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تولد ماهنامه ای به 

وسعت قلب شما!

های  رسـانه  زمانـی،  هـر  از  بیـش  امـروز،  دنیـای  در 
مخاطبان  دسـترس  در  مجازی  دنیای  لطف  به  مختلف 
از  لحظـه  هـر  و  روز  هـر  افـراد،  و  انـد  گرفته  قـرار  خـود 
خبـری،  های  جریان  قالب  در  »اخبـار«  و  »رویدادهـا« 
بـه  نسـبت  امـروزه  مـا  مقابـل،  در  امـا  شـوند.  می  آگاه 
سـالیان قبـل، فرصـت کمتـری را صـرف درنـگ و مطالعـه 
تحـول  مسـیرهای  روندهـا،  مفاهیـم،  مـورد  در  تـر  عمیق 

و ... می کنیــم. 
و  افزایی«  مهارت  نهضت  توسعه  و  آموزی  »مهارت 
مولد  و  پایدار  اشتغال  سازی  زمینه  در  آن  آفرینی  نقش 
همیشگی  شعار  این  باشد.  می  روشن  فردایی  برای 
محسوب  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  بزرگ  خانواه 
همه  بلکه  سازمان،  این  کارکنان  تنها  نه  که  شود  می 
به  دارند،  کار  و  سر  کار  و  کسب  دنیای  با  که  افرادی 
همکاران  از  ای  مجموعه  رو،  این  از  دارند،  ایمان  آن 
صدد  در   … و  گرافیک  آموزی،  مهارت  خبر،  حوزه  در 
جدید  اطالعات  ارائه  و  آوری  جمع  بر  عالوه  تا  هستند 
نظرات و  انعکاس  برای  آموزی، محلی  در زمینه مهارت 
چالش های پیش روی مخاطبان، اعم از مدیران و فعاالن 
در سطح خرد و کالن این سازمان فراهم آورند تا همه با 
هم شاهد برداشته شدن گام های استوار و سریع تر در 

باشیم.  این سازمان 

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  بزرگ  خانواده  ما 
خود  مسرت  خیز،  الله  سرزمین  این  جای  جای  از  کشور 
رفاه  و  کار  تعاون،  محترم  وزیر  ارزنده  اهتمام  جهت  را 
در  آموزی  مهارت  »نهضت  توسعه  به  نسبت  اجتماعی 
گردیم  می  متعهد  و  کنیم  می  اعالم  انقالب«  دوم  گام 
تقویت،  راستای  در  پیش  از  بیش  و  گذشته  همچون 
همچنین  و  سازمانی  اعتالی  جمعی،  حمّیت  و  انسجام 
محوله  امور  بهینه  انجام  در  ای،  توسعه  اهداف  تحقق 
تحول  سند  های  برنامه  تحقق  منظور  به  خود  وظایف  و 
کارآفرینی  و  اشتغال  حوزه  در  یژه  و به  مردمی  دولت 
برداشته  گام  مهارتی  های  آموزش  توسعه  محوریت  با 
گیری  بهره  با  تا  گیریم  بکار  را  خود  توان  حداکثر  و 
حمایت  و  کارکنان  تخصصی  و  فنی  های  آموزه  از 
را  درخشان  ای  کارنامه  عرصه،  این  در  متبوع  وزارت 
زمره  در  را  ما  الهی  اقدس  ذات  که  باشد  نمائیم.  ارائه 

دهد. قرار  اسالمی  انقالب  و  شریف  مردم  به  خادمان 

غالمحسین حسینی نیا
معـاون وزیر تعـــاون، کـار و رفاه اجتمـــاعی و 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفغه ای کشور

میثاق انهم
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سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عــنـــوان
 مـاهـنامــه 

آثار خود را  تا 15  بهمن 1401 به نشانی الکترونیکی 
news@irantvto.ir  ارسال فرمایید.

