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  های راهبردی های راهبردی مرکس مطالعات و پژوهشمرکس مطالعات و پژوهشهای پژوهشی های پژوهشی اولویتاولویتاول اول   تتببووننفراخوان فراخوان 

  10441044--10411041وزارت ورزش و جوانان در سال وزارت ورزش و جوانان در سال 

ٍ هَػؼبت فلوی ٍ پظٍّـی ّب، ، پظٍّـگبُّبافضبی ّیبت فلوی داًـگبُ ّب،ُّب ٍ داًـکذسٍػبی داًـگبُ ثِ اعالؿ

 .گشددٍسصؽ ٍ جَاًبى ثِ ؿشح صیش افالم هیّبی پظٍّـی ٍصاست سػبًذ فٌبٍیي اٍلَیتهیپظٍّـگشاى 

ّبی ساّجشدی هشکض هغبلقبت ٍ پظٍّؾًبهِ ّبی پیـٌْبدی خَد سا دس لبلت فشم عشحًبهِتَاًٌذ عشحفاللوٌذاى هی
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اسػبل  //:msy.gov.irPishkhanhttp.ٍصاستخبًِ ثِ آدسع پیـخَاى اسثبة سجَؿ ٍ پیگیشی هکبتجبت اص عشیك ػبهبًِ 

 .ًوبیٌذ

ؿَسای پظٍّؾ ٍ تلَیت دس ّبی اسػبلی دس فضبیی سلبثتی ٍ پغ اص عی فشایٌذ داٍسی ًبهِالصم ثِ رکش اػت عشح

 55225592ّبی پظٍّـی ثب ؿوبسُ ثیـتش دس خلَف اٍلَیتفاللوٌذاى ثشای کؼت اعالفبت  .گشدداًتخبة هی

 .حبكل ًوبییذ 999داخلی 

  

 (1044-1041)ی پژوهشی حوزه ورزش ها تیاولو
 

 :التلبد ٍ اهَس هبلی دس ٍسصؽ –الف 
 ّبی ٍسصؿیؿٌبػبیی ساّکبسّبی اػتمالل هبلی فذساػیَى .0

 ًگبسی كٌقت ٍسصؽ ایشاىآیٌذُ .5

 یبس دس حَصُ ٍسصؽ ثبًَاىهبلی ٍ خیشیي ٍسصؽ کٌٌذگبى تیحوبثشسػی ساّکبسّبی جزة ٍ حفؼ  .9

 گزاسی ٍ هـبسکت ثخؾ خلَكیّبی ٍسصؿی اص هٌؾش ػشهبیِثٌذی پشٍطُؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت .0

 ّبی ٍسصؿی دس ٍاگزاسی ثِ ثخؾ خلَكیًمؾ خَدگشداًی یب غیش خَدگشداًی پشٍطُ .2

 ثْجَد آى هٌؾَس ثِسیضی دس ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبى ٍ اسائِ ساّکبسّبی اجشایی ی سًٍذ ثَدجِؿٌبػ تیآػ .2

 ّبی ٍسصؿی اص عشیك ػبصهبى ثَسع اٍساق ثْبداسثشسػی اهکبى هـبسکت فوَهی دس احذاث، تکویل ٍ تجْیض پشٍطُ .7

 ّبی ثَسع دس تَػقِ ٍسصؽ کـَسهغبلقِ ٍ ثشسػی ؽشفیت .8

 سیضی هجتٌی ثش فولکشد دس ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبىاسصیبثی ًؾبم ثَدجِ تذٍیي ػبصٍکبس ٍ الگَی اػتمشاس، ًؾبست ٍ .9

 (57ثب لحبػ ؽشفیت هبدُ) یخلَكی ثخؾ گزاسِ یػشهبّبی ٍسصؿی ثب سٍیکشد جزة ی دس هجوَفٍِسصؿ یحیتفشّبی هغبلقِ جبرثِ .01

 ٍسی ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبىعشاحی ًؾبم ثْشُ .00

 (GDP)ًبخبلق داخلی ًمؾ ٍ جبیگبُ ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبى دس تَلیذ  .05

