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 آزمون مرحله 10
 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی رشته
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  مرحله آزمون پاییز و زمستان 6

  نام درس
  

  %اول مطالب)25آزمون اول  (
01/08/94 

  %دوم مطالب)25آزمون دوم  (
6/09/94 

  آزمون سوم
04/10/94 

%سوم 25آزمون چهارم  (
  02/11/94 مطالب)

 

%چهارم 25آزمون پنجم (
  30/11/94 مطالب)

 

  آزمون ششم
28/12/94 

  کلیات بهداشت
درسنامه طب  -1

و پزشکی پیشگیري 
  (ك.پارك)

انسان و پزشکی به  -فصل اول
سوي بهداشت براي همه، فصل 

مفهوم سالمت و بیماري (از  -دوم
مفهوم  -80ابتداي فصل تا صفحه 

  بیماري)

فصل دوم تا انتهاي فصل دوم؛  80از صفحه 
علوم اجتماعی و پزشکی (از  - فصل سوم

عوامل  -170ابتداي فصل سوم تا صفحه 
  و بیماري) فرهنگی در سالمت

 %50جامع 

  اول

فصل سوم تا انتهاي  170از صفحه 
ارتباطات  -فصل سوم؛ فصل چهارم

 براي اموزش بهداشت

برنامه ریزي و مدیریت  -فصل پنجم
مراقبت هاي  -بهداشت، فصل ششم

 -بهداشتی جامعه، فصل هفتم
  بهداشت بین المللی

  ٪50جامع 

  دوم

  کلیات بهداشت
اصول خدمات  -2

  بهداشتی
دکتر عبادي فرد . 1(

  . دکتر رضا پور)2آذر، 

تاریخچه پزشکی و بهداشت، مفهوم 
تندرستی و بیماري، نشانگرهاي 

  بهداشتی
  

آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،  بهداشت 
  خانواده،  بهداشت محیط و حرفه اي

 %50جامع 

  اول

برنامه هاي مبارزه با بیماري ها، ایمن 
 سازي و واکسیناسیون،  بهداشت روان،

جنبه هاي اقتصادي بهداشت، بهداشت 
  مدارس

پزشک خانواده، جمعیت شناسی، 
نظام ارائه مراقبت هاي بهداشتی، 
سیاست بهداشتی و برنامه ریزي 
بهداشت، سطوح ارائه خدمات 

  بهداشتی در شبکه بهداشت و درمان

 %50جامع 

  اول

اصول و مبانی 
سازمان و 

  مدیریت
  

مدیریت، سازمان و سوابق  فصل اول:
: مکاتب کالسیک فصل دوم - تاریخی 

نظریه فصل سوم: -سازمان و مدیریت
هاي نئوکالسیک و جدید سازمان و 

روندها و فصل چهارم : - مدیریت 
فصل پنجم: - 28مباحث نو در مدیریت

ریزي و  برنامهفصل ششم:  - برنامه ریزي
استراتژي فصل هفتم:  -مدیریت راهبردي

فصل هشتم: -  استراتژیک و مدیریت

فصل - تفویض اختیار و عدم تمرکزفصل دهم: 
فصل - فصل دوازدهم: ارتباطات- یازدهم: ادراك 

 فصل چهاردهم:-هدایت از طریق ارتباطاتسیزدهم: 
پویایی گروهی و میان فصل پانزدهم: -انگیزش
فصل هفدهم: - رهبريفصل شانزدهم: -گروهی 

  فنون کنترلفصل هجدهم: - وظیفه کنترل
  

 %50جامع 

 اول

بهبود سازمان و مدیریت فصل نوزدهم: 
علم مدیریت و کاربرد فصل بیستم: - تغییر

  روش هاي مقداري در تصمیم گیري
 مدیریت و کارآفرینیفصل بیست و یک : 

هاي سازمان و  : نظریهفصل بیست و دو- 
خالقیت و فصل بیست و سه:-  مدیریت

-هماهنگیفصل بیست و چهار: - نوآوري
مدیریت بازار و بسیج فصل بیست و پنج: 

فصل بیست و شش: - منابع سازمانی

فرآیند برنامه ریزي فصل بیست و هشت: 
فرآیند فصل بیست و نه: -نیروي انسانی

  : فرایند انتخابفصل سی-بیکارمندیا
فرآیند آموزش فصل سی و یک:

