


 خبر بیتو جهان پر است و جهان از تو وز   خبر بیای در درون جانم و جان از تو 

 خبر بیو جوان از تو نشان  بیاز تو پیر   توعقل پیر و بخت جوان گرد راه ای 

 خبر بیتو بر زبان و زبان از تو نام   نصیب بینقش تو در خیال و خیال از تو 

 خبر بیهمه به نام و نشان از تو وآنگه   رااز تو خبر به نام و نشان است خلق 

 خبر بیوادی یقین و گمان از تو در    توجوهر دریای کنه جویندگان 

 خبر بیاز تو عاجز است و بیان از تو شرح   ابدو بیان تو چه کنم زانکه تا شرح 

 خبر بیجمله نعره زنان از تو هستند   می زندعشق تو نعره عطار اگرچه 



 :به جای مقدمه
 

 !ترسم نرسی به کعبه ای دانشگاه



 اقتدار محتوایی ≠اقتدار صوری 
 معلمی   ≠مدرسی 
 تعلیم و تعلم تجارت است/عبادت ≠تجارت 
 شاگردپروری ≠شاگردابزاری 
هدف   ≠وسیله : تلقی از شاگرد 
 دانشمند ≠دانشچی 
عصر ابتذال علمی 
 اساتید درصدی 5تأثیر : شمالیخراسان 
... 



 !های احتمالی این کارگاه چالش

استغنای کاذب 
  استخوانی شدن 
گاردهای ذهنی 
دوره تربیت استاد= دوره تحصیالت تکمیلی : باورهای کلیشه ای 
خاصیت کارگاه های بی 
چرخه معیوب روشهای تدریس 
«خود تدریس»نه « درباره تدریس» 
 نامدمی گر آمدنم به خود بودی  ... 

 شدیم یک چند به کودکی به استاد... 



 خواهیم اگر بتوانیم آنچه می

یادگیری زدایی 
خالی کردن ذهن 
آگاهی بخشی نسبت به آلودگی های 
 آموزشی-تربیتی 
ایجاد سوال 

های کلیدی ارائه سرنخ 



 توانیم خواهیم یا نمی آنچه نمی

اعجاز! 
ارائه اذکار و اوراد جادویی! 
پر کردن اذهان 
ارتقاء ناگهانی مهارت های تدریس 
پاسخ به همه سوال ها و نیازها 

کسب رضایت حداکثری 



الگوی آموزشی چیست؟ 
راهبرد تدریس چیست؟ 
فرق راهبرد با روش تدریس کدام است؟ 
 چه نسبتی بین روش تدریس و 

 فنون تدریس برقرار است؟   



الگو های 

 آموزشی

راهبردهای 

 آموزشی

 روشهای تدریس

 فنون تدریس

(مهارتها)  



 الگوها

 راهبردها

 ها روش

 فنون تدریس

ترکلی

 وکمتر

ترجرئی

 وبیشتر



جهت گیری فلسفی دارند. 
،تحت تأثیر انسان شناسی، روان شناسی 
 .و نظریه های یادگیری هستند   
 میان معلم و  ناظر به روابط عملی 
 .شاگرد هستند  

 الگوهای تدریس کدامند؟



 الگوهای تدریس

 باقری

 گفتگویی

 مساله محور

 لیبرال

 رفتارگرایی

 جویس

 رفتارگرایی

 شخصی

 اجتماعی

پردازش 

 اطالعات



  گفتگوییالگوی  -1

 در جریان پرسش های هدایت کننده معلم، به دانش راه  شاگرد
 . می یابد

دست کم گرفتن ارتباط  و « ذهن با ذهن»تأکید بر ارتباط : نقد
 .«شیءذهن با »



 محورالگوی مسأله  -2
و  ل مسألهمعلم و شاگرد هر دو معطوف به حارتباط : دیویی

 .  از طریق تجربه استفرضیه های ذهنی آزمایش 
همه مطالب از جنس مساله نیست: نقد  . 

 



  بانکیالگوی  -3

مانند واریز، انباشت و برداشت  معلم و شاگرد روابط : پائولو فریره
 .پول است

درسیبه متن وابستگی شدید : نقد. 



