اطالعیه شماره 4
بدینوسیله به اطالع کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصییلی  98_99در دانشیااه یاسیوم میی
رسیییاند کیییه جهیییب یییبنیییا غیرحضیییور مطیییاب بیییا جیییدذل یییی بیییا مراجبیییه بیییه سیییامانه

https://golestan.yu.ac.ir/home/Default.htm

یااا

https:// golestan.yu.ac.ir

صرفا از طری مرذرگر اینترنب اکسپلورر نسخه  10به باال نس ب به انجا فرایند ب نا خود اقدا نمایند.
ردیف
1

زمان ب نا غیرحضور

مقطع
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

از ساعب  8ص ح مورخ  98/6/24لغایب ساعب  24مورخ 98/6/27

شناسه کاربر ذ گذرذاژه جهب ذرذد به سامانه پذیرش برا هر دانشجو به شرح زیر اسب:
شماره داذطل یu981

شناسه کاربر

کد ملی

گذرذاژه

جهب دریافب راهنما پذیرش به آدرس زیر مراجبه نمایید:
https://golestan.yu.ac.ir/manuals/daneshju.html

نکات مهم:
الف) تمامی دانشجویان موظف هستند جهب صدذر کارت دانشجویی ذ کارت تغذیه م لغ 250000ریال مبادل بیسب ذ
پنج هزارتومان ذ دانشجویان دذره ش انه ذ پردیس خودگردان نیز باید بر اساس جدذل ی م الغ مربوطه را به عنوان
پیش پرداخب شهریه(علی الحساب) به حساب درآمد اختصاصی دانشااه به شماره 7875940264نزد بانک تجارت،
از طری سامانه خدمات آموزشی ذ صرفاً الکترذنیکی پرداخب نمایند.
جدذل -1مقطع کارشناسی ارشد
گرذه آموزشی

دذره

مقطع

م لغ پیشپرداخب(به ریال)

علو انسانی

پردیس خودگردان

کارشناسی ارشد

-

سایر گرذهها آموزشی

پردیس خودگردان

کارشناسی ارشد

-

علو انسانی

ش انه

کارشناسی ارشد

8/000/000

سایر گرذهها آموزشی

ش انه

کارشناسی ارشد

8/800/000

ب) تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد ذرذد  98به استثناء دانشجویان رشته آموزش زبان انالیسی موظف هستند
که در یک آزمون بسندگی که در هفته دذ مهرماه سال جار برگزار میگردد شرکب ذ نمره ق ولی از این آزمون را
کسب نمایند .هزینه بنا ذ شرکب در آزمون بسندگی م لغ 300000ریال مبادل سی هزار تومان به حساب درآمد
اختصاصی دانشااه به شماره  7875940264قاب پرداخب در کلیه شبب بانک تجارت میباشد ذ دانشجویان موظف
هستند یک نسخه از اص فیش ذاریز را همزمان با پذیرش حضور تحوی نمایند.
دانشجویان در صورت عد کسب ق ولی یا عد شرکب در آزمون بسندگی تنها مجاز به شرکب در درس زبان ذیژه در
یکی از نیمسالها اذل یا دذ تحصی خود میباشند .الز به کر اسب که ارائه نمره ق ولی زبان ذیژه برا اخذ مجوز

دفاع از پایاننامه الزامی میباشد .ال ته دانشجویانی که گواهی ق ولی یکی از آزمونها زیر را ارائه نمایند(در مدت
اعت ار گواهی)از زبان بسندگی مباف میشوند.
_ گواهی کسب حداق نمره  50از امتحان MSRT
_ گواهی کسب حداق نمره  500از امتحان TOEFL
_ گواهی کسب حداق نمره  450از امتحان TOLIMO
_ گواهی کسب حداق نمره  5از امتحان IELTS
ضمناً درس زبان ذیژه توسط گرذه زبان انالیسی ارائه شده ذ دانشجویان کارشناسی ارشد دذره رذزانه بدذن پرداخب
شهریه ذ دانشجویان کارشناسی ارشد ش انه با پرداخب شهریه مبادل درذس پایه کارشناسی نس ب به اخذ درس
اقدا مینمایند.

