
 1صفحه 

 بنام خدا
 

پرورش ـ ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و و اطالعیه اصالح دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش
 نو تمدید مهلت ثبت نام این آزمو 1401آموزگار استثنایی ـ سال 

 
شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار  ي رشتهاستخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژهنام آزمون راهنماي ثبتدفترچه پیرو انتشار 
راهنماي  دفترچهمبنی بر اصالحات  وزارت آموزش و پرورشو با توجه به اعالم  10/12/1401در تاریخ  1401استثنایی سال 

نام تا روز رساند زمان ثبتمذکور، ضمن اعالم اصالحات به شرح ذیل به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی مذکور می
نام راهنماي ثبتدفترچهو پس از مطالعه دقیق  تاریخ اعالم شدهمتقاضیان، ضرورت دارد تا  د.یگردتمدید  19/12/1401مورخ  جمعه

 مراجعه و براي ثبت نام اقدام نمایند. www.sanjesh.org این سازمان به نشانی اطالعیه، به درگاه اطالع رسانی اینو مندرجات 
بر این اساس، آن دسته از  اعالم شده مقررگردید امکان ویرایش اطالعات براي متقاضیان ایجاد گردد. اصالحاتضمناً باتوجه به 

اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام متقاضیانی که قبال نسبت به ثبت نام اقدام نموده
 نمایند.

 :نامي ثبتراهنما دفترچه يمرزو  عشایريویژه مناطق زات بومی امتیا اصالحات مربوط بهالف) 

 يمرزو  عشایريجدول مشخصات شهرستان هاي مشمول  امتیاز بومی شهرستانی  در کد شغل محل هاي ویژه مناطق 

 کد شغل شغل استان محل خدمت شهرستان هاي مشمول بهره مندي ازمزایاي امتیاز بومی
 محل

 -مراغه -کلیبر-سراب -خداآفرین-چاراویماق -جلفا -بناب-اهر -اسکو-هوراند
 بستان آباد –هریس  -ورزقان -هشترود -ملکان -میانه -مرند

-عشایر -اذربایجان شرقی 
آموزگاري ابتدایی  آذربایجان شرقی مرزي)\عشایري(

 10025 (ابتدایی)

 -سیلوانا -سلماس -خوي -چایباره -چالدران -پیرانشهر -پلدشت -بوکان
-اشنویه –نقده  -مهاباد -ماکو -کشاورز -صوماي برادوست -شوط -شاهین دژ
 سردشت

-استان اذربایجان غربی
مرزي)\عشایري ذربایجان غربیآ  آموزگاري ابتدایی  

 10063 (ابتدایی)

 -تنکابن  -بهشهر  - یشرق یبند پ -بلده  -عباس اباد-فریدون کنار –بابلسر 
مرزن  - جانیالر -گلوگاه  -کجور  -سواد کوه  -رامسر  -نکا  -چهاردانگه 

 نوشهر-نور -محمودآباد -میاندرود -چالوس -جویبار -آباد
مرزي)\(عشایري-مازندران آموزگاري ابتدایی  مازندران 

 10798 (ابتدایی)

 -چهارمهال و بختیاري  کوهرنگ -اریک -لردگان
 عشایر

چهارمحال و 
 بختیاري

آموزگاري ابتدایی 
 10217 (استثنایی)

 کوهرنگ -اریک -لردگان
 -چهارمهال و بختیاري 

-عشایر  
مرزي)\(عشایري  

چهارمحال و 
 بختیاري

 
آموزگاري ابتدایی 

 10228 (ابتدایی)

قائنات  -فردوس  -سرپیشه  -سرایان  -زیر کوه   -درمیان  -خوسف  -بشرویه 
 طبس-نهبندان  -

-عشایر -خراسان جنوبی 
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  خراسان جنوبی 

 10246 (ابتدایی)

-استان خراسان شمالی رازوجرگالن -سملقان مانه و  - روانیش -فاروج 
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  خراسان شمالی 

 10323 (ابتدایی)

 -هویزه -دشت آزادگان-هندیجان-شادگان -خرمشهر-بندرماهشهر -آبادان
 -باغملک -شوش -اندیکا -گتوند -مسجد سلیمان -دزفول -اللی -ایذه

 دزپارت-کرخه  -مشکاندی-شوشتر –هفتکل –بهبهان -رامهرمز
-عشایر -خوزستان   
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  خوزستان 

 10375 (ابتدایی)

-خاش -تفتان -نصرت آباد -میرجاوه -هامون  -نیمروز -زهک -هیرمند
 –مهرستان -کنارك  -زرآباد -قصرقند -نیکشهر -الشار  -فنوج  -ایرانشهر 

