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 :شماره                                                                                                          بسمه تعالی 

 : تاریخ                                                                                           گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی 

 دستاورد ها، خالقیت و نوآوری علمی   / شایستگی های تخصصی 

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب : علی ابن ابی  مدرسه/هنرستان

 ....... ............ ...... همکار شاغل با سمت .............. ............ ، آقای / خانم ...........................شودمیبدین وسیله گواهی 

 زیر  تحت عنوان فعالیت یک  ساخت وسایل کمک آموزشی و کمک توانبخشی در زمینه  ..... ....... - ..... .. .....    در سال تحصیلی 

 ...... ................ ..................................................................... با هدف ................................................

 . رسانده است  به ثمر

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                   صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                         مهر و امضاء

 

 

 

 :شماره                                                               بسمه تعالی                                            

 ریخگواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                                                                                            : تا

 شایستگی های تخصصی / دستاورد ها، خالقیت و نوآوری علمی  

 ش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان آموز

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 ..... ........شود، آقای / خانم ....................................... همکار شاغل با سمت ................................ بدین وسیله گواهی می

 زیر   یک فعالیت تحت عنوان  ابزارها و تجهیزات آموزشی، تربیتی و اداری ساخت   در زمینه............    - در سال تحصیلی  ............ 

 ..... ...................... با هدف ....................................................................................................................... 

 رسانده است.  به ثمر

 ............................ نام و نام خانوادگی مدیر:                                                  صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                         مهر و امضاء

 

 

 

 بسمه تعالی                                                                                                          :شماره 

 : تاریخ                                                                          گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                   

 شایستگی های تخصصی / دستاورد ها، خالقیت و نوآوری علمی  

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 .... ............................. ........ همکار شاغل با سمت .................................... ......................................... شود، آقای / خانم ..بدین وسیله گواهی می

 زیر   یک فعالیت تحت عنوان و درسنامه تولید محتوا در فضای مجازی، طراحی، تولید و تدوین بسته های یادگیری  در زمینه............    - در سال تحصیلی  ............ 

 ..... ........................................ با هدف .........................................................................................................................................

 رسانده است.  به ثمر

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  ا به درخواست نامبرده این گواهی بن

 .                                          مهر و امضاء
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 بسمه تعالی                                                                                                          :شماره 

 : تاریخ                                گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                                                            

   پژوهش های مرتبط با بهبود عملکردشایستگی های تخصصی / 

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 ................. ............ ........ همکار شاغل با سمت .................................... شود، آقای / خانم ........................................... بدین وسیله گواهی می

 زیر  تحت عنوان  اقدام پژوهی   یک مورد ............   - در سال تحصیلی  ............ 

 ........... .............. با هدف ........................................................................................................................................................

 رسانده است.  به ثمر

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                          مهر و امضاء

 

 

 بسمه تعالی                                                                                                          :شماره 

 ریخگواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                                                                                            : تا

   پژوهش های مرتبط با بهبود عملکردشایستگی های تخصصی / 

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 ................. ............ ........ همکار شاغل با سمت .................................... شود، آقای / خانم ........................................... بدین وسیله گواهی می

 زیر  تحت عنوان پژوهی درس  یک مورد ............   - در سال تحصیلی  ............ 

 ........... ............................. با هدف .........................................................................................................................................

 به ثمررسانده است. 

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی   این گواهی بنا به درخواست نامبرده

 .                                          مهر و امضاء

 

 

 

 :شماره                                                                                              بسمه تعالی              

 ریخگواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                                                                                            : تا

   ای مرتبط با بهبود عملکردپژوهش هشایستگی های تخصصی / 

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 ................. ............ ................................. همکار شاغل با سمت  ........... شود، آقای / خانم ........................................... بدین وسیله گواهی می

 زیر  تحت عنوان روایت پژوهی  یک مورد ............   - در سال تحصیلی  ............ 

 ........... ........................................................................... با هدف ...................... .....................................................................

