِ ّایی سٍؽ چیؼت؟ اسگًََهی داًؾ دس اسصیابی ّای ؿیَُ

 .اػت پیچیذُ واسبشی ّای آصهایـگاُ تا ػادُ ّای پشػـٌاهِ ؿاهل گیشد، هی لشاس اػتفادُ هَسد

 .ؿذ خَاّذ روش اداهِ دس اًؼاًی ػَاهل ّای سٍؽ تشیي هتذاٍل اص بشخی
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 ًگاری هردم تحلیل .1.5

 فٌاٍسی واسبشدّای هـاّذُ بش ًگاسی، هشدم اكَل اص ؿذُ هـتك ّای سٍؽ اص اػتفادُ با فشایٌذ ایي

 هغالؼِ ٍ تدشبِ بش وِ اػت ای هـاّذُ ٍ ویفی سٍؽ یه ایي .اػت هتوشوض ػولی هحیظ یه دس

 توشوض واس هحل ٍ ػوَهی ّای هحیظ دس فٌاٍسی اص اػتفادُ ٍ حمیمی خْاى دس هَخَد فـاسّای

 .گیشد كَست عشاحی اٍلیِ هشاحل دس فشایٌذ ایي اػت بْتش .داسد

 

 هتورکس ٍ هَردی هطالعِ .2.5

 آى دس وِ اػت ویفی تحمیمات اص دیگشی ؿىل خاف، ػاختاسی ٍ ّا ٍیظگی با گشٍُ یه سٍی توشوض

 بِ تَاًذ هی اهش ایي .وٌذ هی ثبت بشسػی هَسد فشایٌذ یا فٌاٍسی هَسد دس سا خَد ًظشات فشد یه

 هشحلِ ّش دس تَاى هی اعالػات ایي اص .ؿَد اًدام گشٍّی خلؼات یا خلَكی ّای هلاحبِ كَست

 وشد اػتفادُ عشاحی اص
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 طراحی تکراری. 3.5

 سا واسبشاى تا وٌذ هی تالؽ ؿَد، هی ؿٌاختِ ًیض ػاصی ًوًَِ ػٌَاى بِ وِ تىشاسی عشاحی فشایٌذ

 دس بایذ حتوا سًٍذ ایي .وٌذ بشعشف سا هَخَد هـىالت ٍ دادُ هـاسوت عشاحی اص هشحلِ چٌذیي دس

 كَست داسد، ٍخَد ّا عشاحی دس تغییش ایداد اهىاى ٌَّص وِ صهاًی اٍلیِ، ّای ًوًَِ تَلیذ هشاحل

 .باؿذ پشّضیٌِ بؼیاس تَاًذ هی كَست ایي غیش دس بگیشد

 

 فراتحلیلی فرایٌذ .4.5

 بشای وِ اػت هَخَد ّای دادُ اص ای گؼتشدُ هدوَػِ بشسػی بشای تىویلی تىٌیه یه سٍؽ ایي

 تَاى هی فشاتحلیلی ؿیَُ اص .ؿَد هی اػتفادُ عشاحی بشای ًْایی تلویوات اتخار ٍ فشضیات اثبات

 .وشد اػتفادُ گؼتشدُ تحمیماتی فشایٌذ یه اص بخـی ػٌَاى بِ
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 هَضَعاتبررسی ّوسهاى . 5.5

 عَس بِ پشٍطُ یه دسباسُ خَد، تحلیلی هـاّذات بیاى با ؿَد هی خَاػتِ ًفش دٍ اص فشایٌذ ایي دس

 وٌٌذگاى ؿشوت صیشا ؿٌاػٌذ، هی ّن «ّوضهاى وـف» ػٌَاى بِ سا سٍؽ ایي .وٌٌذ واس ّوضهاى

 دس وِ گشدآٍسًذ سا هـاّذات اص غٌی ای هدوَػِ ٍ وٌٌذ اػتفادُ یىذیگش ًظشات اص داسًذ توایل

 دس اػتفادُ بشای هؼوَال هـتشن پظٍّؾ ایي فشایٌذ .ًیؼت پزیش اهىاى تٌْایی بِ واس اًدام كَست

 .ؿَد هی ضبظ ٍ ثبت ّا پشٍطُ ػایش

 

 ٍظایف ضرح تحلیل ٍ تجسیِ .6.5

 دسن بشای فشایٌذ، یا ػیؼتن یه با اًؼاى تؼاهل تَكیف بشای سٍؿی ٍظایف تحلیل ٍ تدضیِ

 هشاحل دس پشٍػِ ایي اػت بْتش .اػت اًؼاًی ّای تَاًایی با ػیؼتن ًیاصّای دادى هغابمت چگًَگی

 .گیشد كَست تَلیذ اٍلیِ
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 اًساًیهذل سازی عولکرد . 7.5

 وِ اػت ابضاسی سٍؽ ایي .اػت اًؼاًی فشایٌذّای ؿٌاخت ٍ سفتاس وویت تؼییي بشای سٍؿی

 ػولىشد اص كحیح تحلیلی ٍ تدضیِ بِ تا گشفتٌذ هی واس بِ اسگًََهی ٍ اًؼاًی ػَاهل پظٍّـگشاى

 ٍ واسبشاى با تؼاهل ٍ تدشبِ ؿذُ، عشاحی ّای ػیؼتن تَػؼِ بشای سٍؽ ایي اص .یابٌذ دػت افشاد