**** م الغ ذاریز به هیچ ذجه قاب استرداد نمی باشد .
**** آن دسته از دانشجویانی که مای به استفاده از کارت تغذیه هستند می توانند در
زمان مراجبه حضور به دانشااه جهب شارژ آن به بانک تجارت شب ه دانشااه مراجبه
نمایند.
پ) جدذل شهریه دذره نوبب دذ مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  ( 98_99به صورت علی الحساب)به شرح
ی می باشد (کلیه م الغ به ریال می باشد).
گرذه آموزشی
سایرگرذهها آموزشی

علو انسانی (ریال)
نوع شهریه
کارشناسی ارشد

دکتر پردیس ،ش انه،

کارشناسی ارشد

انتقالی از دانشااهها

دکتر (پردیس ،ش انه،
انتقالی از دانشااهها
خارم از کشور)

خارم از کشور)
شهریه ابب در هر نیمسال

8/050/000

-

8/855/000

-

شهریه متغیر هر ذاحد درسی

1/725/000

-

2/185/000

-

نظر

5/428/000

-

5/428/000

-

عملی

6/785/000

-

6/785/000

-

شهریه هر ذاحد
پایان نامه

ت) به دانشجویان عزیز توصیه می شود فای

اسکن شده مدارک زیر را از ق

تهیه کنند تا در زمان

بنا

غیرحضور با مشک مواجه نشوند.
 -1کارت ملی  -2شناسنامه  -3عکس دانشجو  -4تائیدیه مخصوص سهمیه رزمندگان(فر شماره  11یا  12بر حسب
مورد) - 5ریز نمرات آخرین مدرک تحصیلی  -6اص مدرک کارشناسی(گواهی فارغالتحصیلی یا فر شماره 14یا 15
بر حسب مورد) ذ کپی آن

ث) دانشجویان عزیز می بایسب عالذه بر اص مدارکی که فای اسکن شده آنها را رذ

سامانه خدمات آموزشی

بارگذار نموده اند ،مدارک زیر را نیز پس از تکمی  ،هناا مراجبه حضور تحوی دانشااه نمایند:

مدارک الز برا
 -1اص

بنا

ذ دذ نسخه تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس)برا

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید

ذزارت علو  ،تحقیقات ذ فنآذر یا ذزارت بهداشب ،درمان ذ آموزش پزشکی ذ یا شورا عالی انقالب فرهنای که در
آن مبدل دذره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد ذ یکبرگ فتوکپی آن( زمان ب نا حضور ارائه اص مدرک به
همراه دذسر کپی از مدرک الزامی اسب).
ت صره -1پذیرفتهشدگان کارشناسی ارشد که به دالیلی قادر به ارائه اص مدرک کارشناسی نمیباشند ،الز اسب
اص گواهی تایید شده توسط دانشااه یا موسسه آموزش عالی مح اخذ کارشناسی را با محتوا فر شماره  14ذاقع
در سایب سازمان سنجش ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصی نام رده مورد تأیید ذزارت علو ،
تحقیقات ذ فناذر یا ذزارت بهداشب ،درمان ذ آموزش پزشکی یا شورا عالی انقالب فرهنای می باشد.
ت صره  -2آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان اعال نتایج اذلیه ذ تکمیی فیر انتخیاب رشیته هیا تحصییلی
اینترنتی دانشجو سال آخر بودهاند ذ حداکثر تا تیاری  98/6/31فارغالتحصیی میشیوند ،دانشیجو سیال آخیر
شناخته شده ذ الز اسب فر مبدل دانشجویان سال آخر که میاناین ک ذاحدها گذرانده آنان براساس ( )0تیا ()20
تا تاری  97/11/30توسط موسسه آموزش عالی مح فارغالتحصیلی دذره کارشناسی در فیر میذکور درم ذ پیس از
تایید مسوذل یربط آن را در زمان بنا به مح ق ولی ارائه نمایند(.نمونه

فر در پایان همین اطالعیه می باشد).