  لیبرالالگوی  -4

 میان  تقسیم . 70و  60های دهه : هرستریچارد پیترز و پاول
اهمیت و اولویت . ایدانش نظری و فعالیت های فنی حرفه 

 .دانش نظری

 



 رفتارگراییالگوی  -5
  آوردن تقویت های الزم جهت شکل دهی و ابقای رفتارهای فراهم

 .مطلوب
 و یادگیری هر دو بر اساس تأثیرآفرینی محیط تعریف می  آموزش

 .  شود
شاگرد را منفعل در نظر می گیرد: نقد. 

 



 الگوی پردازش اطالعات -6

تأکید بر دریافت، پردازش و تسلط بر اطالعات. 
تمرکز بر عملکرد شناختی شاگردان. 
تقویت دریافت و فهم اطالعات جدید. 
کمک به شاگردان برای منظم کردن و 

 .ساختار بخشیدن به دانش

 



 الگوی رشد شخصی -7
تأکید بر رشد خود پنداره شخص. 
  تأکید بر فرایندهایی که فرد بواسطه آنها بتواند خود منحصر به فرد خود

 .را ساخته و سازماندهی کند
تأکید بر خودآگاهی، خودشکوفایی، هدایت سرنوشت فردی 
 و زمینه های شغلی آینده هدف هابررسی و تأمل درباره. 



 الگوی اجتماعی -8
 (.مردم ساالرانه)تأکید بر روابط اجتماعی، بین فردی، فرایندهای دموکراتیک 
 های گروهی و راهبردهای حل مساله استفاده از کاوش 
تشویق مشارکتهای اجتماعی، حساسیت های اجتماعی 
تلقی فرایند یاددهی یادگیری 

 به عنوان یک عمل اجتماعی 



 کدام یک از الگوها در نظام آموزشی ایران رواج بیشتری دارد؟

گفتگویی 
اجتماعی 
لیبرال 
رفتاری 
رشد شخصی 
پردازش اطالعات 
مسأله محور 

 



 راهبردهای تدریس کدامند؟
مستقیم 
غیرمستقیم 
تعاملی 
تجربی/آزمایشی 
مطالعه فردی 



 روش های تدریس کدامند؟

 فنون روش ها راهبردها الگوها



 نسبت تدریس
 نشین با مفاهیم هم

 پرورش

 آموزش

 تدریس

آموزیحرفه  



 تعریف تدریس

بیان صریح و مستقیم دانش ها و مهارت ها: سنتی 

تدریس عملی است که به یادگیری شاگرد منجر می شود  : موفقیتی 

تدریس کاری است که معلم انجام می دهد: ارادی 

تدریس عملی فنی و علمی است، با برنامه ریزی دقیق قبلی: علمی 

 تعریف یادگیری
 فرایند تغییرات نسبتاً پایدار در توان رفتاری فرد بر اثر تجربه



 مستقیم

 سخنرانی•

 توضیحی•

مهارت  )نمایشی •
 (های عملی

 تلفیقی•

 تعاملی

 ایفای نقش•

 بحث گروهی•

 یادگیری مشارکتی•

 بدیعه پردازی•

 مسأله محور

 آزمایشگاهی•

 اکتشافی•

 کاوشگری•

 گردش علمی•

 روش پروژه•

 انفرادی

آموزش به کمک •
 رایانه

یادگیری در حد •
 تسلط

 یادگیری برنامه ای•

 شبیه سازی•

 طبقه بندی روش های تدریس
 (حسن شعبانی)



 رفتارگراییروش های تدریس الگوی 

آموزش مستقیم 
یادگیری اجتماعی 
یادگیری در حد تسلط 
یادگیری برنامه ای 

شبیه سازی 



 روش های تدریس الگوی پردازش اطالعات

تفکر استقرایی 
فراگیری مفهوم 
کاوش علمی 
آموزش کاوشگری 
رشد شناختی 
پیش سازمان دهنده 

تقویت حافظه 



 شخصیروش های تدریس الگوی 

تدریس غیردستوری 
آموزش آگاهی 
مالقات کالسی 
خودشکوفایی 

نظام های مفهومی 



 اجتماعیروش های تدریس الگوی 

کاوش گروهی 
مطالعه اجتماعی 
کاوش به شیوه محاکم قضایی 
ایفای نقش 
وابستگی متقابل مثبت 

مطالعه اجتماعی سازمان یافته 



 فنون تدریس یعنی چه؟
 



 :فنون تدریس عبارتند از
 کردن ماهرانه روش های تدریسپیاده 

طراحی آموزشی 
طرح درس 
ارائه 
ارزشیابی 
تمرین 
بازخورد 
پرسش 
راهنمایی 
ها استفاده اثربخش از رسانه 
... 