 به ثمررسانده است. 

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                          مهر و امضاء
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 :شماره                   بسمه تعالی                                                                                        

 ریخگواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                                                                                            : تا

   مشارکت در کارگروه ها و شوراها/  حرفه ای  شایستگی های

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:درسه  هنرستان/م

 ................. ..... .......................... ........ همکار شاغل با سمت ......................... ........... ...... .... شود، آقای / خانم ..................................... بدین وسیله گواهی می

 ورده است. آبه عمل  مجموعه موزشی و تربیتیآدر کارگروه / شورای زیر عضویت داشته و همکاری و تالش الزم را جهت پیشرفت اهداف ............    - در سال تحصیلی  ............ 

 تاییدعالمت  نام گار گروه یا شورا  تایید   عالت  نام گار گروه یا شورا 

  شورای مدرسه   کارگروه ها                            

  انیو مرب ایانجمن اول  کمیته های مصوب 

  معلمان ی و هنر یفرهنگ  ،یورزش   ،یآموزش ،یعلم یها و انجمن ها اتیه  ستاد تربیتی مدرسه 

  ی و جهاد  هیریانجمن ها و موسسات خ   پایگاه بسیج 

  شورا ها و نهاد های مرتبط با آموزش و پرورش  یتیو ترب یپرورش ،یورزش ،یفرهنگ  ،یفوق برنامه آموزش ی ها تیفعال ی مشارکت در اجرا

 +   ی گروه آموزش

 یا + استفاده کنید. و برای هر مورد گواهی مجزا صادر و چاپ شود.  √لطفا برای انتخاب هر گزینه از عالمت   

 

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

   .                                        مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی                                                                                                          :شماره 

 : تاریخ                                     گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                                                       

   مشارکت در کارگروه ها و شوراها/  حرفه ای  شایستگی های

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 ................. .......................... ..... ........ همکار شاغل با سمت ......................... ........... ...... . ...شود، آقای / خانم ..................................... بدین وسیله گواهی می

 جموعه به عمل اورده است. در کارگروه / شورای زیر عضویت داشته و همکاری و تالش الزم را جهت پیشرفت اهداف آموزشی و تربیتی م............    - در سال تحصیلی  ............ 

 عالمت تایید نام گار گروه یا شورا  عالت تایید    نام گار گروه یا شورا 

  شورای مدرسه   کارگروه ها                            

  انیو مرب ایانجمن اول  کمیته های مصوب 

  معلمان ی و هنر یفرهنگ  ،یورزش   ،یآموزش ،یعلم یها و انجمن ها اتیه  ستاد تربیتی مدرسه 

  ی و جهاد  هیریانجمن ها و موسسات خ   پایگاه بسیج 

  شورا ها و نهاد های مرتبط با آموزش و پرورش  یتیو ترب یپرورش ،یورزش ،یفرهنگ  ،یفوق برنامه آموزش ی ها تیفعال ی مشارکت در اجرا

 +   ی گروه آموزش

 یا + استفاده کنید. و برای هر مورد گواهی مجزا صادر و چاپ شود.  √لطفا برای انتخاب هر گزینه از عالمت   

 

 و نام خانوادگی مدیر: ............................  نام                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                           مهر و امضاء
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 بسمه تعالی                                                                                                          :شماره 

 رتبه بندی                                                                                            : تاریخگواهی مرتبط با مواد 

   یادگیری مستمر/  حرفه ای  شایستگی های

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 ....... / خانم ....................................... همکار شاغل با سمت ................................  شود، آقای بدین وسیله گواهی می

   الزم را داشته است.فعالیت  شرح زیر همکاری وبه  تحت عنوان و  م و رشد خود و دیگران ونشان دادن تعهد به یادگیری مدامینه زدر  ............    - در سال تحصیلی  ............ 

 ........................................................................ موضوع و شرح: ................................................................................................................

