
 

  
 

  
  

  بسمه تعالي

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

   شغلآموزش استاندارد 
  
  
  

  هاي زنجيره اي  بازار پرداز در فروشگاه
  

  
   گروه شغلي
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 :صنايع غذايياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
   -آقـاي مهنـدس جهـانگيري    –آقـاي آجرلـو    -اقـاي مهنـدس خسـروي    -آقاي مهنـدس افشـاريان   -آقاي مهندس اسديان

   آقاي عليزاد -آقاي حسيني منزه
 

 :شغلآموزشراي تدوين استانداردهمكار بحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -
  شركت صنايع شير -
  شركت بازار گستر پگاه -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 



 

 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

بقه كار سا
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  مديريت  كارشناسي ارشد  مزدك حسيني شكيبا  1
مدير فروش دفتر 

  غرب 
 سال  13

 :تلفن ثابت 

  09128917434: تلفن همراه 
 mhsh 1355@ yahoo: ايميل 

  شركت بازار گستر پگاه: آدرس 

 مديريت   ارشد  كارشناس  ميثم بختياري   2

مدير فروش 
 هاي فروشگاه

  زنجيره اي 
  سال  8

 :تلفن ثابت 

  09125958421: تلفن همراه 
 Bakhtiari.info gmail: ايميل 

دفتر مركزي شركت صنايع شير : آدرس 
  ايران

  

 كارشناسي  سيدعباس طاهري   3
مهندسي 
 صنايع 

كارشناس مسئول 
  استراتژيك

 سال  17

 :تلفن ثابت 

   09124466912:تلفن همراه 
: ايميـــــــــــــــــــــــــــــــل 

taheri.info@gmail.com 

دفتر مركزي شركت صنايع شير : آدرس 

علوم تغذيه  كارشناسي  پريسا رستمي   5
كارشناس مسئول 
  گروه صنايع غذايي

 سال  14

 66569900:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
ــه اي   :آدرس  ــي و حرفـ ــازمان فنـ سـ

  97پساختمان نصرت غربي 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مـوارد ا  مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از   
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
ا ، يانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـ ب

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  .  يك استاندارد آموزشي ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(ه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شوددارد ك

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  ري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آو
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . نجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد توانايي ا
  : دانش 

، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي
  . فني باشد ، تكنولوژي و زبان  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 
    .اخالق حرفه اي مي باشد  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و

  : ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 
 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 

 
 

  :  شغلاستاندارد آموزش نام 
 هاي زنجيره اي بازار پرداز در فروشگاه

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

شغلي از مشاغل حوزه بازاريابي و فروش در صنايع غذايي است كه چيدمان و هاي زنجيره اي بازار پرداز در فروشگاه
، سفارش محصوالت جمع آوري اطالعات در ت و بر چسب محصوالت، كنترل قيممرتب نمودن محصوالت در قفسه ها

، حوزه توزيع به را انجام مي دهد و با ديگر مشاغل مربوط و معرفي محصولرسيدگي به شكايات ، مورد وقايع بازار
  .بازاريابي و فروش و فروشگاه زنجيره اي در ارتباط كاري مي باشد

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم : تحصيالت  ميزانحداقل
  داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  -: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت   35: طول دوره آموزش                   
  ساعت  19 :   ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت 16  :  ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت    - :   كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت   - :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 قه كار مرتبطسال ساب4ليسانس مديريت با حداقل 
 

 

 
 



 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

بازار پرداز فروشگاههاي زنجيره فروش و ارتقاء آن را از طريق راهكارهاي نمايش و تبليغات محصوالت در 
  .فروشگاهها را انجام مي دهد

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Merchendiser 

  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

  كليه استانداردهاي مرتبط با بازاريابي و فروش شركت صنايع شير ايران 
  
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع           جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

            ار    نياز به استعالم از وزارت ك:  د 

  
  
  



 

 
 

 

 