ارزیابی  فصل سی و دو: - کارکنان
مدیریت حقوق فصل سی و سه: -عملکرد

انظباط؛ فصل سی و چهار: -و دستمزد
  اصالح رفتار نامطلوب کارکنان

  

  ٪50جامع 

 دوم
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مبانی فصل نهم: - تصمیم گیري
  سازماندهی

  

-  مدیریت بحران و سیستم کنترل راهبردي
  تجزیه و تحلیل شغلفصل بیست و هفت: 

  

سازمان و 
مدیریت بهداشت 

 و درمان
مدیریت بهداشت و 

  درمان
  زاده)( دکتر آصف 

 

مروري بر تاریحچه اداره  -فصل اول
امور خدمات بهداشتی درمانی، فصل 

زیر ساخت سیستم بهداشت و  -دوم
چارچوب مقایسه  -درمان، فصل سوم

سیستم هاي بهداشتی درمانی، فصل 
سازمانهاي بین المللی  - چهارم

نظام  -مرتبط با سالمت، فصل پنجم
  هاي بهداشتی درمانی در جهان

که هاي بهداشتی درمانی، شب -فصل ششم
سازمان (بهداشتی درمانی)، فصل  -فصل هفتم

رهبري، رفتار انسانی و انگیزش، فصل  -هشتم
مدیریت تغییر و  -ارتباطات، فصل دهم -نهم

  تحول

 %50جامع 

  اول

برنامه ریزي عملیاتی و  -فصل یازدهم
 -پایش و ارزشیابی، فصل دوازدهم
برنامه ریزي استراتژیک، فصل 

تصمیم گیري، فصل  -سیزدهم
نظارت و کنترل، فصل  -چهاردهم

جنبه هاي مدیریتی شبکه  - پانزدهم
  بهداشت و درمان کشور

تامین مالی منابع در  -فصل شانزدهم
 - بخش بهداشت، فصل هفدهم

فصل  - اصالحات در بخش بهداشت
مدیریت کیفیت فراگیر،  -هجدهم

مدیریت تکنولوژي  -فصل نوزدهم
بهداشتی درمانی، در مراقبت هاي 

مدیریت بحران در  - فصل بیستم
  بالیاي طبیعی

  ٪50جامع 

  دوم

سازمان و 
مدیریت بهداشت 

 و درمان
بیمارستان چه نوع 

سازمانی است و چگونه 
  کار می کند؟
 (دکتر عرب)

 - تاریخچه، فصل دوم -فصل اول
بیمارستانها و فرایندهاي مهم 

مراقبت هاي بهداشتی درمانی، فصل 
 - سازماندهی، فصل چهارم -سوم

مدیر  -هیئت مدیره، فصل پنجم
بخش  -ارشد اجرایی، فصل ششم
بخش  -هاي سرپایی، فصل هفتم

  اورژانس

کادر  - واحد پذیرش، فصل نهم -فصل هشتم
خدمات پرستاري، فصل  -پزشکی، فصل دهم

خدمات تشخیصی درمانی اصلی،  -یازدهم
سایر خدمات تشخیصی  - فصل دوازدهم

  درمانی

 %50 جامع

  اول

خدمات پشتیبانی  -فصل سیزدهم
خدمات  -بیمار، فصل چهاردهم

پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات، فصل 
 - خدمات پشتیبانی اداري - پانزدهم

درآمد زایی، فصل  - فصل شانزده
بودجه بندي بیمارستان،  -هفدهم

  فعالیت هاي تجاري -فصل هجدهم

مدارك پزشکی،  -فصل نوزدهم
یت، فصل ارتقاي کیف - فصل بیستم

و  مدیریت خطر -بیست و یکم
 -، فصل بیست و سومایمنی بیمار

اخالق پزشکی، فصل بیست و 
اعتباربخشی و صدور مجوز،  - چهارم

بازاریابی،  -فصل بیست و پنجم
برنامه ریزي،  - فصل بیست و ششم

فصل بیست و هفتم و بیست و 
نظام مراقیت بهدشتی و  -هشتم

  درمان آمریکا

  ٪50جامع 

  دوم

سازمان و 
مدیریت بهداشت 

 و درمان
  نظام بیمه سالمت

  (دکتر عرب)