 



 چگونه طرح تدرس تهیه کنیم؟

 فنون تدریس



 ...نوشتن هدف رفتاری 
 : سه ویژگی مهم هدف رفتاری 

 عملكردحسب بر  مشاهدهصورت عینی و قابل بیان هدف به : رفتاریچه -
 دهدباید عملكرد خود را نشان یادگیرنده که توصیف شرایطی : شرایطیدر چه -
 .که عملكرد یادگیرنده مورد قبول واقع می شودمالك های : معیاریچه با -

 فنون تدریس



 :غیررفتاریهای  هدفنمونه 
 :می رود که در پایان درسیادگیرنده انتظار از 
 .تاریخ سلسله ساسانیان را بداند-
 .انشا نویسی را خوب یاد بگیرد-
 .معنی و مفهوم طبقه بندی کردن را بفهمد-



 :هدفهای رفتاری

درس پایان در که رود می انتظار یادگیرنده از: 

 دهد توضیح را ساسانیان سلسله سقوط مهم علتهای. 

 کالس بتوانند متن انگلیسی مورد نظر را با استفاده از فرهنگ  لتگت عمگومی و    دانشجویان

 .اشتباه به فارسی برگردانند 5تخصصی ظرف مدت یک هفته با حداکثر 

 پژوهشی مورد نظر را جستجو -بتوانند از پایگاه های علمی معتبر، مقاالت علمیدانشجویان

 .و دریافت کرده و روش تحقیق آنها را استخراج و طبقه بندی کنند



 تفكر اندیشیدن شناختی

 نگرش حس کردن عاطفی

 مهارت عمل کردن حرکتی

 حیطه های
 یادگیری

 فنون تدریس



 های حیطه شناختی کدامند؟ هدف



 دانش

 فهم و درک

 کاربرد

 تحليل

 ترکيب

 ارزشيابي

ي
دگ

يچي
 پ

 حوزه شناختي



 :دانش
 و نگهداری و بخاطرآوردن مطالب قبالً آموخته حفظ 
 امور جزیی و کلی، روش ها و فرایندها، یادآوری

 الگوها، موقعیت ها
 مجزایادآوری اطالعات مشخص و 
 فنیمعنی لتات تازه و تعریف اصطالحات بیان 
وقایع مهم تاریخی ، )مشخص های  دانش واقعیت

 (خواص فیزیكی ماده
بیان نظریه های 
توضیح تأثیریات چیزی بر چیز دیگر 



 :مناسب سطح دانشافعال 

 

 
 



 :مثال از دانش
فراگیر بتواند چهار عوارض احتمالی تزریق وریدی را نام ببرد. 
یادگیرنده بتواند سه ویژگی مهم مدیران موفق را ذکر کند. 
یادگیرنده بتواند انواع تست های آزمون شخصیت را ذکر نماید. 
یادگیرنده بتواند انواع روش تدریس را نام ببرد. 

 



 :فهمیدن
توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب،  تیيبيآ  ن ببا تی تبی خبه  ب         

خودش می سازد  بی  نکه ميان  ن مطل، با مطال، دیگر چنباان اتتیبا ی   

 :ایآ سطوح به اتزای فرعی دیگر تقسيم می  ود. برقرات خنا

 ترتیه  : الف
 تفسير: ب

 برون یابی  : ج



 

  
  
  
 
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 :مناسب سطح فهمیدنافعال 



 :مثال از فهمیدن
 باید قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، فیزیوپاتولوژي بیماریهاي  فراگیر

 .صحت توضیح دهد%  95عروق کرونر را با 

 نظیر  )اصطالحات مربوط به واحد سرطان فیزیوپاتولوژي قادر باشد فراگیر

 .درستی از یکدیگر تفکیک نمایدرا به ( متاپالزي و دیسپالزي

یادگیرنده بتواند مثال هایی براي غذاهاي پر کالري وکم کالري ذکر کند. 