 شغل آموزش استاندارد 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 چيدمان و مرتب نمودن محصوالت در قفسه ها1
 در قفسه هاكنترل قيمت و بر چسب محصوالت2
 سفارش محصوالت  3
 مديريت ارتباط با مشتري  4
 جمع آوري اطالعات در مورد وقايع بازار  5
 به شكاياترسيدگي   6
 معرفي محصول  7
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  چيدمان و مرتب نمودن محصوالت در قفسه ها 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 3 5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  تبطمر توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي    :دانش 
  صندلي كارآموزان 

Pc پروژكتور يا لب تاپ  
 اسپيكر

  كاغذ 
  خودكار

  جزوه آموزشي مصور 
  كاتالوگ

ــه    - ــات ب ــه قفس ــاص يافت ــاي اختص ــاهي از فض ــت آگ اهمي
  محصوالت شركت 

     

نظور كيفيت و شكل اهميت نحوه قرار گيري محصوالت به م-
  ظاهر و نمايش مناسب 

     

اهميت آگاهي از تنوع  بسته بندي محصـوالت و ويژگيهـاي   -
  آنها 

     

       شرايط نگهداري محصوالت مختلف -

    :مهارت 

       تطابق نمايش محصول  با استانداردهاي شركت -

       مذاكره در  مورد ترتيب كاالها در قفسه ها -

در قفسات به اندازه كافي باشد تـا جـنس مطلـوب    تعداد كاال -
  رويت شود

     

تنها از انبار به محوطـه فـروش و    كنترل و حمل به موقع كار-
  بالعكس 

     

  :نگرش 
  ستگي ظاهريارعايت آر-
  رعايت خوش خلقي و ادب-
  پاسخگويي مناسب به افراد -

  : ايمني و بهداشت 
  كپسول آتش نشاني-
  هاي اوليهجعبه كمك-
  تهويه هواي مناسب-

  :توجهات زيست محيطي 
-  



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كنترل قيمت و برچسب محصوالت در قفسه ها 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 2 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي    :دانش
  صندلي كارآموزان 

Pc پروژكتور يا لب تاپ  
 اسپيكر

  كاغذ 
  خودكار

  جزوه آموزشي مصور 
  كاتالوگ

اهميت كنترل و مطابقت بر چسب طبقات با مكان قرارگيـري-
  محصوالت 

     

-      

    :مهارت

ـ  - ا مكـان قرارگيـريكنترل مطابقت بر چسب روي طبقـات ب
  محصوالت 

     

-      

  :نگرش
  رعايت آراستگي ظاهري-
  رعايت خوش خلقي و ادب-
  پاسخگويي مناسب به افراد -

  : ايمني و بهداشت 
  كپسول آتش نشاني-
  جعبه كمكهاي اوليه-
  تهويه هواي مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 
 

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  رگهب -
  : عنوان 

  سفارش محصوالت 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 1 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي    :دانش 
  صندلي كارآموزان 

Pc پروژكتور يا لب تاپ  
  اسپليكر
   كاغذ
  خودكار

  جزوه آموزشي مصور 
  كاتالوگ

از فضـاي اختصـاص يافتـه بـه محصـوالت       آگاهي اهميت-
  شركت 

     

       اهميت آگاهي از كل محصوالت معرفي شده به فروشگاه -

       اهميت آگاهي از چرخ گردش محصول -

اهميــت آگــاهي از فضــاي اختصــاص يافتــه بــه هريــك از -
   محصوالت معرفي شده به فروشگاه

     

    :مهارت 

 هحصــول اطمينــان از حضــور محصــوالت معرفــي شــده بــ-
  فروشگاه در قفسات 

     

       جلوگيري از خالي شدن قفسات از محصوالت -

فضـاي اختصـاص يافتـه بـه هريـك از محصـوالت       كنترل -
  معرفي شده به فروشگاه 

     

  :نگرش 
  رعايت آراستگي ظاهري-
  رعايت خوش خلقي و ادب-
  پاسخگويي مناسب به افراد -