افزایش 35 تا 50 درصدی متوسط فوق العاده 

ویژه کارکنان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کشور از افزایش 35 تا 50 درصدی فوق العاده شغل کارکنان این سازمان 
۱۴۰۱ کل کشور  بودجه سال  قانون  اجرایی  ابالغ مصوبه ضوابط  پی  در 

خبر داد.
عنصری  عنوان  به  انسانی  منابع  به  توجه  آبادی«،  میمنت  »امیر 
هوشمند که با مهارت و خالقیت خود، نقش اساسی در سازمان خود ایفا 
بیان داشت: میزان حقوق و مزایای  و  می کند، بسیار ضروری برشمرد 
کارکنان خدوم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رغم عهده دار 
یا  و  اشتغال  به  آموزش های مهارتی منجر  ارائه  بودن وظایف مهم در 
پایداری اشتغال، در سطح بسیار پائینی قرار دارد و با  برقراری این فوق 
گیری  چشم  افزایش  کارکنان  دریافتی  50درصد  سقف  تا  ویژه  العاده 

خواهد داشت.
سرمایه های  جزء  را  سازمان  یک  در  کارآمد  انسانی  نیروی  وی 
مرحله  دو  بینی  پیش  به عدم  توجه  با  کرد:  تصریح  و  عنوان  ارزشمند 
از  بعد  طبع  به   ، کشور  1401کل  سال  بودجه  قانون  در  حقوق  افزایش 

مسابقه

این  کارکنان  ویژه  العاده  فوق  همان   که  افزایش  دوم  مرحله  برقراری 
سازمان تا سقف  50 درصد می باشد ،  سازمان با کمبود اعتبار روبرو 
می گردد و ناچاریم بار مالی این افزایش را از محل صرفه جویی های 

سال جاری، تأمین و این کسری اعتبار را جبران کنیم.  
معاون توسعه مدیریت و منابع، اذعان داشت: افزایش مرحله اول 
حقوق کارکنان در قالب قانون اصالح قانون بودجه سال 1401 با بار مالی 
ماهیانه حدود160،000میلیون ریال و در مجموع جهت 6 ماهه دوم سال 
کارکنان  دوم حقوق  مرحله  افزایش  و  ریال  960،000میلیون  1401 حدود 
در قالب افزایش فوق العاده ویژه تا سقف 50درصد با بار مالی ماهیانه 
حدود 180،000میلیون ریال و در مجموع جهت 3 ماهه آخر سال 1401 

حدود 540،000 میلیون ریال می باشد.
وی، خاطرنشان ساخت: ابالغ این مصوبه از لحاظ دریافتی و تأمین 
معیشت به نفع کارکنان این مجموعه به دلیل اعمال در حکم کارگزینی 
افراد و کمک شایانی به معیشت و رفاه خانواده بزرگ سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور می باشد.
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کشور، همچنین از پیگیری و رایزنی های مستمر سازمان جهت افزایش 
اعتبارات  تامین  جهت   1402 سال  بودجه  الیحه  در  سازمان  اعتبارات 
مورد نیاز  بر اساس افزایش فوق العاده ویژه کارکنان این سازمان تا سقف  
از سازمان  متعدد  پیگیری های  اساس  بر  و گفت:  داد  50 درصد خبر 
امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل کارگروه تخصصی و توجه ویژه 
این  کارکنان  و  مربیان  بالقوه  های  قابلیت  و  ها  ظرفیت  به  آن  اعضای 
سازمان در تربیت نیروی انسانی و ایجاد و پایداری اشتغال، گام بلندی 

برای تحقق مطالبات و بهبود معیشت کارکنان برداشته شده است.