-مروري بر نظام هاي بیمه سالمت
-مروري بر بیمه اجتماعی سالمت

چالش هاي ثبات بیمه اجتماعی 
  سالمت

 -پیشینه تاریخی نظام هاي بیمه سالمت
سازماندهی و تامین مالی نظام بیمه اجتماعی 

ه اجتماعی الگوها و عملکرد نظام بیم -سالمت
  سالمت

 %50جامع 

  اول

معیارهاي تصمیم گیري در مورد 
خدمات در نظام هاي بیمه اجتماعی 

 در همبستگی و رقابت -سالمت
داراي بیمه اجتماعی  کشورهاي

  بیمه خصوصی سالمت -سالمت

تامین مالی بر مبناي مالیات، مروري 
  برنظام بیمه سالمت در ایران

  ٪50جامع 

  دوم
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مدیریت مالی و 
 اقتصاد بهداشت

مبانی اقتصاد بهداشت 
و درمان (دکتر آصف 

 زاده)

 - مقدمه، فصل دوم -فصل اول
جایگاه خدمات بهداشتی در کل 

بهداشت و رشد  -اقتصاد، فصل سوم
  و توسعه اقتصادي

تقاضا و عرضه در بهداشت و  -فصل چهارم
تولید در بخش بهداشت و  -درمان، فصل پنجم

اقتصادي معیارهاي  -درمان، فصل ششم
  انتخاب در تولید و مصرف خدمات بهداشتی

 %50جامع 

  اول

تحلیل هزینه ها در  -فصل هفتم
بهره  -بخش بهداشت، فصل هشتم

دهی و اثربخشی هزینه در بهداشت، 
تولید و عرضه خدمات کم  -فصل نهم

  هزینه

کاربرد اقتصاد سنجی و  - فصل دهم
برنامه ریزي خطی در بهداشت، 

مالی و شیوه تامین  -فصل یازدهم
 - هاي پرداخت، فصل دوازدهم

  شاخص توسعه انسانی

  

مدیریت مالی و 
 اقتصاد بهداشت

اقتصاد بهداشت براي 
کشورهاي در حال 

  توسعه
 (دکتر پوررضا)

مقدمه اي بر اقتصاد  -فصل اول
بهداشت و  -بهداشت، فصل دوم
اقتصاد و  - توسعه، فصل سوم

بازادهاي مراقبت هاي بهداشتی، 
تامین مالی خدمات  -چهارمفصل 

  )1بهداشتی(

)، 2تامین مالی خدمات بهداشتی( -فصل پنجم
کاربرد اطالعات هزینه، فصل  -فصل ششم

  محاسبه منافع و مزایاي بهداشتی -هفتم

 %50جامع 

  اول

ارزیابی مالی و اقتصادي  -فصل هشتم
 - پروژه هاي بهداشتی، فصل نهم

تعیین و تنظیم الویت ها در مراقبتهاي 
  هداشتیب

نقش بخش خصوصی و  - فصل دهم
عمومی در تدارك خدمات بهداشتی، 

تمرکززدایی در  -فصل یازدهم
نظام هاي  -بهداشت، فصل دوازدهم

پرداخت به ارائه کنندگان، فصل 
اندازه گیري و ارتقاي  -سیزدهم

  کارایی

  ٪50جامع 

  دوم

مدیریت مالی و 
  اقتصاد بهداشت
مدیریت مالی در مراقبت 

  بیمارستانسالمت و 
 (دکترفربدعبادي فردآذر)

اهمیت مدیریت مالی در سازمان 
مراقبت سالمت، صورت هاي مالی 

  در سازمانهاي مراقبت سالمت

تحلیل هزینه در سازمان هاي مراقبت سالمت، 
  تامین مالی مراقبت سالمت،

 %50جامع 

  اول

 يموجود تیریمد و یمال نترلک
، قیمت سالمت مراقبت يها سازمان
خدمات سالمت، فرایند قیمت گذاري 