 شیوع بیماري در مناطق تحت پوشش را توضیح دهدبتواند میزان یادگیرنده. 

  یادگیرنده بتواند تاالسمی مینور را از آنمی فقر آهن افتراق دهد. 

یادگیرنده بتواند نقاط ضعف الگوي رفتاري تدریس را توضیح دهد. 



 :بكارگیری 
 انديشه هاي كلي، قواعد اجرايي و )توانايي كاربرد مطالب انتزاعي

 عينيدر موقعيت هاي ويژه و ( روش ها

از اصول و قوانين يادگيري در كالس آموزشياستفاده : مثال 

روزمرهاز محاسبات رياضي در زندگي بهره گيري : مثال 



 :  بكارگیریسطح مناسب افعال 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  



 :بستنمثال کار 

 بتواند در پایان دوره نوع اختالل اسید و باز را بر اساس نتایج آزمایش بیمار یادگیرنده

 .با صحت کامل تشخیص دهد

 یک رژیم غذائی مناسب برای بیمار تعیین کندیادگیرنده بتواند. 

از تکنیکهای حل مساله در تصمیم گیری ومدیریت واحد خود به  یادگیرنده بتواند

 .استفاده نماید

فراگیر بتواند شیوه های صحیح انگیزشی را بکار گیرد. 

 یادگیرنده بتواند از پاورپوینت به شکل اثربخش 

 .در کالس درس استفاده کند 
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 :تجزیه و تحلیل
    توانائی  کستآ مطل، به اتزای تشکيل دهناة  ن و یبافتآ تواببب ببيآ

 .اتزا و نحوة سازمان یافتآ  نها
توانایی تش ي  واقعيت ها از فرضيه ها. 
توانایی تش ي  فرضهای بيان نشاه دت یک مطل، خوانانی. 
تش ي  توابب علت و معلولی از سایر توابب. 
توانایی تش ي  مغالطه و سفسطه. 
توانایی تش ي  الگو و توش تاتیس 

 .بر اساس توش ها و فنون تاتیس بکات گرفته  اه
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 :مناسب سطح تجزیه و تحلیلافعال 
 و تحلیل کردن تجزیه 

 کردن محاسبه 
 نمودار کشیدن  

 کردنامتحان 
  احتجاج کردن
  استنتاج کردن

  طبقه بندی کردن
 دادنتمییز 
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 :مثال
یادگیرنده بتواند قسمتهای مختلف دستگاه را مشخص کند. 
 یادگیرنده بتواند بعد از مشاهده یک فیلم از تدریس یک استاد، اجزای

 .  مختلف طرح درس او را مشخص کند
 یادگیرنده بتواند هدفهای اصلی یک مطلب علمی را تشخیص داده آن را

 .بیان کند
یادگیرنده بتواند نکات کلیدی یک متن را استخراج کند. 

 

 



 :ترکیب
 توانایی دتهم  مي تآ دوباتة قسیت هایی از تجاتب گذ ته با

مطال، تایا و بازسازی  ن به صوتت یک خل تازه و نسیتاً انسجام 
 .یافته

  ترخي، یک فعاليت ذهنی است خه به خ قيت و  فرینناگی معروف
 .است
توليا یک اثر بی هیتا و منحصر به فرد. 
توليایک نقشه تایا برای انجام یک ت ته عیليات. 
تهيه یک  رح دتس ابتکاتی برای تاتیس دت یک موقعيت ویژه. 

تهيه یک توش تاتیس نو و تلفيقی. 



 :مناسب سطح ترکیبافعال 
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 :مثال
 فراگیر بتواند روشهای مختلف جلوگیری از بیماریهای عفونی را طبقه

 .بندی کند
 فراگیر بتواند در مورد روشهای کنترل ونظارت بر واحدهای بهداشتی

 .روش جدیدی ارائه نماید
،اساتید دانشگاه بتوانند، مبتنی بر موقعیت های خاص 
 .طرح درس ویژه تهیه کنند 
 فراگیران بتوانند با ترکیب فنون تدریس موجود،•
 .فنون جدیدی را طرح ریزی کنند 
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 :ارزشیابی و قضاوت
 
     توانایی قضاوت دتباتة اموت   ا  عبات و تتبی تو بهای تو ببه تو

دت واقع اتز بيابی نتيجبه تریبان  بناخت     .  ان با مسائل است 
 .است
 انسجام  خاتایی سيسبتم  هیسبانی   )داوتی بر اساس  واها دتونی

 (اتزا
  مبال ً اسبتانااتدهای از قیبل    )داوتی بر اساس م ک های بيرونبی

 (تعييآ  اه
  توانایی اتزیابی نظریه ها   ثات  مفاهيم... 