ت صره  -3پذیرفتهشدگانی که دارا مدرک تحصیلی مبادل میباشند الز اسب ذاجد شرایط مفاد «آییننامه شیرکب
دارندگان مدارک مبادل ذ غیررسمی در آزمونها مقاطع باالتر» مصوب جلسه  845مورخ  92/4/15شورا گسیترش
آموزش عالی ذزارت علو  ،تحقیقات ذ فناذر که طی بخشنامه شیماره  2/77633میورخ  28/5/92توسیط مباذنیب
آموزشییی ذزارت مت ییوع بییه کلیییه دانشییااهها ذ موسسییات آمییوزش عییالی ابییالغ گردیییده ،باشییند.
استثناء :آن دسته از داذطل انی که دانشجو سال آخر بوده ذ به عنوان رت ه اذل در این آزمون شرکب نمودهاند ،مبدل
فارغ التحصیلی اعال شده آنان از سو موسسه آموزش عالی محی فارغالتحصییلی دذره کارشناسیی آنیان ،لحیا
گردیده ذ الز اسب مطاب بند یک فوق ذ یا ت صره آن عم

نمایند.

 -2اص شناسنامه ذ کارت ملی ذ دذ سر فتوکپی از تما صفحات آنها.
 -3شش قطبه عکس تما رخ  3×4تهیه شده در سال جار .
ت صره 12 -قطبه عکس تما رخ  3×4تهیه شده در سال جار منحصر ًا برا برادرانی که با توجه به ضوابط پس از
بنا در موسسه آموزش عالی ،برا آنان مبافیب تحصیلی صادر میگردد.

 -4ارائه مدرکی که ذضبیب نظا ذظیفه را با توجه به بند «مقررات ذظیفه عمومی» مندرم در دفترچه راهنما

بنا

ذ شرکب در آزمون ذرذد دذره کارشناسی ارشد سال ( 1398برا برادران).
 -5حکم مرخصی ساالنه یا موافقب کت ی ذ بدذن قید ذ شرط سازمان مت وع برا کارمندان دذلب.
 -6مبرفینامهها مذکور در ی الز اسب حداکثر تا ق

از انتخاب ذاحد برا نیمسال دذ سال تحصیلی 1398-99

توسط پذیرفتهشدگان از مح مربوط اخذ ذ به موسسه آموزش عالی مح ق ولی تحوی گردد ،در غیر این صورت از
بنا آنان برا نیمسال دذ سال تحصیلی  1398-99ممانبب به عم خواهد آمد ذ ق ولی آنان «کان لم یکن» تلقی
میگردد.
ت صره -براساس هماهنایها

انجا شده ،گواهیها

مربوط به ردیف  6-1توسط ارگانها

یربط بطور یکجا به

موسسه آموزش عالی مح ق ولی پذیرفتهشدگان ارسال خواهد شد.
 -6-1مبرفینامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی(نیرذ

مقاذمب بسیج) ذ یا ذزارت

جهادکشاذرز با امضاء ذ مهر هریک از رذسا ارگانها مذکور که در آن قید شده باشد داذطلب با توجه به ماده  1ذ
ت صرهها چهارگانه آن در آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت برا ذرذد رزمندگان ذ جهادگران داذطلب بسیجی
به دانشااهها ذ موسسات آموزش عالی ذ سایر شرایط مندرم در آییننامه مذکور ذاجد شرایط استفاده از سهمیه
رزمندگان میباشد.
2ی6ی داذطل انیکه با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته شدهاند ذ ارگان صادر کننده فر آنان بنیاد شهید ذ امور
ایثارگران ذ یا ستاد ک نیرذها مسلح میباشد ،در زمان بنا نیاز به ارائه تائیدیه سهمیه بنامی از سو ارگان
یربط ندارند ذ مالک تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درم شده در فای ق ولی دانشااهها ذ موسسات آموزش
عالی میباشد ت صره :زمان خدمب طرح سرباز مشمول بخش سابقه خدمب نمیگردد.
 -7اص گواهی تایید شده توسط دانشااه یا موسسه آموزش عالی مح اخذ کارشناسی (لیسانس) برا آن دسته از
داذطل انی که با توجه به مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استبدادها درخشان ،مصوب  1393/4/25شورا هدایب
استبدادها

درخشان ذزارت علو  ،تحقیقات ذ فناذر

با امتیاز رت ه اذل پذیرفته شدهاند (.برا

پذیرفته شدگان

مقطع کارشناسی ارشد)

الز به توضیح اسب چنانچه پذیرفتهشدگان در زمان بنا مستندات الز براساس دستورالبم

بنامی

را ارائه ننمایند ق ولی آنان «کانلمیکن» تلقی میگردد.
تذکرات مهم
ی حضور شخص پذیرفته شده جهب بنا حضور الزامی اسب ذ بنا منحصر ًا در تاری ها اعال شده توسط
دانشااه ذ با ارائه مدارک کام مندرم در این اطالعیه صورت میپذیرد.