در پی ابالغ مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور انجام شد؛
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استان  فنی و حرفه ای  آموزش  مدیرکل 
 ۱۰۰ در  مهارتی  آموزش های  همدان: 
روستای  استان همدان با هدف کاهش 

مهاجرت، ارائه می شود.
https://irna.ir/xjLhWL

وزیر  مرتضوی،  صولت  سید  حضور  با 
صورت  اجتماعی  رفاه  کار  تعاون، 
مرکز  نخستین  افتتاح  پذیرفت؛ 
و  کارآفرینی  های  آموزش  تخصصی 
اولین خانه خالق  مهارت های کسب و کار و 
ای کشور در  و حرفه  فنی  آموزش  مهارت در 

استان خراسان جنوبی

مهارت  توسعه  راه  نقشه  مسیر  در 
نخستین  خصوصی؛  بخش  در  آموزی 
نوع  آزاد  ای  حرفه  و  فنی  آموزشگاه 
»الف« حوزه کشاورزی و روستایی در 

استان قزوین افتتاح شد.
مدیرکل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان آموزش فنی و حرفه 
فنی  آموزشگاه  نخستین  افتتاح  از  کشور،  ای 
»الف« حوزه کشاورزی،  نوع  آزاد  ای  و حرفه 
مجموعه  کشاورزی  گردشگری  و  روستایی 
کشت و صنعت خندان در طارم سفلی استان 

قزوین خبر داد.

با  جنوبی  کره  و  ایران  مشترک  پروژه 
حضور نماینده دفتر یونسکو و یونیوک و 
گروه کارشناسان آژانس همکاری های بین 
المللی کره )کوئیکا( برای »به روز رسانی 

مرکز ملی تربیت مربی« کلید خورد. 

آموزی  مهارت  مدیریت  مرکز  افتتاح 
هدف  با   )tmc( شغلی  مشاوره  و 
و  دانشجویان  مهارتی  توانمندسازی 
دانشگاهی  آموختگان  دانش  اشتغال  به  کمک 
خراسان                 استان    - بجنورد  آزاد  دانشگاه  در 

شمالی

به منظور گسترش تعامالت و هم افزایی 
و  دانش بنیان  تولید،  شعار  تحقق  در 
همکاری  نامه  تفاهم  اشتغال آفرین؛ 
چهار جانبه ادارات کل آموزش فنی و 
حرفه ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
شیالت گلستان و اتحادیه شرکت های تعاونی 

ماهیگیران پره ترکمن منعقد شد.
https://b2n.ir/d58564

در راستای اجرای تفاهم نامه سه جانبه 
استانداری  و  نفت  وزرات کار، شرکت 
نشست  برگزاری  شد؛  انجام  خوزستان 
نیروی  توانمندسازی مهارتی  تخصصی 

موردنیاز صنعت نفت در دشت آزادگان
https://b2n.ir/g82495
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اساسنامه  طرح  وصول  اعالم 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور در مجلس شورای اسالمی

و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس 
پیشنهادی  اساسنامه  طرح  وصول  اعالم  از 
شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  توسط  سازمان 

اسالمی خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی 
حسینی نیا«  »غالمحسین  کشور،  ای  حرفه  و 
اخیر  یکسال  مستمر  نشست های  به  اشاره  با 
شورای  مجلس  در  شریف  مردم  نمایندگان  با 
اسالمی و اعضای ناظر مجلس شورای اسالمی 
در شورای عالی آموزش، تربیت فنی و حرفه ای 
و مهارتی و مطرح کردن مشکالت معیشتی و 
سازمان،  این  خدوم  و  ساعی  کارکنان  رفاهی 
قانونی  های  چالش  ها  نشست  این  در  گفت: 
ساختاری  مالی،  و  درآمدی  منابع  و مشکالت 
و  ارزیابی  بررسی،  مورد  سازمان  این   ... و 

کارشناسی قرار گرفت.
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world skills 2022

برگ زرین افتخارات کاروان  مهارتی ایران
کسب مدال طالی  رشته جواهرسازی توسط راضیه جلیلی )بانوی 

نخبه ایرانی( در مسابقـات جهـانی مهارت 2022 

 آلمان
 ) آبان 1401(

سوئیس
 ) مهر 1401(

فرانسه
 ) مهر 1401(

کره جنوبی
 ) مهر 1401(

چهل و پنجمین مسابقات جهانی مهارت 2022
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نخستین دوره مسابقات 
ملی مهارت کارگران 
ایران برگزار می شود

دومین جشنواره ملی 
پژوهش های
مهارت محور 

تجلیل از پژوهشگران 
و آثار منتخب

آموزش  مرکز  تبدیل 
فنی وحرفه ای اشتهارد 
مهارتی  اردوگاه  به 

دانشجویی کشور 

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
سازمان  رئیس  و  اجتماعی 
آموزش فنی و حرفه ای کشور از 
برگزاری نخستین دوره مسابقات 
ملی مهارت کارگران ایران، ویژه 
شاغلین بنگاه های اقتصادی در 

بهمن ماه 1401 خبر داد. 