 -دشیاري-راسک -سرباز-زابل-چابهار -گلشن –سراوان  -سیب و سوران
 بنجار -بم پشت -جالق

 -سیستان و بلوچستان 
مرزي)\(عشایري-عشایر آموزگاري ابتدایی  سیستان و بلوچستان 

 10456 (ابتدایی)

 کوه- ریز نی- اقلید– فسا– استهبان– ممسنی–خرم بید -بوانات -ارسنجان
– کازرون – داراب– زرقان– پاسارگاد– سروستان– جهرم– فیروزآباد– چنار

– بختگان– خنج– آباده– مهر – رستم– قیروکارزین– سرچهان– مرودشت
–زرین دشت - ضابی– سپیدان– خرامه– الرستان– فراشبند– خفر– المرد
 کوار– اوز– گراش

-عشایر-فارس
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  فارس 

 10535 (ابتدایی)
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 يمرزو  عشایريجدول مشخصات شهرستان هاي مشمول  امتیاز بومی شهرستانی  در کد شغل محل هاي ویژه مناطق ادامه 

 کد شغل شغل استان محل خدمت شهرستان هاي مشمول بهره مندي ازمزایاي امتیاز بومی
 محل

-استان کردستان سروآباد -مریوان–سقز  –بانه 
مرزي)\عشایري  آموزگاري ابتدایی کردستان 

 10579 (ابتدایی)

–ارزوئیه -بردسیر –ریگان  –فهرج -بم -سیرجان  -بافت  -رابر   -نرماشیر 
 رودبار -راور–کوهبان -زرند–رفسنجان 

-عشایر  -کرمان
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  کرمان 

 10635 (ابتدایی)

 دنا-مارگون   -گچساران
 -کهگیلویه و بویراحمد

-عشایر  
مرزي)\(عشایري  

کهگیلویه و 
-بویراحمد  

 

آموزگاري ابتدایی 
 10687 (ابتدایی)

 -گنبدکاووس-بندرگز–بندرترکمن -آق قال
 مراوه تپه -شانیگم -کالله

-عشایر -ستان لگ
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  گلستان 

 10711 (ابتدایی)

 )نورآباددلفان( -کوهدشت -پلدختر -چگنی 
 چگنی دوره

-عشایر -لرستان 
مرزي)\عشایري( آموزگاري ابتدایی  لرستان 

 10773 (ابتدایی)

-استان همدان نهاوند -قلقلرود -سامن -خزل -جوکار -بهار -دتویسرکان -اسدآباد
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  همدان 

 10893 (ابتدایی)

-ایالماستان  دهلران -النیهل -مهران -روانسی-دره شهر -چوار -چرداول -وانیا -آبدانان
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  ایالم 

 10171 (ابتدایی)

-استان کرمانشاه گیالنغرب-روانسر -نورید -لیحم -جوانرود -یثالث باباجان
مرزي)\(عشایري آموزگاري ابتدایی  کرمانشاه 

 10658 (ابتدایی)

 

 هاي دفترچه راهنماي ثبت نام:ب) اصالحات مربوط به شغل محل

 کهگیلویه و بویراحمداستان  پرورش و آموزش کل اداره هايمحل شغل فهرست
 کد

شغل 
 محل

 تعداد خدمت محل شغل
 معلول درصد ٥ ایثارگر درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10682 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

کهگیلویه و 
-بویراحمد
 بهمیی

 زن/مرد 30

 14(آقا: 19
 نفر،
 5خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 6(آقا: 8

 2نفر، خانم: 
 نفر)

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد
 1 مرد نفر) 1خانم: 

11008 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

کهگیلویه و 
-بویراحمد
 دیشمک

 زن/مرد 10
 5(آقا: 8

 نفر،
 نفر)3خانم: 

نفر،  1(آقا:2 زن/مرد
 - - - - نفر) 1خانم: 

 

 استان یزد  پرورش و آموزش کل اداره هايمحل شغل فهرست
 کد

شغل 
 محل

 محل شغل
 تعداد خدمت

 معلول درصد ٥ ایثارگر درصد ۲٥ ایثارگر آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10917 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

-یزد
 زن/مرد 48 اردکان

 20(آقا:  32
 نفر،

 نفر) 12خانم: 
نفر،  7(آقا: 12 زن/مرد

نفر،  1(آقا: 3 زن/مرد نفر) 5خانم: 
 1 مرد نفر) 2خانم:

10919 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

 زن/مرد 12 بافق-یزد
نفر،  5(آقا: 7

 خانم:
 نفر)2

نفر،  3(آقا:5 زن/مرد
 - - 1 مرد نفر) 1خانم: 

10922 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

-یزد
 زن/مرد 10 مهریز

نفر،  5(آقا: 6
 خانم:

 نفر) 1
نفر، 3(آقا: 4 زن/مرد

 - - - - نفر) 1خانم: 
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 استان یزد  پرورش و آموزش کل اداره هايمحل شغل فهرستادامه 
 کد

شغل 
 محل

 محل شغل
 خدمت

 تعداد
 معلول درصد ٥ ایثارگر درصد ۲٥ ایثارگر آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10924 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

 زن/مرد 79 یزد-یزد
(آقا: 55
 نفر،44
 نفر) 11خانم: 

 زن/مرد
 12(آقا:  16

 نفر،
 نفر) 4خانم: 

 نفر، 4(آقا: 5 زن/مرد
 زن/مرد نفر) 1خانم: 

(آقا: 3
 نفر، 2

 1خانم: 
 نفر)

10923 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

-یزد
 زن/مرد 49 میبد

(آقا: 31
 نفر،20

 11خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 8(آقا: 13

 5نفر، خانم: 
 نفر)

نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد
 زن/مرد نفر) 1خانم: 

(آقا: 2
نفر،  1

خانم: 
 نفر)1

10920 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

-یزد
تفت 
 (نیر)

 زن/مرد 27
 10(آقا: 17

 7نفر، خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 4(آقا: 7

 3نفر، خانم: 
 نفر)

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد
 1 مرد نفر) 1خانم: 

11009 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

-یزد
 زن/مرد 7 بهاباد

نفر، 3(آقا: 5
 2خانم: 
 نفر)

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد
 - - - - نفر)1خانم: 

11010 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

-یزد
 زن/مرد 9 زارچ

 3(آقا: 6
 3نفر، خانم: 

 نفر)
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد

 - - 1 زن نفر) 1خانم: 

11011 
آموزگاري 
ابتدایی 
 (ابتدایی)

-یزد
 زن/مرد 5 مردوست

 2(آقا: 3
نفر، خانم: 

 نفر)1
نفر، 1 (آقا: 2 زن/مرد

 - - - - نفر)1خانم: 

 

 بوشهراستان  پرورش و آموزش کل اداره هايمحل شغل فهرست
 آزاد درصد 25ایثارگر  درصد 5ایثارگر  معلول

 کد شغل شغل محل خدمت تعداد
 جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد محل

نفر،  1(آقا: 2
نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد نفر) 1خانم: 

 نفر، 7(آقا: 11 زن/مرد نفر) 1خانم: 
نفر،  20(آقا: 30 زن/مرد نفر) 4خانم: 

-بوشهر 46 زن/مرد نفر) 10خانم: 
 بوشهر

آموزگاري ابتدایی 
 10199 (ابتدایی)

نفر،  1(آقا: 2
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد نفر) 1خانم: 

 نفر، 8(آقا: 11 زن/مرد نفر) 1خانم: 
فر، ن16(آقا: 26 زن/مرد نفر) 3خانم: 

-بوشهر 41 زن/مرد نفر) 10 خانم: 
 دشتستان

آموزگاري ابتدایی 
 10202 (ابتدایی)

 نفر،1(آقا: 2 - -
 نفر، 2(آقا: 4 زن/مرد نفر) 1خانم: 

 زن/مرد نفر) 2خانم: 
نفر،  5(آقا:9

 خانم:
 نفر) 4

-بوشهر 15 زن/مرد
 سعداباد

آموزگاري ابتدایی 
 10207 (ابتدایی)

نفر،  2(آقا: 4 - - - -
 زن/مرد نفر) 2خانم: 

نفر،  7(آقا: 13
 خانم:

 نفر) 6
-بوشهر 17 زن/مرد

 عسلویه
آموزگاري ابتدایی 

 11001 (ابتدایی)

 نفر، 1(آقا:  2 - - - -
 نفر، 1(آقا:  2 زن/مرد نفر)1خانم: 

 -بوشهر 4 زن/مرد نفر)1خانم: 
 خارك

آموزگاري ابتدایی 
 11002 (ابتدایی)

 
 شهرستانهاي استان تهران پرورش و آموزش کل اداره هايمحل شغل فهرست

 آزاد درصد 25ایثارگر  درصد 5ایثارگر  معلول
 کد شغل شغل محل خدمت تعداد

 جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد محل

نفر،  5(آقا: 9
 زن/مرد نفر) 4خانم: 