 :مناسب سطح ارزشیابیافعال 

  
  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 



 :مثال
یادگیرنده بتواند یک اثر هنری را مورد ارزیابی قرار دهد. 
 اساتید دانشگاه بتوانند روش های تدریس همکاران را بر اساس انسجام درونی و

 .کارایی مورد ارزیابی قرار دهند
 اساتید دانشگاه بتوانند روشهای تدریس همکاران را بر اساس الگوی تدریس

 .تعاملی مورد ارزیابی قرار دهند
 

 



 های حیطه روانی حرکتی کدامند؟ هدف



 مشاهده و تقليد

 اجرای عمل بدون کمک

 دقت در عمل

 هماهنگي حرکات

 عادی شدن

 حوزه رواني حرکتي



دت ایآ مرتله دانشجو به مشباهاة   :مشاهاه و تقليا -1
تفتات مربی  خه مشغول انجام مهاتت موتد نظر است پرداخته 

دت مراتببل ابتبباایی ب بب  اعظببم . و از  ن تقليببا مببی خنببا
 .تافظه فعال دتگير خات موتد نظر می  ود

 مالال 
 را مشاهده نماید....سانتریفوژ..فراگیر بتواند عملکرد دستگاه. 
 یادگیرندگان مراحل ایجاد پویانمایی را در برنامه پرده نگار مشاهده و از روی آن

 .تقلید می کنند
 یادگیرندگان بتوانند بعد از مشاهده شیوه صحیح راه اندازه چرخ سفالگری، آن را راه

 .اندازه و گل مخصوص را روی آن سوار کنند
 

 
 



  :اترای باون خیک -2
دت ایآ مرتله ميزان وابستگی دانشجو به مربی ناچيز اسبت و نيبازی   

 .به یاتی مستقيم مربی نيست
 

 مالال
  فراگیر بتواند در طی کار گروهی شیوه های مختلف آموزشی را با حضور

 .مربی ایفای نقش نماید
  فراگیر بتواند روش های مختلف استرلیزاسیون را در حضور مربی انجام

 .دهد
 یادگیرنده می تواند به تنهایی چرخ سفالگری را راه اندازی کرده و با گل

 .ظروف سفالی بسازد

 

 



 :دقت دت عیل -3
دت ایآ مرتله دانشجو خات تا با دقت  سرعت و ظرافت انجام 
می دها و توانایی خنترل اعیال خود تا بر تسب، نيباز هبا    

 .پياا می خنا
 

 مالال
فراگیر بتواند تستهای تشخیص بروسلوز را انجام دهد. 
  یادگیرنده بتواند پویانمایی های مختلفی در برنامه پرده نگار ایجاد کرده و

 .به دقت ثانیه ای آنها را تنظیم کند
 

 

 



 هیاهنگی ترخات   -4
یعنی برقراتی هیاهنگی بيآ مجیوعه ای از اعیال با تعایت 

 .نظم و خاتایی الزم
 

 مالال
یادگیرنده می تواند پشت چرخ سفالگری پاها و دست های خود را به صورت 

 .هماهنگ به کار گیرد

 

 



 :عادی  ان عیل -5
دت ایآ مرتله دانشجو به  وت خودخات به انجام دادن 

دت ایآ مرتله ب   . خاتهای دقيق و موزون عادت می خنا
 .خیی از تافظه فعال دتگير مهاتت موتد نظر می  ود

 