 (GDP) یداخلهغبلقِ ٍ ثشسػی ػْن ٍسصؽ دس تَلیذ ًبخبلق  .09

 ٍ هـبغل ٍسصؿی ثب کـَسّبی هٌتخت ٍکبسّب کؼتهغبلقِ تغجیمی  .00

 کبسآفشیٌی دس ٍسصؽ ّوگبًی .02

 

 :ایٍسصؽ لْشهبًی ٍ حشفِ –ة 
 عشاحی ًؾبم اػتقذادیبثی ٍسصؽ ایشاى .0

 ّبی هلیعشاحی هذل پشٍسؽ هشثیبى تین .5

 ؿٌبػبیی ساّکبسّبی اػتمالل ٍ خَدگشداًی ٍسصؽ ثبًَاى .9

 ثٌذیی تَپی ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن َّؽ هلٌَفی ٍ خَؿِّب ٍسصؽهغبلقِ تَػقِ هذل اػتقذادیبثی  .0
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 هغبلقِ ٍضقیت هَجَد ٍ هغلَة خذهبت سٍاًـٌبػی ٍسصؽ دس ایشاى .2

 الوللیی ثیيّب ًشمپیوبیؾ آهبدگی جؼوبًی ٍسصؿکبساى ًخجِ صى ٍ هشد کـَس ٍ همبیؼِ ثب  .2

 ّبی ٍسصؿیافضاس آًبلیض فولکشد سؿتِعشاحی ًشم .7

 ای ٍسصؿکبساى سدُ هلیپیوبیؾ داًؾ تغزیِ .8

 (ثب سٍیکشد پیکشؿٌبػی) یٍسصؿّبی عشح هلی اػتخشاج ٍ تقییي اػتبًذاسدّبی کفؾ .9

 م هشثیگشی ٍ داٍسی ٍسصؽ کـَسهغبلقِ ٍ عشاحی ًؾب .01

 

 :آٍسی ٍ استجبعبت ٍسصؿیفي –ح 
 الوللیهغبلقِ ًمؾ ٍسصؽ دس تَػقِ ٍ تمَیت استجبعبت ثیي .0

 ّبی گشٍّی دس گشایؾ صًبى ثِ ٍسصؽ ٍ فقبلیت ثذًیثشسػی ًمؾ سػبًِ هلی ٍ سػبًِ .5

 ی ًَیي دس تَػقِ ٍسصؽ ّوگبًیّب یفٌبٍسهٌذی اص ًمؾ ٍ ساّکبسّبی ثْشُ .9

 

 :اٍلبت فشاغت، سٍیذادّب ٍ گشدؿگشی ٍسصؿی –ت 
 ّبثشسػی ًیبصّب ٍ اًتؾبسات توبؿبگشاى سٍیذادّبی ٍسصؿی دس ٍسصؿگبُ .0

 هغبلقِ ٍ عشاحی اعلغ گشدؿگشی ٍسصؿی ایشاى .5

 ّبی جؼوبًی ٍ ٍسصؿیػبصی اٍلبت فشاغت صًبى ٍ دختشاى دس خبًَادُ ثب سٍیکشد هجتٌی ثش فقبلیتکیفی .9

 

 :ّبی هذًی دس ٍسصؽِ ٍ هؼؤٍلیتاهَس حمَلی، ثیو –ث 
 ّبی ٍسصؿی خلَكی ٍ دٍلتیثشسػی ًؾبم حمَلی حبکن ثش ثبؿگبُ .0

 ّبی حمَلی ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبىؿٌبػبیی چبلؾ ّب ٍی پشًٍذُؿٌبػ تیآػثشسػی ٍ تحلیل  .5

لبًَى الحبق ثشخی هَاد ثِ لابًَى تٌؾاین   ( 57)هبدُ ی لشاسدادّبی هـبسکت فوَهی ٍ خلَكی هَضَؿ ّب هذلتجییي هبّیت ٍ آثبس حمَلی  .9

 (5)دٍلت ثخـی اص همشسات هبلی 

 