  گذاري

بودجه با تاکید بر بخش سالمت، 
 در تیجمع بر یمبتن يزیر بودجه

 پروژه لیتحل، سالمت مراقبت نظام
  سالمت نظام در يا هیسرما يها

 %50جامع 

  اول

 
 زبان

  1-اینتر اکشن 
Developing-سطح  مقدماتی  

  2-اینتر اکشن
Develophng-50جامع   سطح متوسط% 

  3-اکشناینتر 
  تافل
Develophng- سطح پیشرفته  

ESM1-ESM2  
  
  %50جامع 

 



www.nokhbegaan.com 
 

 

 

 مرحله آزمون بهاره 4

  نام درس
  

  آزمون هفتم
20/01/95 

  آزمون هشتم
10/02/95  

  آزمون نهم
17/02/95  

  آزمون دهم
24/02/95 

  کلیات بهداشت
درسنامه طب  -1

پیشگیري و پزشکی 
  (ك.پارك)

مفهوم  -بهداشت براي همه، فصل دومانسان و پزشکی به سوي  -فصل اول
  مفهوم بیماري) -80سالمت و بیماري (از ابتداي فصل تا صفحه 

علوم اجتماعی و  -فصل دوم تا انتهاي فصل دوم؛ فصل سوم 80از صفحه 
عوامل فرهنگی در سالمت و  -170پزشکی (از ابتداي فصل سوم تا صفحه 

  بیماري)

ارتباطات  -م؛ فصل چهارمفصل سوم تا انتهاي فصل سو 170از صفحه 
  براي اموزش بهداشت

مراقبت هاي  -برنامه ریزي و مدیریت بهداشت، فصل ششم -فصل پنجم
  بهداشت بین المللی -بهداشتی جامعه، فصل هفتم

  % 100جامع   % 100جامع 

  کلیات بهداشت
اصول خدمات  -2

  بهداشتی
. دکتر عبادي فرد 1(

  . دکتر رضا پور)2آذر، 

  و بهداشت، مفهوم تندرستی و بیماري، نشانگرهاي بهداشتیتاریخچه پزشکی 
آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،  بهداشت خانواده،  بهداشت محیط و حرفه 

  اي

برنامه هاي مبارزه با بیماري ها، ایمن سازي و واکسیناسیون،  بهداشت 
  روان، جنبه هاي اقتصادي بهداشت، بهداشت مدارس

نظام ارائه مراقبت هاي بهداشتی، سیاست  پزشک خانواده، جمعیت شناسی،
بهداشتی و برنامه ریزي بهداشت، سطوح ارائه خدمات بهداشتی در شبکه 

  بهداشت و درمان

  % 100جامع   % 100جامع 

اصول و مبانی 
سازمان و 

  مدیریت
  

: مکاتب کالسیک سازمان و فصل دوم -مدیریت، سازمان و سوابق تاریخی  فصل اول:
فصل چهارم : - نظریه هاي نئوکالسیک و جدید سازمان و مدیریت فصل سوم: - مدیریت

ریزي و  برنامهفصل ششم:  - برنامه ریزيفصل پنجم: -28روندها و مباحث نو در مدیریت
تصمیم فصل هشتم: - استراتژي و مدیریت استراتژیکفصل هفتم:  -مدیریت راهبردي

  مبانی سازماندهیفصل نهم: - گیري
فصل دوازدهم: -فصل یازدهم: ادراك - ض اختیار و عدم تمرکزتفویفصل دهم: 

فصل -انگیزش فصل چهاردهم:- هدایت از طریق ارتباطاتفصل سیزدهم: - ارتباطات
وظیفه فصل هفدهم: - رهبريفصل شانزدهم: - پویایی گروهی و میان گروهی پانزدهم: 

  فنون کنترلفصل هجدهم: -کنترل
 

علم مدیریت و کاربرد فصل بیستم: - تغییربهبود سازمان و مدیریت فصل نوزدهم: 
  روش هاي مقداري در تصمیم گیري

هاي سازمان و  : نظریهفصل بیست و دو- مدیریت و کارآفرینیفصل بیست و یک : 
-هماهنگیفصل بیست و چهار: - خالقیت و نوآوريفصل بیست و سه:-  مدیریت

ست و شش: فصل بی-مدیریت بازار و بسیج منابع سازمانیفصل بیست و پنج: 
  تجزیه و تحلیل شغلفصل بیست و هفت: -  مدیریت بحران و سیستم کنترل راهبردي