ی مبدل مدرک کارشناسی (لیسانس) ذ کارشناسیارشد (فوقلیسانس) پذیرفتهشده باید با مبدلهایی که ق الً در
زمان بنا ذ یا شرکب در آزمون به سازمان اعال نموده ،یکسان باشند ،بدیهی اسب در غیر این صورت ضمن
«کانلم یکن» تلقی شدن ق ولی ،از ب نا آن دسته از داذطل انی که دارا مغایرت مبدل باشند (مبدل مندرم در
مدرک تحصیلی کارشناسی آنان کمتر از م بدل اعال شده به این سازمان باشد) جداً خوددار خواهد شد ،لذا به
ایندسته از پذیرفتهشدگان توصیه می گردد به مح ق ولی خود مراجبه ننمایند ذ درصورت لزذ چنانچه در این رابطه
سوالی دارند می توانند از طری سایب سازمان در بخش پاسخاویی اینترنتی اقدا نمایند .بدیهی اسب به مراجبات
حضور ذ هر نوع مکات ها غیر از سایب این سازمان پاس داده نخواهد شد.

ی از پذیرفتهشدگانیکه حداکثر تا تاری  98/6/31فارغالتحصی نشوند ،بنا به عم نخواهد آمد ذ ق ولی
آنان «کان لم یکن» تلقی میگردد.
ی در هرمرحله از بنا ذ هناا تحصی  ،چنانچه مشخص گردد که داذطل ی حقای

را کتمان نموده ذ یا

اطالعات غلطی ارائه ذ ذاجد شرایط نمیباشد ،ق ولی ذ «کانلم یکن» تلقی شده ذ ط

مقررات با ذ رفتار

خواهد شد.
 براساس ضوابط پذیرفتهشدگان رشتهها تحصیلی دذره رذزانه آزمون ذرذد دذرهها کارشناسی ارشد ناپیوستهسال  ،1398اعم از اینکه در دانشااه مح ق ولی خود ب نا نموده ذ یا ننموده باشند حتی با دادن انصراف قطبی از
تحصی  ،مجاز به بنا ذ شرکب در آزمون ذرذد دذرهها کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1399نمیباشند.
 مبدل لیسانس پذیرفته شده باید با مبدلی که ق الً در زمان بنا برا شرکب در آزمون به سازمان اعال نموده ،ذیا در مراح ببد اصالح نموده اسب ،یکسان باشد ،بدیهی اسب از بنا قطبی آن دسته از داذطل انی که دارا
مغایرت مبدل باشند (مبدل مندرم در مدرک آنان کمتر از مبدل اعال شده به این سازمان باشد) خوددار خواهد
شد.

 )8فر پذیرش شرایط تحصیلی
 )9فر مشخصات دانشجو جهب انتقال به کامپیوتر
*
قاب کر اسب فرمها موارد 9،8ذ ...در هناا ب نا حضور مجدداً جهب تکمی ذ درم در پرذنده به دانشجو ارائه می شود.

****الز به کر اسب پذیرش قطبی در دانشااه یاسوم منوط به مراجبه حضور

جهب تحوی

مدارک مذکور می باشد.
م) زمان مراجبه حضور

مدارک  1398/07/13لغایب  ،1398/07/17نزد گرذهها

جهب تحوی

آموزشی مستقر در دانشکده ها می باشد.

چ) زمان شرذع کالسها  1398/6/30می باشد.
ح) دانشجویان گرامی پس از تکمی مراح

بنا غیرحضور  ،میتوانند از تاری  98/6/25با مراجبه به سامانه

خدمات آموزشی ،برنامه هفتای خود را مشاهده ذ پرینب نمایند.