 :ػالهت ٍ ٍسصؽ ّوگبًی –ج 
 ًمؾ ٍسصؽ ّوگبًی دس استمبء ػالهت جبهقِ .0

 پیوبیؾ هلی فقبلیت ثذًی ایشاًیبى .5

 بفتِی تَػقِ دسحبل تَػقِ ٍ تغجیمی فمش حشکتی دس ایشاى ٍ کـَسّبی هغبلقِ .9

 ثذًی دس ػغح جبهقِثش کبّؾ فقبلیتثشسػی فَاهل اثشگزاس  .0

 ّب دس ایشاى ثب کـَسّبی هٌتختگشداىهَاد هخذس ٍ سٍاى ػَءهلشفهغبلقِ تغجیمی تأثیشات ٍسصؽ دس پیـگیشی اص  .2

 ّبی ٍسصؿیهَاد هخذس اص عشیك فقبلیت ػَءهلشفّبی اجتوبفی پغ اص دسهبى هجتالیبى ثِ ؿٌبػبیی ساّکبسّبی تمَیت حوبیت  .2

 ّبگشداىهَاد هخذس ٍ سٍاى ػَءهلشفّبی ثذًی دس پیـگیشی اص بُ ٍسصؽ ٍ فقبلیتهغبلقِ جبیگ  .7

 ّبی اجتوبفیًمؾ ٍسصؽ سٍػتبیی دس تمَیت هـبسکت .8

 ّبی ثَهی ا هحلی ثش تَػقِ فقبلیت ثذًی دس ػغح کـَسًمؾ ثبصی .9

 ثش هیضاى فقبلیت ثذًی جبهقِ 09تقییي ػغح اثشگزاسی ؿیَؿ کٍَیذ  .01

 سصؽ ّوگبًی ثش ػالهت سٍػتبئیبىی ٍّب تیفقبلتأثیش   .00

 ییسٍػتبّبی ٍسصؽ اسصیبثی هیضاى سضبیتوٌذی سٍػتبئیبى اص کیفیت خذهبت خبًِ .05

 

 :فشٌّگ ٍ اخالق دس ٍسصؽ –چ 
 ػبصی ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة اػالهی دس ٍسصؽثشسػی ساّکبسّبی ًْبدیٌِ .0

 (ٍ هَاًـ ّب چبلؾ)کـَس ّبی ٍسصؿی ثبؿگبُ ٍ ّب َىیفذساػّبی فشٌّگی ؿٌبػبیی ًیبصّب ٍ اًتؾبسات فقبلیت .5

 ّبی فشٌّگی ثب اػتفبدُ اص ؽشفیت ثشگضاسی هؼبثمبت ٍسصؿی داخلی ٍ خبسجیؿٌبػبیی ساّکبسّبی استمبء فقبلیت .9
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 فشٌّگ اهیذ ٍ ًـبط، فشٌّگ کبس ٍ تالؽ، فشٌّگ خبًَادُ، فشٌّگ)جبهقِ ّبی ٍسصؽ کـَس ثشای اكالح هؼبئل فشٌّگی ؿٌبػبیی ؽشفیت .0

 (ؼتیص ظیهح

 پیوبیؾ ٍضقیت ػالهت سٍاًی، اجتوبفی ٍ هقٌَی دس جَاًبى ٍسصؿکبس کـَس .2

 ًمؾ ػجک صًذگی ثش ػالهت سٍاى ثبًَاى ٍسصؿکبس .2

 

 :هذیشیت هٌبثـ دس ٍسصؽ –ح 
 هغبلقِ ٍ تذٍیي ثشًبهِ ساّجشدی ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبى .0

 یبػیٍ ػ یالتلبد ی،فشٌّگ ی،حل هؼبئل اجتوبفدس اسائِ ساّکبسّبی ٍسصؽ  ّبیؽشفیت ؿٌبػبیی .5

 ّبی ٍسصؽ کـَسّبی خیشخَاّبًِ دس تَػقِ صیشػبختعشاحی الگَی فقبلیت .9

 تقشیف ٍ اػتبًذاسدػبصی هـبغل ٍسصؿی ایشاى .0

 (ًبهِ ؿَسای فبلی اداسیثش اػبع تلَیت)احلبء هذل ؿبیؼتگی اختلبكی ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبى  .2

 اًبىّبی سؿذ ػبصهبًی ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَتذٍیي ؿبخق .2

 الوللی ًبؽش ثش هأهَسیت ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبىّبی ثیيهغبلقِ تغجیمی ؿبخق .7