 11(آقا: 19
نفر، خانم: 

 نفر) 8
 زن/مرد

 42(آقا: 70
 28نفر، خانم: 

 نفر)
 نفر،119(آقا: 194 زن/مرد

رباط -تهران 292 زن/مرد نفر) 75خانم: 
 کریم

آموزگاري ابتدایی 
 10949 (ابتدایی)

نفر، 4(آقا:  6
 زن/مرد نفر) 2خانم: 

 6(آقا: 11
نفر، خانم: 

 نفر) 5
 نفر، 31(آقا: 51 زن/مرد

 نفر، 90(آقا: 146 زن/مرد نفر) 20خانم: 
آموزگاري ابتدایی  شهرري-تهران 214 زن/مرد نفر) 56خانم: 

 10952 (ابتدایی)

 مرد 5
 5(آقا: 10

نفر، خانم: 
 نفر) 5

 زن/مرد
 20(آقا: 34

 14نفر، خانم: 
 نفر)

 نفر، 49(آقا: 83 زن/مرد
آموزگاري ابتدایی  فشافویه-تهران 132 زن/مرد نفر) 34خانم: 

 10954 (ابتدایی)
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 شهرستانهاي استان تهران پرورش و آموزش کل اداره هايمحل شغل فهرستادامه 
 آزاد درصد 25ایثارگر  درصد 5ایثارگر  معلول

 کد شغل شغل محل خدمت تعداد
 جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد محل

نفر،  3(آقا: 4
 زن/مرد نفر) 1خانم: 

 4(آقا: 7
نفر، خانم: 

 نفر) 3
 زن/مرد

 19(آقا: 32
 13نفر، خانم: 

 نفر)
نفر،  54(آقا: 89 زن/مرد

آموزگاري ابتدایی  کهریزك-تهران 132 زن/مرد نفر) 35خانم: 
 10956 (ابتدایی)

 3(آقا: 5
 2نفر، خانم: 

 نفر)
 زن/مرد

 5(آقا: 8
نفر، خانم: 

 نفر) 3
نفر، 24(آقا: 40 زن/مرد

نفر، 64(آقا: 107 زن/مرد نفر) 16خانم: 
-تهران 160 زن/مرد نفر) 43خانم: 

 پاکدشت
آموزگاري ابتدایی 

 10943 (ابتدایی)

 3(آقا: 6
 3نفر، خانم: 

 نفر)
 زن/مرد

 6(آقا: 10
نفر، خانم: 

 نفر) 4
 زن/مرد

(آقا:  49
نفر، خانم: 30

 نفر) 19
 زن/مرد

نفر،  78(آقا: 128
 نفر)50خانم: 

 پردیس-تهران 193 زن/مرد
آموزگاري ابتدایی 

 (ابتدایی)
10944 

نفر،  1(آقا2
 نفر) 1خانم: 

 زن/مرد
 2(آقا:4

نفر، خانم: 
 نفر) 2

 زن/مرد
 نفر، 8(آقا: 13

 نفر) 5خانم: 
 زن/مرد

نفر، 22(آقا: 37
 نفر) 15خانم: 

 56 زن/مرد
-تهران

 چهاردانگه
ابتدایی آموزگاري 

 (ابتدایی)
10947 

 

 خراسان رضوي پرورش و آموزش کل اداره هايمحل شغل فهرست

 معلول
 5ایثارگر 
 درصد

 25ایثارگر 
 درصد

 آزاد
 شغل محل خدمت تعداد

 کد شغل

 محل
 جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد

 18(آقا: 30
 12نفر، خانم: 

 نفر)
 زن/مرد

 31(آقا: 55
نفر، خانم: 

 نفر) 24
 زن/مرد

(آقا: 242
نفر،  143

 99خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 392(آقا: 648

 نفر،
 نفر) 256خانم: 

 975 زن/مرد
-خراسان رضوي

 مشهد
آموزگاري ابتدایی 

 (ابتدایی)
10309 

 مرد 1 - -
نفر،  2(آقا: 3

 نفر) 1خانم: 
 زن/مرد

نفر،  15(آقا: 25
 نفر) 10خانم: 

 29 زن/مرد
 -رضويخراسان 

 جغتاي
آموزگاري ابتدایی 

 (ابتدایی)
11003 

 

 خوزستان  پرورش و آموزش اداره کل هايمحل شغل فهرست

 آزاد درصد 25ایثارگر  درصد 5ایثارگر  معلول
 شغل محل خدمت تعداد

 کد شغل
 جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد محل

 1(آقا: 2
 1نفر، خانم: 