فرآیند فصل بیست و نه: -فرآیند برنامه ریزي نیروي انسانیفصل بیست و هشت: 
  : فرایند انتخابفصل سی-کارمندیابی

فصل -ارزیابی عملکرد فصل سی و دو: - فرآیند آموزش کارکنانفصل سی و یک:
انظباط؛ اصالح رفتار فصل سی و چهار: - مدیریت حقوق و دستمزدسی و سه: 

 نامطلوب کارکنان

 % 100جامع  % 100جامع 



www.nokhbegaan.com 
 

سازمان و 
مدیریت بهداشت 

  و درمان
مدیریت بهداشت و 

  درمان
  ( دکتر آصف زاده)

  

 -مروري بر تاریحچه اداره امور خدمات بهداشتی درمانی، فصل دوم -فصل اول
چارچوب مقایسه سیستم  -سیستم بهداشت و درمان، فصل سوم زیر ساخت

سازمانهاي بین المللی مرتبط با سالمت،  -هاي بهداشتی درمانی، فصل چهارم
  نظام هاي بهداشتی درمانی در جهان -فصل پنجم

سازمان (بهداشتی  -شبکه هاي بهداشتی درمانی، فصل هفتم -فصل ششم
ارتباطات،  -سانی و انگیزش، فصل نهمرهبري، رفتار ان - درمانی)، فصل هشتم

  مدیریت تغییر و تحول - فصل دهم

 -برنامه ریزي عملیاتی و پایش و ارزشیابی، فصل دوازدهم -فصل یازدهم
 -تصمیم گیري، فصل چهاردهم -برنامه ریزي استراتژیک، فصل سیزدهم

جنبه هاي مدیریتی شبکه بهداشت و  -نظارت و کنترل، فصل پانزدهم
  درمان کشور

 -تامین مالی منابع در بخش بهداشت، فصل هفدهم -فصل شانزدهم
مدیریت کیفیت فراگیر،  -فصل هجدهم - اصالحات در بخش بهداشت

مدیریت تکنولوژي در مراقبت هاي بهداشتی درمانی، فصل  -فصل نوزدهم
  مدیریت بحران در بالیاي طبیعی -بیستم

  % 100جامع   % 100جامع 

سازمان و 
  مدیریت بهداشت

  و درمان
بیمارستان چه نوع 
سازمانی است و 

  چگونه کار می کند؟
  (دکتر عرب)

بیمارستانها و فرایندهاي مهم مراقبت هاي  - تاریخچه، فصل دوم -فصل اول
هیئت مدیره، فصل  -سازماندهی، فصل چهارم -بهداشتی درمانی، فصل سوم

 - بخش هاي سرپایی، فصل هفتم -مدیر ارشد اجرایی، فصل ششم -پنجم
  بخش اورژانس

خدمات  -کادر پزشکی، فصل دهم - واحد پذیرش، فصل نهم -فصل هشتم
 - خدمات تشخیصی درمانی اصلی، فصل دوازدهم -پرستاري، فصل یازدهم

  سایر خدمات تشخیصی درمانی

خدمات پشتیبانی  -خدمات پشتیبانی بیمار، فصل چهاردهم -فصل سیزدهم
فصل  -پشتیبانی اداريخدمات  - تاسیسات و تجهیزات، فصل پانزدهم

بودجه بندي بیمارستان، فصل  -درآمد زایی، فصل هفدهم - شانزده
  فعالیت هاي تجاري -هجدهم

ارتقاي کیفیت، فصل بیست  -مدارك پزشکی، فصل بیستم -فصل نوزدهم
ایمنی بیمار، فصل بیست و  -مدیریت خطر، فصل بیست و دوم - و یکم

عتباربخشی و صدور مجوز، ا -اخالق پزشکی، فصل بیست و چهارم -سوم
برنامه ریزي، فصل  -بازاریابی، فصل بیست و ششم -فصل بیست و پنجم

  نظام مراقیت بهدشتی و درمان آمریکا -بیست و هفتم و بیست و هشتم

  % 100جامع   % 100جامع 

سازمان و 
مدیریت بهداشت 

  و درمان
  نظام بیمه سالمت

  (دکتر عرب)

  

چالش - مروري بر بیمه اجتماعی سالمت-سالمتمروري بر نظام هاي بیمه 
  هاي ثبات بیمه اجتماعی سالمت