**** الز به کر اسب ببد از تکمی

ب نا جهب ذرذدها ببد به سامانه شناسه کاربر ذ گذرذاژه هر دانشجو به

شرح زیر میباشد:
شناسه کاربر
گذرذاژه

شماره دانشجویی
کد ملی

-

*****

ب نا خوابااهها بصورت اینترنتی می باشد ذ آندسته از دانشجویانی که

متقاضی خوابااه هستند می توانند همزمان با پذیرش غیرحضور تقاضا خود را ب
نمایند ذ اطالعیه تکمیلی در این خصوص متباق ا از طری همین سایب اعال خواهد شد.
ب نا غیر حضور خوابااه( 1398/06/24لغایب )1398/06/27
-1

ب نا خوابااهها بصورت اینترنتی می باشد ذ آندسته از دانشجویان ذاجد شرایط که
متقاضی خوابااه هستند می توانند همزمان با پذیرش غیرحضور

تقاضا

خود را در

سامانه گلستان https//golestan.yu.ac.irاز مسیرها زیر ب نمایند.

 مرحله اذل:*دانشجویی*خوابااه*اطالعات ذ درخواسب ها -1:اطالعات خوابااهی
دانشجو(تکمی ) -2درخواسب خوابااه
تذکر :جهب تخصیص اتاق ذ محاس ه آن  48ساعب ببد از اتما

ب نا غیر

حضور مجددا" به همین سامانه مراجبه ذ مراح زیر انجا دهید.
 مرحله دذ :*دانشجویی*خوابااه*اطالعات جامع خوابااه دانشجویی(مشاهده خوابااه ذ
اطالعات)
 مرحله سو : -1دانشجویی*خوابااه*ذدیبه/هزینه رفاهی*پرداخب ها الکترذنیکی ذدیبه
 -2دانشجویی*خوابااه*پرداخب ذ تسویه حساب*پرداخب ها
بابب خوابااه

الکترذنیکی

 -3دانشجویی*خوابااه*انتساب اتاق،کاال ذ خدمات*مجوز ذ مبرفی نامه*مبرفی
اسکان در خوابااه(گزارش )2952
*****آن دسته ازدانشجویانی که مای به استفاده ازکارت تغذیه هستند می توانند در
زمان مراجبه حضور پس از دریافب کارت دانشجویی به سامانه https//self.yu.ac.ir
جهب شارژ کارت مراجبه نمایند.

در ضمن دانشجویان عزیز جهب مسائ رفاهی،فرهنای ذ خوابااهی خود می توانند با
تلفن ها زیر تماس حاص نمایند.
تلفن گویا 0743100 :
ساعب تماس  8الی 15
لیسب تلفنها مباذنب فرهنای دانشجویی
داخلی

تلفن مستقیم
(با پیش شماره )074

دفتر مع ون فرهنگی

1500

31001500

آق ی مسعود مق م

مع ون فرهنگی

1501

31001501

دکتر نیکدل

مدیر امور فرهنگی

1502

31001502

دکتر عزیزپور

امور دانشجویی
مدیر امور دانشجویی

1503

31001503

آق ی رضوانی

مدیر تغذیه

1511

31001511

خ نم امینی

ک رشن س رف ه1

1520

31001520

آق ی توانبخش

ک رشن س رف ه2

1521

31001521

آق ی توانبخش

امور خوابااهها
برادران

1530

31001530

آق ی ویسی پور

خواهران

1531

31001531

خ نم آری ن فر

مرکز مشاذره
مدیر مرکز مش وره

1561

31001561

دکتر نوش دی

دفتر مرکز مش وره

1560

31001560

خ نم پن ه

ستاد شاهد ذ ایثارگر
دفتر ش هد و ایث رگر

1570

31001570

آق ی خرام

مدیر ش هد و ایث رگر

1571

31001571

دکتر مرادی

تلفن تحصیالت تکمیلی دانشااه 074-31001313 :آقا فرخنده منش
ایمی :

grad@yu.ac.ir

به نا خدا

فر پذیرش شرایط تحصی در دذرهها تحصیالت تکمیلی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