 نفر)
 زن/مرد

 2(آقا: 5
نفر، 
 3خانم: 
 نفر)

 زن/مرد

 10(آقا: 16
 نفر،
 6خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 29(آقا: 47

 18نفر، خانم: 
 نفر)

 ابادان-خوزستان 70 زن/مرد
آموزگاري ابتدایی 

 (ابتدایی)
10359 

نفر،  1(آقا: 2
 نفر) 1خانم: 

 زن/مرد
 1(آقا: 2

نفر، خانم: 
 نفر) 1

 زن/مرد
نفر،  5(آقا: 8

 3خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
نفر،  14(آقا: 20

 نفر) 6خانم: 
 بهبهان-خوزستان 32 زن/مرد

آموزگاري ابتدایی 
 (ابتدایی)

10372 

نفر،  1(آقا: 1
 نفر) 0خانم: 

 مرد
 1(آقا: 2

نفر، خانم: 
 نفر) 1

 زن/مرد
نفر،  2(آقا: 4

 نفر) 2خانم: 
 زن/مرد

نفر،  5(آقا: 9
 خانم:

 نفر) 4
 16 زن/مرد

-خوزستان
 مسجدسلیمان

آموزگاري ابتدایی 
 (ابتدایی)

10390 

- - - - 
نفر،  1(آقا: 2

 خانم:
 نفر) 1

 زن/مرد
نفر،  2(آقا: 3

 خانم:
 نفر) 1

 هفتگل-خوزستان 5 زن/مرد
آموزگاري ابتدایی 

 (ابتدایی)
10391 

 بستان-خوزستان 2 مرد 1 مرد 1 - - - -
آموزگاري ابتدایی 

 (ابتدایی)
10369 



 5صفحه 

 خوزستان  پرورش و آموزش اداره کل هايمحل شغل فهرستادامه 

 آزاد درصد 25ایثارگر  درصد 5ایثارگر  معلول
 شغل محل خدمت تعداد

 کد شغل
 جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد محل

نفر،  2(آقا: 4 - - - -
 زن/مرد نفر) 2خانم: 

نفر، 5(آقا: 8
 خانم:

 نفر) 3
آموزگاري ابتدایی  اروندکنار-خوزستان 12 زن/مرد

 10360 (ابتدایی)

 مرد 1 - - - -
نفر، 1(آقا: 2

 خانم:
 نفر) 1

آموزگاري ابتدایی  زیدون-خوزستان 3 زن/مرد
 10380 (ابتدایی)

 مرد 1 - - - -
نفر، 1(آقا: 2

 خانم:
 نفر) 1

آموزگاري ابتدایی  آغاجاري  -خوزستان 3 زن/مرد
 11004 (ابتدایی)

- - - - 
نفر، 1(آقا: 2

 خانم:
 نفر) 1

 زن/مرد
نفر، 2(آقا: 3

 خانم:
 نفر) 1

آموزگاري ابتدایی  دهدز  -خوزستان 5 زن/مرد
 11005 (ابتدایی)

 

 کرمان کل آموزش و پرورش استان  هاي ادارهفهرست شغل محل

  آزاد درصد 25ایثارگر  درصد 5ایثارگر  معلول
 شغل محل خدمت تعداد

 کد شغل
 جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد محل

 2(آقا: 4
نفر، خانم: 

 نفر) 2
 زن/مرد

 4(آقا: 8
نفر، 
 4خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 26(آقا: 38

 12نفر، خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 51(آقا: 85

نفر، خانم: 
 نفر) 34

آموزگاري ابتدایی  کرمان-کرمان 135 زن/مرد
 10634 (ابتدایی)

نفر،  2(آقا: 3 مرد 1 - -
 زن/مرد نفر) 1خانم: 

نفر،  4(آقا: 7
 خانم:

 نفر) 3
آموزگاري ابتدایی  نرماشیر-کرمان 11 زن/مرد

 10639 (ابتدایی)

نفر،  1(آقا: 2 مرد 1 - -
 زن/مرد نفر) 1خانم: 

نفر،  2(آقا: 3
 خانم:

 نفر) 1
آموزگاري ابتدایی  ریگان -کرمان 6 زن/مرد

 11006 (ابتدایی)

نفر،  1(آقا: 2 - - - -
 زن/مرد نفر) 1خانم: 

نفر،  2(آقا: 3
 خانم:

 نفر) 1
آموزگاري ابتدایی  فهرج-کرمان 5 زن/مرد

 11007 (ابتدایی)

 
 

 


	بنام خدا