فنی  آموزش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
نیا«،   حسینی  »غالمحسین  کشور،  ای  حرفه  و 
ایجاد نشاط در جامعه کارگری و تغییرات مثبت 
تحرک  کارآیی،  و  وری  بهره  افزایش  رفتاری، 
خالقیت  گسترش  شغلی،  پیشرفت  اجتماعی، 
با  آشنایی  و  تجربه  انتقال  و  کسب  نوآوری،  و 
استاندارد های جدید مهارت از مزایای برگزاری 

این مسابقات برشمرد.
وی شناسایی و کشف استعدادهای برتر مهارتی 
و  خواند  مسابقات  برگزاری  مزایای  دیگر  از  را 
میان  مهارت  مسابقات  برگزاری  داشت:  بیان 
اقتصادی در  بنگاه های  و  شاغلین کارخانجات 
زمینه های مختلف تخصصی و حرفه ای فرصتی 
به  متعهد  اقتصادی  های  بنگاه  معرفی  برای  را 
مهارت آموزان فراهم می کند و موجب توسعه 
برند و گسترش بازار در سطح ملی و بین المللی 

می شود.

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس  و 
اینکه مرکز آموزش فنی  به  با اشاره  کشور، 
مهارتی  اردوگاه  به  اشتهارد  ای  حرفه  و 
بیان  شود،  می  تبدیل  کشور  دانشجویی 
داشت: این مرکز به عنوان قطب مهارتی در 
اجرای طرح های کهاد و نخلستان در کشور 

محسوب می شود.
 https://b2n.ir/g89828
https://b2n.ir/p05905

دومین  در  نیا«،  حسینی  »غالمحسین 
محور  مهارت  های  پژوهش  ملی  جشنواره 
این  منتخب،  آثار  و  پژوهشگران  از  تجلیل  و 
سازمان را مهم ترین سازمان توسعه ای کشور 
را  کشور  توسعه  روند  تواند  می  که  دانست 

رقم بزند. 
 https://b2n.ir/e62308
 https://b2n.ir/w26111

»علیرضا منادی سفیدان« رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی: مربیان 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رتبه بندی می شوند.

وی در دومین جشنواره ملی پژوهش های مهارت محور با تأکید بر رتبه بندی مربیان آموزش فنی و 
حرفه ای گفت: این امر باعث رقابت سازنده و ارتقای سطح آموزش های فنی و حرفه ای می شود.

  https://b2n.ir/k33395
  https://b2n.ir/p00477

برنامه  پژوهش،  معاون  شهریور«  حسین  »علی 
و  آموزش فنی  ریزی و سنجش مهارت سازمان 
رساله های  و  پایان نامه ها  از  حمایت  حرفه ای: 

دانشجویی در حوزه مهارت 
های  پژوهش  ملی  جشنواره  دومین  در  وی 
آثار  و  پژوهشگران  از  تجلیل  و  محور  مهارت 
از  حمایت  در  سازمان  این  رویکرد  از  منتخب، 
پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در حوزه 

مهارت آموزی خبر داد.
https://b2n.ir/w66695
https://b2n.ir/f57871
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ــن  ــا وجــود ای ــن حــال، حتــی ب ــا ای ــرای شــما ضــروری اســت. ب ــن ب ــد آمــوزش هــای نوی       اگــر شــما یــک مربــی خــالق هســتید، اســتفاده از رون
فهرســت، انتخــاب مناســب ترین ابــزار کمــک آموزشــی بــه روز بــه عهــده شماســت. در اینجــا  فنــاوری هــای  آموزشــی نویــن را انتخــاب و بــرای 