 ٍسی هٌبثـ اًؼبًی دس ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبىّبی ثْشُثٌذی ؿبخقؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت .8

 NQAFی تضویي کیفیت آهبسی الولل يیثی ًؾبم هذیشیت کیفیت آهبسّبی سػوی دس چبسچَة هلی اػتبًذاسد ػبص بدُیپ .9

 ی ٍسصؿیّب ئتیّّب ٍ الگَی اسصیبثی فولکشد فذساػیَى عشاحی .01

 ّب اػتبىعشاحی الگَی اسصیبثی فولکشد اداسات کل ٍسصؽ ٍ جَاًبى  .00

 (ػَم تب ؿـن)ی تَػقِ ّب ثشًبهِهغبلقِ ٍ تحلیل جبیگبُ ٍسصؽ دس  .05

 

 

 

 (1044-1041)های پژوهشی حوزه جوانان اولویت
 

 جَاًبىالف ا تَػقِ، اؿتغبل ٍ ػشهبیِ اًؼبًی 
 سیضی حَصُ جَاًبىگزاسی ٍ ثشًبهِػبصی ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة اػالهی دس ػیبػتثشسػی ساّکبسّبی ًْبدیٌِ .0

 ّبی ػٌذ تَػقِ فشاثخـی اهَس جَاًبى ثش اػبع ثیبًیِ گبم دٍم اًمالةهغبلقِ ٍ ثبصًگشی ثشًبهِ .5

 ٍیي ثشًبهِ ّفتن تَػقِّبی تَػقِ کـَس ثب سٍیکشد تذؿٌبػی جبیگبُ جَاًبى دس ثشًبهِآػیت .9

 ّب چبلؾٍ  ّب فشكت: جَاًبى، پٌجشُ جوقیتی ٍ ػشهبیِ اًؼبًی دس ایشاى .0

 ػبصی ؿذُ ثشای ایشاىالوللی دس حَصُ ػبهبًذّی اؿتغبل جَاًبى ٍ اسائِ هذل ثَهیّبی هَفك ثیيثشسػی هذل .2

اًذاص ٍ ثبصُ ػي جَاًی هٌبػت ثشای اسائِ ػٌذ چـنهغبلقِ تغجیمی ثبصُ ػي جَاًی دس کـَسّبی اػالهی ٍ کـَسّبی دس حبل تَػقِ ٍ  .2

 جبهقِ ایشاى

 ّبی هلی جَاًبىهغبلقِ ٍ ثبصًگشی ػیبػت .7

 هغبلقِ تغجیمی لَاًیي ٍ همشسات حَصُ جَاًبى دس ایشاى، کـَسّبی تَػقِ یبفتِ ٍ ػٌذ چـن اًذاص .8

 (جَاًبى پبیگبُ اعالفبت) ّبی هلی ٍ اػتبًی ٍضقیت جَاًبىسٍصسػبًی ٍ تذٍیي گضاسؽثِ .9

ّبی هشتجظ ّب ٍ ثشًبهِگزاسی ثخؾ غیشدٍلتی، خلَكی ٍ ًْبدّبی هذًی دس حَصُ اجشای عشحّبی جزة ػشهبیِّب ٍ هذلثشسػی ػیبػت .01

 ػبصی ؿذُ ثش اػبع ساّکبسّبی هَفكثب جَاًبى ٍ اسائِ هذل ثَهی

 

 جَاًبى، اصدٍاج ٍ خبًَادُ ة ا
 صٍجیي جَاى دس ایشاىپیوبیؾ هلی تشجیحبت ٍ سفتبسّبی فشصًذآٍسی  .0

 گیشی اصدٍاج آگبّبًِ ٍ پبیذاس ٍ پیـگیشی اص عالقػٌجؾ اثشثخـی هشاکض هـبٍسُ تخللی خبًَادُ ٍ اصدٍاج دس ؿکل .5
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 ّبی هشتجظ ثب خبًَادُ، اصدٍاج ٍ فشصًذآٍسی دس ایشاى ٍ همبیؼِ آى ثب ػبیش کـَسّبسیضیگزاسی ٍ ثشًبهِهغبلقِ تغجیمی ػیبػت .9