اینج نب  .................................................................دانشجوی دورهی ک رشن سی ارشد/دکتری رشته  .........................................به
شم ره دانشجویی  .........................................دانشکده  .........................................اطالع و پ یبندی خود به مقررات و ضوابط تحصیل در
دورة تحصیالت تکمیلی دانشگ ه ی سوج ،بویژه در موارد زیر را اعالم می دارم:
 -1تحصی به صورت تما ذقب :دانشجو موظف است درطول دوره (آموزشی وپژوهشی) به صورت تم م وقت در دانشگ ه
حضور داشته ب شد .هر گونه اشتغ ل (تم م/پ ره وقت) در طول دوره درخ رج از دانشگ ه منوط به موافقت کتبی دانشکده
خواهد بود.
 -2حضور فبال :دانشجو موظف است به طور فع ل در کلیه کالسه ی درس ،سمین ره ی علمی ،دف عیهه ی دانشجوی ن
دورهه ی تحصیالت تکمیلی و س یر جلسه ه یی که است د راهنم و گروه مربوطه تعیین می کند شرکت نم ید.
 -3ارت اط مستمر با استاد :دانشجو موظف است به طور منظم و مط بق برن مهای که از طرف است د راهنم اعالم میشود،
است د راهنم را مالق ت نموده و گزارشی از پیشرفت ک ر و آخرین نت یج پژوهش خود را به وی ارایه نم ید.
 -4رعایب کام مفاد آیین نامه انظ اطی :دانشجوموظف است آیین ن مه انظب طی مربوط به حج ب و عف ف (مص دیق
پوشش مج ز و غیر مج ز)را رع یت کند
 -5رعایب دقی ضوابط ذ مقررات :دانشجو موظف است ب مراجعه متن وب به س یت تحصیالت تکمیلی از س یر مقررات و
ضوابطی که توسط دانشگ ه اعالم میگردد مطلع شده آنه را رع یت کند.
در ضمن اعال می دار که عد رعایب موارد باال ،منجر به محرذمیب اینجانب از تسهیالت دانشجویی ذ رفاهی ذ سرانجا
محرذمیب از تحصی خواهد شد.

ت ریاخ......................................... :
امض ......................................... :

فر مشخصات دانشجو
شماره دانشجویی:

شماره داذطل ی:

کد ملی :

نا خانوادگی :
نا :
نا پدر:
جنس :مرد

زن

ملیب  :ایرانی

اسال – سنی

دین – مذهب  :اسال – شیبه

مسیحی

خارجی

کلیمی

دانشکده:

رشته ق ولی:

دذره:

گرایش

سال تحصیلی 13..... - 13.....

مقطع تحصیلی :

نیمسال :اذل

دذ

کد رشته ق ولی:

نوع پذیرش :عاد

نوع سهمیه پذیرش :بورسیه
ذضبیب تأه  :مجرد

زرتشتی

منطقه

سهمیه
متأه

تکمی ظرفیب
رت ه کشور در گرذه آزمایشی:

رت ه ک در سهمیه:

بومی

ذضبیب نظا ذظیفه  :مبافیب تحصیلی

غیربومی
مباف

پایان خدمب

آدرس کام :
کد پستی:

تلفن :

کد شهرستان:
کد پستی:

آدرس در یاسوم:
تاری تولد:

مح تولد:

شغ پدر :

مح کار پدر:

آیا غیر از تحصی شاغ هستید؟

تلفن تماس:
مح صدذر شناسنامه:

خیر

آیا دانشجو انصرافی هستید؟ خیر

بلی
بلی

تلفن همراه:

نا ذ مح کار:

اگر بلی نا رشته:

تلفن مح کار:
دانشااه:

شماره دانشجویی آن دانشااه:

آخرین مدرک تحصیلی:
مبدل آخرین مدرک تحصیلی:
اینجانب

مح اخذ:
پذیرفته شده در رشته

تاری اخذ مدرک:
آزمون سراسر  /تحصیالت تکمیلی سال

مندرجات این فر را تأیید می نمایم.
تاری ذ امضا دانشجو:

نا ذ نا خانوادگی ب نا :
تاری ذ امضاء:

صحب اطالعات ذ