شــما بــه اشــتراک گذاشــته ایــم

)eLearning( یادگیری الکترونیکی

      به دلیل شــیوع ســریع COVID-۱۹ و 
تعطیلــی مراکــز آموزشــی، آمــوزش از راه 
دور یــک شــبه بــه برتریــن رونــد فنــاوری 
آموزشــی از ســال 2020 تاکنــون تبدیــل 
شــد. ایــن امــر منجــر بــه افزایــش تقاضــا 
آنالیــن  آموزشــی  هــای  پلتفــرم  بــرای 
شــد. آمــوزش الکترونیکــی آموزشــی اســت کــه بــه صــورت مجــازی 
ــن  ــد فعالیــت هــای آنالی ــه مــی شــود کــه مــی توان و از راه دور ارائ
مبتنــی بــر اســالید باشــد، یــا همچنیــن مــی توانــد یــک دوره آنالیــن 
باشــد کــه بــه کســب و کارهــا کمــک مــی کنــد و مهــارت هــای 
ــا آمــوزش الکترونیکــی،  الزم را بــه کارکنــان خــود آمــوزش دهنــد. ب
محتــوای آموزشــی از طریــق رایانــه، لپ تــاپ، تبلــت یــا گوشــی های 
هوشــمند بــه فراگیــران ارائــه می شــود. نــه تنهــا در زمــان، صرفــه 
جویــی مــی شــود، بلکــه راه هــای زیــادی را بــرای یادگیــری تعاملــی 
بــاز مــی کنــد. فراگیــران بــه جــای اینکــه در یــک تجربــه منفعــل 
باشــند، مــی تواننــد آنچــه را کــه نیــاز دارنــد بــه ســرعت و بــه آســانی 
در هــر کجــا کــه هســتند؛ یــاد بگیرنــد.  در آمــوزش الکترونیکــی، 
دانــش  در  محتــوا  مشــاهده  یــا  خوانــدن  طریــق  از  یادگیرنــدگان 
ــر مــی  ــه آمــوزش را تغیی ــن امــر نحــوه ارائ غوطــه ور مــی شــوند، ای
دهــد. همچنیــن، بســیاری از دوره هــای آمــوزش الکترونیکــی شــامل 
انیمیشــن، پادکســت و ویدیــو هســتند کــه یــک تجربــه یادگیــری 

چندوجهــی و عملــی ایجــاد می کننــد.
نکتــه آخــر ایــن اســت کــه اگرچــه آمــوزش الکترونیکــی بــرای مــدت 
طوالنــی وجــود داشــته اســت، امــا همچنــان قابــل اســتفاده باقــی 

مانــده و بــه طــور مــداوم در حــال توســعه اســت. 

)Blockchain Technology( تکنولوژی بالکچین

     بــالک چیــن، مزایــای بســیاری بــرای آمــوزش، بــه ویــژه ذخیــره 
بــار کــه داده هــای  بــه ارمغــان مــی آورد. هــر  ســازی داده هــا 
جدیــدی اضافــه می شــود، »بلــوک« دیگــری بــه سیســتم اضافــه 
می شــود، بنابرایــن ذخیره ســازی از نظــر فنــی نامحــدود اســت. بــه 
طــور همزمــان، داده هــا، رمزگــذاری شــده و در چندین رایانه موجود 

در شــبکه توزیع می شود. 
ایــن تراکنــش، داده هــا را 
غیرمتمرکــز و شــفاف مــی 
 DLT کنــد.  سیســتم هــای
در سیســتم هــای آمــوزش 
مشــکالت  الکترونیــک، 
احــراز هویــت، مقیــاس و 
هزینه را حل خواهند کرد.