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. بت در سامانه رتبه بندی  جهت ثاین گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                          مهر و امضاء

 

 

 

 :شماره                                                                                       بسمه تعالی                    

 ریخگواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                                                                                            : تا

   یادگیری مستمر/  حرفه ای  شایستگی های

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 ....... شود، آقای / خانم ....................................... همکار شاغل با سمت ................................ بدین وسیله گواهی می

 تحت عنوان و به شرح زیر همکاری و فعالیت الزم را داشته است.   تالش مستمر برای کسب دانش، مهارت و تخصص مینه زدر  ............    - .. در سال تحصیلی  ..........

 .............................................................. ..... موضوع و شرح: ................................................................................................................

 ............. نام و نام خانوادگی مدیر: ...............                                                صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                          مهر و امضاء

 

 

 

 

 بسمه تعالی                                                                                                          :شماره 

 : تاریخ                                                            گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                                

   یادگیری مستمر/  حرفه ای  شایستگی های

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه  

 ....... ....................................... همکار شاغل با سمت ................................ شود، آقای / خانم بدین وسیله گواهی می

 تحت عنوان و به شرح زیر همکاری و فعالیت الزم را داشته است.  مشارکت داوطلبانه و مشتاقانه با تجربیات مدرسه مینه ز  در ............    - در سال تحصیلی  ............ 

 .................................................................. وضوع و شرح: ................................................................................................................. م

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                          مهر و امضاء
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 :شماره                                                                                                           بسمه تعالی                  

 : تاریخ                                                                                            گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                     

 سابقه تدریس به همکاران  )الف( تجربه /  

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه 

 .................. همکار شاغل با سمت ....................................... شود، آقای / خانم .....................بدین وسیله گواهی می

 ] تدریس در[ به عنوان مدرس در ............     -در سال تحصیلی  ............ 

 □  سایر دوره های مورد تایید وزارت             □  وابسته به وزارتدانشگاه های                □  دوره ضمن خدمت            □  کالس های آموزش خانواده             □  کارگاه تخصصی

 )توجه! برای هر مورد یک گواهی مجزا صادر و چاپ شود.( 

 فعالیت داشته است.  .................. واحد  س، در صورت تدریس در دانشگاه[]تعداد واحد تدری به تعداد واحدساعت  ... ]ساعت دوره[ .................. .................................... به مدت زمان ]عنوان دوره[  تحت عنوان

 ...................................................... .............................................................................................................................موضوع و شرح: 

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 . و ارزش قانونی دیگری ندارد. صادر گردیده است جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 مهر و امضاء                                         . 

 

 

 :شماره                                                                                                           بسمه تعالی                  

 : تاریخ                                                                                            گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                     

 سابقه تدریس به همکاران  ( )الفتجربه /  

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه 

 ....................................... شود، آقای / خانم ....................................... همکار شاغل با سمت بدین وسیله گواهی می

 ............  به عنوان مدرس در ] تدریس در[   -در سال تحصیلی  ............ 

 □  های مورد تایید وزارت سایر دوره              □  دانشگاه های وابسته به وزارت               □  دوره ضمن خدمت            □  کالس های آموزش خانواده             □  کارگاه تخصصی

 )توجه! برای هر مورد یک گواهی مجزا صادر و چاپ شود.( 

 فعالیت داشته است.  واحد  .................. ]تعداد واحد تدریس، در صورت تدریس در دانشگاه[ به تعداد واحدساعت  ... ]ساعت دوره[ .................. .................................... به مدت زمان ]عنوان دوره[  تحت عنوان

 ................................................................... موضوع و شرح: ................................................................................................................ 

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .    مهر و امضاء                                      

 

 

 :شماره                                                                                                           بسمه تعالی                  

 : تاریخ                                                                                            گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                     

 سابقه تدریس به همکاران  )الف( تجربه /  

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه 

 .................. همکار شاغل با سمت ....................................... شود، آقای / خانم .....................بدین وسیله گواهی می

 ............  به عنوان مدرس در ] تدریس در[   -در سال تحصیلی  ............ 