 مالال
 .را صحیح و در زمان مناسب انجام دهد HBA2فراگیر بتواند آزمایش 

 .انجام دهد% 100مهارتهای عملی را در زمینه مراقبت مادران به میزان 
 



 ای قواعد طراحی سواالت چندگزینه

 را اندازه بگیرد موضوع مهم یا یک هدف آموزشیسوال باید یک هر. 
 در هر سوال قرار ندهید یک مسئله یا یک مطلباز بیشتر. 
 بنویسید روشن و واضحرا کامال سوالها 
ها خودداری کنیددر گزینه  از تكرار مطالب. 
 سوال بنویسید در تنهسوال را بطور کامل اصلی مطالب. 
 واحد باشندو مربوط به یک موضوع  متجانسباید گزینه های همه. 
 و یا قطعا درست ترین پاسخ باشد درست تنها پاسخ درستپاسخ. 
 کنیداستفاده  موقعیتهای تازهاندازه گیری فرایند های پیچیده ذهنی از برای. 
 خیلی تابلو نباشدهای انحرافی گزینه. 
 به نحو  دستوری و جمله بندیهای هر سوال را طوری بنویسید که از نظر گزینه

 .درست مکمل متن سوال باشند
 فنون تدریس



 و غیره خودداری کنید اشاره های دستوری نامربوطبه کار بردن از  . 
 بكشیدبرجسته جلوه دهید یا زیر آن خط سواالت منفی کلمات منفی را در. 
 سوالها و گزینه های منفی در منفی بپرهیزیدنوشتن از. 
 آنچه در باال گفته شد همه"حد امکان از به کار بردن عبارتهایی مانندتا"  ،

 .و غیره در گزینه ها خودداری کنید "هر سه مورد "،  "تمامی موارد فوق"
 از یکدیگر بنویسید مستقلرا سوالها. 
 بپرهیزید سوالهای گمراه کنندهطرح از. 
 را در سوالهای مختلف تغییر دهیدگزینه درست طول. 
 را در در میان گزینه های انحرافی به طور تصادفی انتخاب کنید گزینه درستمحل. 
 جای خالی را در قسمت آخر جملهاست، سوالهایی که تنه آنها جمله ناتمام در 

 .قرار دهید

 

 فنون تدریس



 قواعد طراحی سواالت تشریحی
 سؤالهای تشریحی را تنها به اندازه گیری هدفهایی محدود کنید که با سایر انواع

 .آزمونها به خوبی قابل اندازه گیری نیستند
 سؤالهای تشریحی را با عبارات و کلمات واضح و روشن بنویسید و از کلی صورت

 .  گویی و ابهام بپرهیزید
  
 به کاربردن کلمات چه کسی، چه وقت، کجا وجز اینها بپرهیزید و از کلماتی مانند از

چرا، چگونه، و به چه دلیل استفاده کنید وبرای پاسخ به سوالها زمان کافی در نظر 
 .  بگیرید و زمان و بارم هر سؤال را مشخص کنید

  
 نوشتن سؤاالتی که به جوابهای کوتاهتری احتیاج دارند تعداد سؤاالت را افزایش  با

 .بکاهیددهید و از مشکل ضعف نمونه گیری آزمونهای تشریحی 



 سواالت تشریحیقواعد تصحیح 
 سواالت را تنها براساس هدفی که در سوال گنجانده شده است  پاسخهای

دخالت دادن نکات دستوری، امالیی، انشایی،خوش خط از . تصحیح کنید
نویسی خودداری کنیداین نکات تنها زمانی منظور می شود که آزمون مربوط 

 .به دستور زبان فارسی است
 یا الگو برای هر سوال از دخالت عوامل نامربوط (کلید)نوشتن یک پاسخ نمونهبا

 .جلوگیری کنید

 را سوال به سوال تصحیح کنید نه ورقه به ورقهپاسخ. 



 از شناسایی نام صاحب ورقه خودداری نماییدها، هنگام تصحیح ورقه. 
  در صورت امکان از یکی از همکاران خود بخواهید تا سواالتی را که شما اصالح

 .کرده اید را بازبینی یا دوباره اصالح نماید
 تمام پاسخهای آزمون شوندگان به یک سوال را در یک نشست و بدون وقفه

 .زمانی تصحیح کنید
 تصحیح کنیدرا بر روی برگه های آزمون اشتباهات. 
 تحلیلی و کلی نمره گذاری استفاده کنیددو روش از. 

 



 چگونه از رسانه های آموزشی استفاده کنیم؟

 فنون تدریس

 استفاده اثربخش از پرده نگار



 الحمد اهلل رب العالیمن
@yahoo.com3eskandari 

@gmail.com33eskandari 
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