  : ايمني و بهداشت 
  كپسول آتش نشاني-
  جعبه كمكهاي اوليه-
  تهويه هواي مناسب-

  :توجهات زيست محيطي 
-  

 



 

  
 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مديريت ارتباط  با مشتري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 3 8 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي    :دانش
  صندلي كارآموزان 

Pc پروژكتور يا لب تاپ  
 اسپيكر

  كاغذ 
  خودكار

  جزوه آموزشي مصور 
  كاتالوگ

      )، مشتريان شاكيزبان بدن، فن بيان(اصول فنون مذاكره -

       انواع تكنيكهاي فروش -

      شيوه تبديل مشتريان موقت به مشتريان وفادار-

اهميت تشويق مشتريان ديگر شركت ها به مشـتريان بـالقوه-
  به اولين خريد از شركت

     

      اهميت تشويق مشتريان اولين خريد و خريدهاي بعدي-

،،انتخابفرآيند و فن آوري هايي كه سازمان براي شناسايي-
  .، حفظ و خدمت به مشتري بكار مي گيردسترشگ، ترغيب

     

، بازارهـا واهميت جمـع آوري اطالعـات دربـاره محصـوالت-
  تامين كنندگان 

     

اهميــت شــناخت فرصــتهاي مشــاركت بــا مشــتريان بعنــوان-
  سازندگان ارزش سازمان

     

    :مهارت

ش ايشـان در جهـتار تباط با مشتريان به منظور افزايش دان-
  ايجاد منافع مشترك بين مشتريان و سازمان

     

      ارائه خدمات با مطلوبيت باال براي مشتريان-

      توليد ايده و بهبود مشتمر براي محصوالت و خدمات-

استفاده از فرصت هاي مشاركت با مشتريان بعنوان سازندگان-
  ارزش سازمان 

     

  



 

  
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مديريت ارتباط  با مشتري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش 

  رعايت آراستگي ظاهري-
  رعايت خوش خلقي و ادب-
  پاسخگويي مناسب به افراد-
  در نظر گرفتن خواسته هاي مشتري به عنوان اصل اوليه -

  : ايمني و بهداشت 
  كپسول آتش نشاني-
  جعبه كمكهاي اوليه-
  تهويه هواي مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ت در مورد وقايع بازار جمع آوري اطالعا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 2 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي    :دانش
  صندلي كارآموزان 

Pc پروژكتور يا لب تاپ  
 اسپيكر

  كاغذ 
  خودكار

  مصور جزوه آموزشي 
  كاتالوگ

      اهميت هدف از جمع آوري اطالعات در مورد وقايع بازار-

      اهميت شناسايي رقباي اصلي محصوالت شركت-

اهميت توجه به اطالع رسـاني از وقـايع مربوطـه بـه رقبـاي-
  اصلي

     

      اهميت اولويت بندي اطالعات بازار از لحاظ ارزشمند بودن-

    :مهارت

وري اطالعات در مورد وقايع بـازار بـا در نظـر گـرفتنجمع آ-
  تطابق آنها با معيارهاي سياست گذاري سازمان  

     

      اولويت بندي گزارش دهي از نظر زماني-

  :نگرش
  رعايت آراستگي ظاهري-
  رعايت خوش خلقي و ادب-
  پاسخگويي مناسب به افراد -

  : ايمني و بهداشت 
  انيكپسول آتش نش-
  جعبه كمكهاي اوليه-
  تهويه هواي مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  رسيدگي به شكايات 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 3 5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد، ابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي    :دانش
  صندلي كارآموزان 