 □  سایر دوره های مورد تایید وزارت             □  دانشگاه های وابسته به وزارت               □  دوره ضمن خدمت            □  کالس های آموزش خانواده             □  کارگاه تخصصی

 )توجه! برای هر مورد یک گواهی مجزا صادر و چاپ شود.( 

 فعالیت داشته است.  .................. واحد  ]تعداد واحد تدریس، در صورت تدریس در دانشگاه[ تعداد واحدبه ساعت  ... ]ساعت دوره[ .................. .................................... به مدت زمان ]عنوان دوره[  تحت عنوان

 ................................... ................................موضوع و شرح: ................................................................................................................ 

 ............................ نام و نام خانوادگی مدیر:                                                  صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 
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 مهر و امضاء  

 :شماره                                                                                                           بسمه تعالی                  

 : تاریخ                                                                                            گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                     

 یشغل  نیمرتبط با عناو ی ب ( کسب مهارت ها) تجربه /  

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه 

 ....................................... همکار شاغل با سمت ....................................... شود، آقای / خانم بدین وسیله گواهی می

 توسط برگزار شده ......................................  در دوره آموزشی ........................... ............    -در سال تحصیلی  ............ 

   □ سایر نهاد های مرتبط با آموزش و پرورش        □ وزارت خانه آموزش و پرورش کشور                □  اداره کل آموزش پرورش استان                □  اداره آموزش پرورش شهرستان               □  مدرسه 

 شرکت داشته امتیاز قبولی را دریافت کرده است.  

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. بت در سامانه رتبه بندی  جهت ثاین گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                     مهر و امضاء 

 

 

 

 :شماره                                                                                                           بسمه تعالی                  

 : تاریخ                                                                                            گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                     

 یشغل  نیمرتبط با عناو ی ب ( کسب مهارت ها) تجربه /  

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه 

 ....................................... همکار شاغل با سمت ....................................... شود، آقای / خانم بدین وسیله گواهی می

 در دوره آموزشی .................................................................  برگزار شده توسط ............    -در سال تحصیلی  ............ 

   □ سایر نهاد های مرتبط با آموزش و پرورش        □ وزارت خانه آموزش و پرورش کشور                □  اداره کل آموزش پرورش استان                □  اداره آموزش پرورش شهرستان               □ مدرسه 

 شرکت داشته امتیاز قبولی را دریافت کرده است.  

 نام و نام خانوادگی مدیر: ............................                                                 صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. بت در سامانه رتبه بندی  جهت ثاین گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                     مهر و امضاء 

 

 

 

 :شماره                                                                                                           بسمه تعالی                  

 : تاریخ                                                                                            گواهی مرتبط با مواد رتبه بندی                     

 یشغل  نیمرتبط با عناو ی ب ( کسب مهارت ها) تجربه /  

 آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب کرمان 

 طالب علی ابن ابی:هنرستان/مدرسه 

 ....................................... همکار شاغل با سمت ....................................... شود، آقای / خانم بدین وسیله گواهی می

 .................................................................  برگزار شده توسط در دوره آموزشی  ............    -در سال تحصیلی  ............ 

   □ پرورش سایر نهاد های مرتبط با آموزش و        □ وزارت خانه آموزش و پرورش کشور                □  اداره کل آموزش پرورش استان                □  اداره آموزش پرورش شهرستان               □ مدرسه 

 شرکت داشته امتیاز قبولی را دریافت کرده است.  