 ؿٌبػی الگَّبی ًَپذیذ  دس اصدٍاج ٍ فشصًذآٍسی جَاًبىثشسػی ٍ آػیت .0

 ّب ٍ ساّجشدّبٍضقیت، چبلؾ: ثشسػی ؿکبف ًؼلی دس خبًَادُ ایشاًی .2

 ثشسػی الگَّبی استجبعی ثیي صٍجیي جَاى ٍ ؿٌبػبیی الگَّبی ًبکبسآهذ دس ثیي صًذگی صًبؿَیی جَاًبى .2

 (ػبل 08-92)ًَادُ ٍ اصدٍاج ّبی ثبصآهَصی هشاکض هـبٍسُ تخللی خبػٌجؾ اثشثخـی دٍسُ .7

 ؿٌبػی تغییشات ػجک صًذگی ّوؼشاى جَاى ٍ فشصًذآٍسی دس دٍساى کشًٍبثشسػی ٍضقیت ٍ آػیت .8

 ثشسػی تبسیخی اثقبد هختلف تغییشات اصدٍاج ٍ عالق ٍ فشصًذآٍسی دس جبهقِ ایشاًی  .9

 ثشسػی اثقبد هختلف تغییشات خبًَادُ دس جبهقِ هقبكش ثب تأکیذ ثش جَاًبى  .01

 سػی ٍ تجییي هذل حکوشاًی خَة دس فشكِ اصدٍاج ٍ خبًَادُ ٍ جوقیت ثب تَجِ ثِ هٌبثـ اػالهی ثش .00

 ّبی ّوؼشاى جَاى دس جبهقِ ایشاًی ّب ٍ ساّکبسّبی تحکین ٍ تقبلی خبًَادُؿٌبػی ٍ تجییي ؿبخقآػیت .05

 ، خبًَادُ ٍ اصدٍاج ٍ فشصًذآٍسی ّب ٍ اثضاسّبی ًَیي اعالفبتی ٍ استجبعی ثب ًگبُ ٍیظُ ثِ جَاًبىثشسػی ًمؾ سػبًِ .09

 ایشاًی -ػبصی اصدٍاج آػبى ٍ فشصًذآٍسی دس ػجک صًذگی اػالهیّب ٍ ساّکبسّبی فشٌّگثشسػی ؿبخق .00

 هغبلقِ کیفی فَاهل هَثش ثش عالق دس دٍساى کشًٍب  .02

 َثش ثش آىّبی جَاى ٍ فَاهل اجتوبفی، التلبدی ٍ فشٌّگی هثشسػی سفتبسّب، تشجیحبت ٍ توبیالت ثبسٍسی صٍج .02

 ثشسػی سًٍذّب ٍ فلل کبّؾ اصدٍاج ٍ ثبسٍسی دس ثیي جَاًبى ثب تأکیذ ثش اسائِ الذاهبت ساّجشدی ثشای ثْجَد ٍضقیت .07

 ّبّبی هـَق اصدٍاج ٍ فشصًذآٍسی دس ثیي جَاًبى؛ الضاهبت ٍ چبلؾّب ٍ ػیبػتثشسػی ثشًبهِ .08

 هـبسکت ٍ ػشهبیِ اجتوبفی جَاًبى ح ا
 وبفی جَاًبى کـَسپیوبیؾ هلی ػشهبیِ اجت .0

 ّبی جَاًبى دس تَػقِ هـبسکتیّبی اجتوبفی ػويهغبلقِ ًمؾ ٍ جبیگبُ ؿجکِ .5

 پیوبیؾ هلی ٍضقیت هـبسکت اجتوبفی جَاًبى .9

 الوللی ثب جَاًبى کـَسّبی اػالهیّبی ثیيّبی جَاًبى دس هٌبػجبت ٍ ّوکبسیثشسػی ساّکبسّبی اػتفبدُ اص ؽشفیت ػوي .0

 ّبی جَاًبى ایشاىّب ٍ هشاکض جَاًبى ٍ اسائِ هذل خبًِالذاهبت اثشثخؾ کـَسّبی دس حبل تَػقِ دس خلَف خبًِّب ٍ هغبلقِ ثشًبهِ .2