Pc پروژكتور يا لب تاپ  
 اسپيكر

  كاغذ 
  خودكار

  جزوه آموزشي مصور 
  كاتالوگ

      اهميت دريافت شكايات مشتريان در مورد محصوالت-

      اهميت رعايت اصول مذاكره در ارتباط با مشتريان-

      ا مشتريانبباطتوق مشتريان در اراهميت رعايت حق-

      اهميت انتقال به موقع شكايات-

    :مهارت

      جمع آوري و ثبت دقيق شكايات-

      انتقال به موقع شكايات -

      اصالح رويكرد مشتري در ارتباط با مفاهيم غير واقع-

  :نگرش
 پيشگيري از اعمال سليقه شخصي درانتقال شكايات-
  رعايت آراستگي ظاهري-
  رعايت خوش خلقي و ادب-
  پاسخگويي مناسب به افراد -

  : ايمني و بهداشت 
  كپسول آتش نشاني-
  جعبه كمكهاي اوليه-
  تهويه هواي مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  معرفي محصول 
 زشزمان آمو

 جمع عملي نظري  

4 2 6 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي    :دانش 
  صندلي كارآموزان 

Pc پروژكتور يا لب تاپ  
 اسپيكر

  كاغذ 
  خودكار

  جزوه آموزشي مصور 
  كاتالوگ

       بني انواع محصوالت ل-

ويژگي انواع محصوالت بـا توجـه بـه فراينـد توليـد و ارزش      -
  غذايي آنها 

     

       )مشتريان شاكي،زبان بدن فن بيان(اصول و فنون مذاكره -

       ، اهداف و خط مشي هاي سازمان آگاهي از دستورالعمل ها-

    :مهارت 

       معرفي انواع محصوالت و فرايند توليد آنها -

       ي انواع محصوالت با نقطه نظر ارزش غذايي آنها معرف-

ــا   - ــا نقطــه نظــر مقايســه اي ب ــواع محصــوالت ب ــي ان معرف
  محصوالت مشابه 

     

  :نگرش
 پيشگيري از اعمال سليقه شخصي درانتقال شكايات-
  رعايت آراستگي ظاهري-
  رعايت خوش خلقي و ادب-
  پاسخگويي مناسب به افراد -

  : بهداشت ايمني و 
  كپسول آتش نشاني-
  جعبه كمكهاي اوليه-
  تهويه هواي مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
- 

 

  



 

                  
  
   برگه استاندارد تجهيزات - 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف
  عدد 1 با متعلقات كامل  رايانه  1

  عدد 1  استاندارد ديتا پروژكتور   2

   عدد  1 استاندارد   پرده اساليد 3

  عدد 1 استاندارد ميز و صندلي مربي  4

  عدد 1 استانداردميز و صندلي كارآموز  5

  عدد 1 استاندارد اسپيكر  6

  عدد 1 استاندارد تخته وايت برد  7

دستي، حاوي پودر خشك محتوي كف  كپسول آتش نشاني  8
 يا آب

  عدد 1از هر نوع  

  عدد 1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه  9

  عدد 1 استاندارد  تهويه مطبوع  10

  عدد 1 استاندارد  آبسرد كن  11

  
  : توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
 برگه استاندارد مواد  -                 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف

  15 معمولي مداد پاك كن  1

  15 معمولي مداد  2

  15 معمولي خودكار  3

  1 معمولي ماژيك  4

  12 رنگي كاغذ  5

  12 رنگي مقوا  6

  A4 1 كاغذ  7

  1 كاغذي چسب  8

  1 نواري چسب  9

  1 مايع چسب  10

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -

 



 

                   
  
  

   برگه استاندارد ابزار  -               

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نامرديف

  15 معمولي  ماشين حساب  1

  4 معمولي قيچي  2

  1 معمولي تخته وايت برد  3

  1 معمولي خط كش  4

     

     

    

  
  

  : توجه 
  .ازاء هر سه نفر محاسبه شود  ابزار به -

  



 

 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

       
           
           
           
           
       
       

 

 

 

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

           
           
           
        
           
           
        

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

  هاي قابل استفاده در آموزش استانداردفهرست سايت 
  رديف عنوان

 1 

 2 

 3 

 4 

  
 
 
 
 
 

  
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

        
        
        
        
        
        

  
  

 