 ............................ نام و نام خانوادگی مدیر:                                                  صادر گردیده است. و ارزش قانونی دیگری ندارد. جهت ثبت در سامانه رتبه بندی  این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

 .                                    مهر و امضاء
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 کن کنید.قابل را اسکد م QRیا  و کلیک کنید.   ینجا ابر روی  wordبه منظور دانلود فایل 

 . شده است اراعه   www.rtb.medu.irبر اساس ترتیب بخش های سایت رتبه بندی  باال ترتیب فرم ها 

 اراعه شده است.    توسط مدیر مدرسهگواهی قابل صدور  نمونه پیشنهادیفرم های باال به عنوان 

 کوچک شده تا در مصرف کاغذ صرفه جویی شود. تاحدامکان فونت و قلم فرم ها 

 نیاز چاپ شود.  تعداد مورد فرم ها به  کاغذ به منظور جلوگیری از اصراف  

 تعداد گواهی قابل بارگذاری در هر بخش سایت دارای محدودیت است. 

 در صورت تمایل می توانید از فرمت و یا قالب دیگری استفاده کنید. 

    دریافت فایل راهنمای امتیازات و تعداد مجاز گواهی هر بخش  

 کد مقابل را اسکن کنید.  QRبرای دانلود فایل باال 

 :معلمان یقانون نظام رتبه بند  2مهم ذکر شده در ماده  فی عارت

  ی هنرآموز، مرب  ر،یبرعهده دارند؛ مانند آموزگار، دب  یعموم یرسم تیو ترب  میدانش آموزان را در نظام تعل ت یو ترب  میتعل ریشود که صرفاً رسالت خط یاطالق م ی: به افرادمعلمان

 ت یو ترب  یآموزش  یواحدهاو معاون در  ریمد  ،یمدارس استثنائ  یتوانبخش یروهایمراقب سالمت، ن  ،یمشاور واحد آموزش ،یتیامور ترب 

و نظام   یجامعه اسالم یو اخالق یفرهنگ ،یبر نظام ارزش یها، اعتقادات و رفتار مبتنفرد، شامل باورها، نگرش یتیشخص ی هایژگی از صفات و و ی: مجموعه ایعموم یستگیشا

دسته   نی سازد. ا یو مقررات آشکار م ن یقوان  ،یو انقالب اسالم یماسال ی فرد را به ارزشها یبندیکند و پا ی انجام کار متعهدانه آماده م ی را برا نهیآموزش و پرورش کشور است که زم

 .ردیگ  یقرار م د ییو تأ یمورد بررس ن یدر طول خدمت مشمول هایستگیاز شا

  –  یاددهیمرتبط با   یدانش یهاحوزه  ریو سا  یتی(، دانش ترب س ی)موضوع تدر  یدانش تخصص ندیو برآ  ندیمرتبط با تسلط بر فرآ ی های از توانمند ی: مجموعه ایتخصص یستگیشا

از    دی خود با یشغل  ف یانجام مؤثر وظا  یکه فرد برا طه یو انجام پژوهش در آن ح یتفکر علم ییو توانا   یلیمدرک تحص ن یمرتبط، آخر  یعلم یها یو نوآور تی دستاوردها، خالق ،یریادگی

 .آنها برخوردار باشد

 یتیو ترب  یآموزش تیمعلمان در موقع یو عملکرد رقابت یتیو ترب  یتخصص یدانش، نگرش و مهارتها یقیتلف ی ریمرتبط با به کارگ یهایاز توانمند  ی: مجموعه ایحرفه ا یستگیشا

 .رانیا  یاسالم یدر جمهور  اریمع یبر نظام آموزش یمبتن

 .کسب نموده اند یمرتبط با معلم یتیر یو مد  تی و ترب  میتعل طه یخدمت در ح یماده در طول سالها نی ( ا1است که افراد مذکور در بند ) ییها ی : توانمندتجربه

 معلمان  یقانون نظام رتبه بند 3معلمان ذکر شده در ماده   یها رتبه

 معلم اریآموزش •

 معلم یمرب •

 معلم اریاستاد •

 معلم  اریدانش •

 استاد معلم •

 

 www.hassiibb.irاراعه شده توسط وبالگ 

 

 

http://hassiibb.sellfile.ir/prod-2167218-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20.html
www.rtb.medu.ir
http://hassiibb.ir/post/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://hassiibb.ir/post/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://www.hassiibb.ir/