 ت ا اٍلبت فشاغت ٍ ػجک صًذگی جَاًبى
 ّبی ًَیي گزساى اٍلبت فشاغت ٍ همبیؼِ آى دس ایشاى ٍ جْبىّب ٍ ؿیَُّب، ثشًبهِهغبلقِ ػیبػت .0

 ػبل اخیش 01ٍ حجبة ٍ سًٍذ تغییشات آى دس  ثشسػی ًگشؽ جَاًبى ثِ هَضَؿ ففبف .5

 ّبی صًذگی جَاًبى کـَسٍ ػجک ّب فشٌّگ خشدُثشسػی ٍضقیت  .9

 ؿٌبػی، ؿیَؿ، فلل ٍ پیبهذّبگًَِ: یبثی جَاًبى دس فضبی هجبصیّبی ثشلشاسی استجبط ٍ دٍػتثشسػی ػجک .0

 ّب ٍ ساّکبسّبٍضقیت، چبلؾ: ای جَاًبىثشسػی هلشف سػبًِ .2

 (ّب ٍ ساّکبسّبٍضقیت، چبلؾ)ای جَاًبى دس کـَس ػَاد سػبًِثشسػی ػٌجؾ  .2

 (ثشسػی تغجیمی ایشاى ثب ػبیش کـَسّب)كٌقت اٍلبت فشاغت ٍ ساّکبسّبی تَػقِ آى  .7

 سیضیی ٍ ثشًبهِگزاس بػتیػهغبلقِ تغییشات ٍ تحَالت حَصُ اٍلبت فشاغت جَاًبى دس دِّ اخیش ثب تأکیذ ثش  .8

 ّبی دس صًذگی ّوؼشاى جَاىٍ ساّکبسّبی ایفبی ًمغ ػَاد سػبًِّب ؿٌبػی ٍ تجییي ؿبخقآػیت .9

ّبی ًَپذیذ حَصُ خبًَادُ ٍ اصدٍاج دس هیبى ّبی اجتوبفی ٍ فضبی هجبصی دس ایجبد آػیتهغبلقِ کیفی ًمؾ ایٌفلَئٌؼشّبی فقبل دس ؿجکِ .01

 جَاًبى

 ( ّبّب ٍ آػیتفشكت)ثش ثشسػی فضبّبی هجبصی تأثیش ؿیَؿ کشًٍب دس ایشاى ثش ًحَُ گزساى اٍلبت فشاغت جَاًبى ثب تأکیذ  .00

 ی اجتوبفی جَاًبىّب تیآػث ا هؼبئل ٍ 
 آى کٌٌذُ يییتقًگشؽ ٍ توبیل جَاًبى ثِ هْبجشت خبسج اص کـَس ٍ فَاهل  .0

 جَاًبى کـَس( سٍاًی ٍ اجتوبفی)پیوبیؾ هلی ػالهت  .5

 ثش آى هؤثشثشسػی ؿیَؿ سفتبسّبی پشخغش دس ثیي جَاًبى ٍ فَاهل  .9
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 (فَاهل سٍاًی، اجتوبفی، التلبدی ٍ ػیبػی)گشداى دس ثیي جَاًبى کـَس ٍضقیت افتیبد ٍ گشایؾ  ثِ هَاد هخذس ٍ سٍاى ثشسػی .0

پیـگیشی اص ) ّب گشداى سٍاىجَاًبى دس کٌتشل ٍ کبّؾ هلشف هَاد هخذس ٍ  ًْبد هشدمی ّب ػبصهبىّبی ثشسػی هیضاى اثشثخـی فقبلیت .2

 (افتیبد

 ّب ثب ػبیش کـَسّبی جْبىگشداىّبی پیـگیشی اص افتیبد جَاًبى ثِ هَاد هخذس ٍ سٍاىهغبلقِ تغجیمی ثشًبهِ .2

 ّب گشداى سٍاىٍ  سهخذاد هَثشسػی الضاهبت لبًًَی پیـگیشی اص افتیبد جَاًبى ثِ  .7

 ثشسػی ٍضقیت خـًَت دس ثیي جَاًبى ٍ فَاهل هظثش ثش آى .8

 