 .ؿَد هی اػتفادُ ابضاسّا ػاصی بْیٌِ

 

 ّوسهاى کالهی پرٍتکل .5.8

 بِ خذیذ، آٍسی في اص اػتفادُ با واسّا، بشخی اًدام حیي دس ؿَد هی خَاػتِ واسبش اص فشایٌذ ایي دس

 واسبشاى تحلیل ٍ رٌّی ػولىشد با بتَاًٌذ هحممیي تا وٌذ بیاى بلٌذ كذای با سا خَد افىاس هذاٍم عَس

 ػَی اص اها اػت خاف گشٍُ یه بش توشوض اص تش اسصاى هغالؼِ ؿیَُ ایي .ؿًَذ آؿٌا بیـتش واس اص

 .آى ػولی ّای خٌبِ تا داسد تاویذ واس رٌّی ّای خٌبِ بش بیـتش دیگش
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 ِتَج   

 

چٌذ  هتذ اسگًََهی دیگش ًیض ٍخَد داسد وِ بِ تَضیح ٍ ؿشح آى ًوی پشداصین بلىِ اص هغالؼِ وٌٌذُ  

 .دسخَاػت هیـَد بشای وؼب اعالػات بیـتش، بِ خؼت ٍ خَی هتذ ّای روش ؿذُ دس صیش بپشداصد

تدضیِ ٍ تحلیل واسبش 

خادٍگش ؿْش اُص 

تدضیِ ٍ تحلیل سٍؽ ّا 

هغالؼات صهاًی 

ًوًَِ گیشی 

دسگاُ ّای ؿٌاختی 

سٍؽ واًؼی 

 هشدمادغام فٌاٍسی، ػاصهاى ّا ٍ ًیاصّای 

عشاحی ػیؼتن ّا، ػاخت ٍ ػاصهاًذّی هشاوض هشدم ًْاد با اػتفادُ اص واهپیَتش 

فٌاٍسی ّای اًؼاًی 

 

 

 



 ارگًََهیضعف ّای سیستن . 6
 

 وِ گیشد هی ػشچـوِ آًدا اص اػت اسگًََهی هؼیاسّای بِ هشبَط وِ ّا ػیؼتن ایي ضؼف ًمغِ

 .وٌٌذ هی اػتفادُ هـخق ؿیَُ یه اص ًذست بِ واسبشد ًحَُ ٍ عشاحی هؼیاسّای دس ّا ؿشوت

 چِ اگش .ؿَد هی اًدام هیذاًی كَست بِ اسگًََهی ػلن دس پظٍّؾ ٍ تحمیك هتذّای توام تمشیبا

 اها ؿًَذ، هی اًدام واسبشاى واسی هحیظ دس صیشا ؿًَذ، ٍالغ هفیذ بؼیاس تَاًٌذ هی هیذاًی ّای سٍؽ

 ػایش بِ ًؼبت هؼوَال ّا ؿیَُ ایي .گشفت ًظش دس بایذ صهیٌِ ایي دس سا ای ػوذُ ّای هحذٍدیت

 ًیاصهٌذ ّا سٍؽ ػایش با همایؼِ دس هیذاًی تحمیمات .علبٌذ هی سا بیـتشی هٌابغ ٍ صهاى ّا سٍؽ

 ؿَد هی كشف هغالؼات لبیل ایي بشای وِ صهاًی .اػت اخشا ٍ اػتخذام سیضی، بشًاهِ دس بؼیاس تالؽ

 ًظش بِ فشػایـی واس ولی سًٍذ ؿَد هی باػث هغالؼات سًٍذ ؿذى عَالًی .اػت تش عَالًی بؼیاس

 .ؿَد دیگشی هؼضل بِ تبذیل خَد ٍ بشػذ
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فَایذ بِ کارگیری ارگًََهی در هحیط کار. 7  

 واسوٌاىػالهتی 

 اسگًََهیافضایؾ بْشُ ٍسی با سػایت لَاًیي 

 واسافضایؾ سٍحیِ ٍ تَاى واسوٌاى با اسگًََهی دس هحیظ 

 ٌِواسآػیب ّا دس هحیظ واّؾ ّضی 

ٍ... 
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 زیاى ّای عذم بِ کارگیری ارگًََهی در هحیط کار. 8

 تدْیضات؛ ٍ ابضاس بِ دػتشػی ػذم×

 چـن ّا؛ ٍ بذى بش بیؾ اصحذ فـاس×

 بذى؛ ًاهٌاػب ٍضؼیت×

 لشاس گشفتي؛ لشصؽ هؼشم دس×

 .َّا ًاهٌاػب ویفیت×
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 سازهاى ّای هرتبط با ارگًََهی. 9
 

 اًدوي ػَاهل اًؼاًی ٍ اسگًََهی(HFES) 

 واًاداییاًدوي اسگًََهیؼت ّای(HFAC) 

 اًدوي بیي الوللی اسگًََهی(IEA) 

 اختلاسیاًدوي ػَاهل اًؼاًی ٍ تحَالت ػالهتی با ًامHFTH)) 

 هَػؼِ عب واس یا(IOM) 

 اًدوي بیي الوللی هٌْذػاى هاؿیي آالت یا(SAE) 
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 سپاس فراوان از توجه شما عسیسان
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 پایان