سازماندهی و تامین مالی نظام بیمه  -پیشینه تاریخی نظام هاي بیمه سالمت
  الگوها و عملکرد نظام بیمه اجتماعی سالمت -اجتماعی سالمت

معیارهاي تصمیم گیري در مورد خدمات در نظام هاي بیمه اجتماعی 
 -داراي بیمه اجتماعی سالمت کشورهاي در همبستگی و رقابت -سالمت

  بیمه خصوصی سالمت
  تامین مالی بر مبناي مالیات، مروري برنظام بیمه سالمت در ایران

  % 100جامع   % 100جامع 

مدیریت مالی و 
  اقتصاد بهداشت

مبانی اقتصاد بهداشت 

جایگاه خدمات بهداشتی در کل اقتصاد، فصل  - مقدمه، فصل دوم -فصل اول
  بهداشت و رشد و توسعه اقتصادي -سوم

تولید در  -تقاضا و عرضه در بهداشت و درمان، فصل پنجم -فصل چهارم
معیارهاي اقتصادي انتخاب در تولید و  -بخش بهداشت و درمان، فصل ششم

بهره دهی  -، فصل هشتمتحلیل هزینه ها در بخش بهداشت -فصل هفتم
تولید و عرضه خدمات کم  -و اثربخشی هزینه در بهداشت، فصل نهم

  هزینه
کاربرد اقتصاد سنجی و برنامه ریزي خطی در بهداشت، فصل  - فصل دهم

  % 100جامع   % 100جامع 



www.nokhbegaan.com 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  01342342543-  الهیجان    01333338002- رشت  09372223756و  66902038-  66902061 - مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:        تهران

  

 

و درمان (دکتر آصف 
  زاده)

شاخص توسعه  - تامین مالی و شیوه هاي پرداخت، فصل دوازدهم -یازدهم  مصرف خدمات بهداشتی
  انسانی

مدیریت مالی و 
  اد بهداشتاقتص

اقتصاد بهداشت براي 
کشورهاي در حال 

  توسعه
  (دکتر پوررضا)

بهداشت و توسعه، فصل  -مقدمه اي بر اقتصاد بهداشت، فصل دوم -فصل اول
تامین مالی  -اقتصاد و بازادهاي مراقبت هاي بهداشتی، فصل چهارم -سوم

  )1خدمات بهداشتی(
کاربرد اطالعات  -ششم)، فصل 2تامین مالی خدمات بهداشتی( -فصل پنجم

  محاسبه منافع و مزایاي بهداشتی -هزینه، فصل هفتم

 -ارزیابی مالی و اقتصادي پروژه هاي بهداشتی، فصل نهم -فصل هشتم
  تعیین و تنظیم الویت ها در مراقبتهاي بهداشتی

نقش بخش خصوصی و عمومی در تدارك خدمات بهداشتی،  - فصل دهم
نظام هاي  -اشت، فصل دوازدهمتمرکززدایی در بهد -فصل یازدهم

  اندازه گیري و ارتقاي کارایی - پرداخت به ارائه کنندگان، فصل سیزدهم

  % 100جامع   % 100جامع 

مدیریت مالی و 
  اقتصاد بهداشت
مدیریت مالی در مراقبت 

  سالمت و بیمارستان
  (دکترفربدعبادي فردآذر)

مالی در  اهمیت مدیریت مالی در سازمان مراقبت سالمت، صورت هاي
  سازمانهاي مراقبت سالمت

  تحلیل هزینه در سازمان هاي مراقبت سالمت، تامین مالی مراقبت سالمت

، قیمت سالمت مراقبت يها سازمان يموجود تیریمد و یمال نترلک
  گذاري خدمات سالمت، فرایند قیمت گذاري

 نظام در تیجمع بر یمبتن يزیر بودجهبودجه با تاکید بر بخش سالمت، 
  سالمت نظام در يا هیسرما يها پروژه لیتحل، سالمت مراقبت

  % 100جامع   % 100جامع 

  
  زبان

  1-اینتر اکشن 
Developing-سطح  مقدماتی  

  2-اینتر اکشن
Develophng-سطح متوسط  

  3-اینتر اکشن
  تافل
Develophng- سطح پیشرفته  

ESM1-ESM2  

 % 100جامع  % 100جامع 