)Big Data Will Get Bigger( کالن داده ها
طراحــان دوره هــای آموزشــی، اطالعــات جامعــی در مــورد تجربیــات 
فراگیــران بــرای سفارشــی ســازی و ارائــه دوره در قالــب مناســب مــی 

بیاورنــد.  دســت  بــه  تواننــد 
برخــی از اطالعاتــی کــه بایــد 
بــه دنبــال آن باشــید عبارتنــد 
از: موضــوع دوره، ثبــت نــام 
یادگیرنــده  عملکــرد  فراگیــر، 
)زمــان هــر دوره، اتمــام، نتیجــه 
آزمــون(، و بازخــورد یادگیرنــده 

)رتبــه بنــدی، نظرســنجی(.

آموزش همه جانبه با واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
)Immersive Learning With VR And AR( 

  از زمانــی کــه واقعیــت مجــازی )VR( و واقعیــت افــزوده )AR( وارد آمــوزش شــدند، تجربــه یادگیــری، 
دســتخوش تغییــرات فوق العــاده ای شــده اســت. افزایــش تقاضــا بــرای یادگیــری تجربــی، باعــث پیشــرفت 
یادگیــری بــا VR و AR مــی شــود. یادگیــری بســیار تعاملــی تــر از روش هــای ســنتی شــده اســت. در حالــی کــه 
VR یــک واقعیــت ســاخته شــده را ارائــه مــی دهــد، AR نمــای پیشــرفته ای از یــک تصویــر واقعــی ارائــه مــی 
دهــد. بنابرایــن، آن هــا بــه توضیــح مفاهیــم پیچیــده ای کمــک می کننــد کــه تصاویــر ســاده یــا حتــی آزمایش هــای 
عملــی یــک آزمایشــگاه نمی تواننــد بــه فراگیــران نشــان دهنــد. بــه عنــوان مثــال، VR زمانــی کــه در یــک دوره 
آموزشــی مکانیــک خــودرو شــرکت مــی کنیــد، بســیار مفیــد اســت. VR فرصتــی را بــرای فراگیــران ایجــاد مــی 

کنــد تــا کار در دنیــای واقعــی را در یــک محیــط کــم خطــر تجربــه کننــد.

معرفی فناوری های آموزش مجازی برتر 
در سال 2022  در جهان
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امین زنگنه منش
مهارت آموخته کارآفرین رشته تهویه وتبرید

آموزش در مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان 
خوزستان  

تعداد اشتغال: 40 نفر 

فاطمه سواری
 

18 ساله 
مهارت آموخته کارآفرین رشته طراحی و 

دوخت 
آموزش در مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان 

خوزستان  

تعداد اشتغال: 15 نفر 

https://b2n.ir/t30855

https://b2n.ir/u96575
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هیات تحریریه
مدیر داخلی: غالمرضا نجفی برنا

سردبیر: زهرا پاک

نویسندگان: دکتر رفعت خطیب، زهرا پاک
لیال فوالدی ماهانی، صوفیا سهرابی، سبحان قریشی 

ویراستار: دکتر رفعت خطیب

طراح و صفحه آرا: پگاه گودرزی

منبع: مجله تصویر زندگی منبع: مجله تصویر زندگی

شادروان عزیز سفرکرده
»سمیه اسفندانی«

مربی تالشگر رشته طراحی 
و دوخت، استان مرکزی

)کمیجان( 

شادروان عزیز سفرکرده
»مینا اسکندرزاده« 

همکار محترم موسسات کارآموزی 
آزاد  اداره کل آموزش فنی و

 حرفه ای استان اردبیل

شادروان عزیز سفرکرده
»آسیه ذاکری«

همکار محترم اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان)گرگان(

شادروان عزیز سفرکرده
»عبدالله باوی«

 همکار اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای

 استان خوزستان 

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایشان سپری می کنیم و 
درگذشتان را با نثار فاتحه ای به روح پاکشان گرامی می داریم

نظــرات و پیشــنها دهــاى خــود را دربــاره مطالب 
ماهنامــه بــه نشــانى پســت الکترونیکى
 news@irantvto.ir ارسال نمایید.


