
 

 

  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه
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  فتر طرح و برنامه هاي درسيد نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 510104504494441شغل  :  آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 0، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

30 

 11300104 – 11513340تلفن                                                     11300110ورنگار       د

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 : صصي برنامه ريزي درسي رشته  مراقبت و زيبايييون تخاعضاء كميس

 ارژنگ بهادري

 زيبا ياوري

 شناي نيوشا دكتر

 دكتر فرشيد صالحي

 

  :زش شغلهمكار براي تدوين استاندارد آموحوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 آموزشگاه مراقبت و زيبايي زنانه قيچي طاليي -

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -

 و بازنگري :  فرآيند اصالح 

- 

- 
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصيلي 
 و سمت شغل  رشته تحصيلي

سابقه كار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

 لیسانس سوزان خفایی 1
 تربیت بدنی

 تربیت معلم

 مؤسس

 مدیر 

 مربی اموزشگاه

 سال 30

 تلفن ثابت :

   06125549390تلفن همراه : 

skhafaee1gmail.com 

 

 ایمیل : 

 آدرس : 
 سال 20 مربی اقتصاد دیپلم فرشته اسگندانی 2

 تلفن ثابت :

 06121500306همراه : تلفن 

 ایمیل : 

 آدرس : 

 

 
 لیسانس زهرا قندهاری علویجه 3

مترجمی زبان 

 انگلیسی
 سال 9 مربی

 تلفن ثابت :

 06305395954تلفن همراه : 

Sofi_zgh@yahoo.com 

 

 آدرس : 

 

 

 

0      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس :

 

 5      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ميل : اي

 آدرس : 

 

1      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس :

0      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس :
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 رد شغل . ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندا نقشا

 نام يك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
وليت هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئ

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
  رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود .

 كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باا صاورت     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 ا است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(ب تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 ود . اي خواهد ب ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) نمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا تواناييرداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توا

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 مي شود .  رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع

 نگرش : 
 مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .  

 ايمني : 
 مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 الرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.م
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 نام استاندارد آموزش شغل: 

 با موم پيرايشگر موهاي زائد

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

در حوزه مراقبت و زیبایی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون  شغلی استبا موم ای زائد پیرایشگر موه

ذیرش مشتری ،آنالیز ساختمان پوست ،آنالیز ساختمان آلودگی زدایی محیط و حفاظت و بهداشت فردی، مشاوره و پ

و با استاندارد پیرایشگر ابرو و صورت زنانه در می باشد  موزداییمراقبت از پوست پس از ومو،موزدایی )اپیالسیون( بدن 

 ارتباط می باشد.

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره راهنماييميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل رواني و كار با دو دستتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ر)بخش خدمات(بكارگيري الزامات بهداشت و ايمني در محيط كا مهارت هاي پيش نياز  :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت      04    :      ل دوره آموزش          طو

 ساعت     04   :  ـ زمان آموزش نظري           

 ساعت     54    : ـ زمان آموزش عملي           

 ساعت     -:               ـ زمان كارورزي          

  ساعت     -:        زمان پروژه                     ـ 

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 % 05كتبي :  -

 %15 عملي : -

 % 14 اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

و دارا بودن گواهینامه مهارتی پیرایشگر موی  مرتبطسال سابقه کار  5یا کار و دانش و حداقل دیپلم متوسطه دارا بودن -

 در محیط کار )بخش خدمات(و گواهینامه بكارگیری الزامات بهداشت و ایمنی  مبا مو زائد

و گواهینامه بكاارگیری  با موم سال سابقه کار مرتبط و دارا بودن گواهینامه مهارتی پیرایشگر موی زائد  2فوق دیپلم با -

 الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار ) بخش خدمات ( 
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 ستاندارد ) اصطالحي ( : تعريف دقيق ا ٭

 برداشتن موهاي زائد بدن توسط انواع موم

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

Epilation 

Hair   removal 

waxing 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 پيرايشگر ابرو و صورت زنانه

 

 

 

 ستاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :جايگاه ا ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ت و زيان آور  ج : جزو مشاغل سخ

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 شغل آموزش استاندارد 

 

 عناوين رديف

 پذیرش مشتری  مشاوره و 1

 آنالیز ساختمان پوست 0

 آنالیز ساختمان مو 9

 انواع موماز و روش های استفاده  و سنتییاهی ساخت موم گ 0

 با موم پیرایش موهای زائد 5

 مراقبت از پوست پس ازموزدایی 1

0  

8  

3  

14  

11  

10  

19  

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 عنوان : 

 مشاوره و پذیرش مشتری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5/2 3 5/5 

 نيايم  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز  دانش :

 آئینه و میز کار

مربیو میز  مربی صندلی  

 وایت برد ، ماژیك

 کامپیوتر، تصاویر مربوطه

 آموزش

 لباس کار

 کفش یا صندلی طبی

 دستكش و ماسك یكبار

 مصرف

 مواد ضدعفونی کننده

ك کننده های پوستانواع پا  

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمك های اولیه

مشاوره با مشتری و در صورت مشاهده بیمااری ارجااع باه    -

 پزشك متخصص پوست و مو

5/0   

   5/0 مشتری با موثر ارتباط برقراری های روش -

   5/0  یمشتر سوابق کارت -

   5/0 کار ابزار و مصرفی مواد- 

   5/0 فردی داشتبه و ظاهری پوشش-

  مهارت :

  1  پر کردن کارت سوابق و اطالعات مشتری- 

  1  موهای زائد شآماده سازی مشتری جهت پیرای -

  1  مشتری پذیرش و صحیح ارتباط -

 نگرش :

 جلب رضایت مشتری -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 کار محیط رد مناسب دستكش،ماسك،کفش،رکا لباس از استفاده -

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :
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 عنوان : 

 آنالیز ساختمان پوست

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 4 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 منابع آموزشيمصرفي و 

 صندلی کارآموز  دانش :

 تخته وایت برد

 ماژیك

 دستگاه تهویه

 دستگاه ضدعفونی

 کننده

 دماسنج

 رطوبت سنج

 جعبه کمك های اولیه

 مواد شوینده

 مواد ضدعفونی کننده

 کپسول آتش نشانی

 صندلی مربی

 میز مربی

 لباس کار 

 کفش طبی

 پوستر آموزشی

 تخته پاك کن

 وایت برد

 مازودرم،  )اپیادرم ، ه های پوست بدن و اجزای آن  انواع الی-

 هیپودرم(

1   

   1 مختلط( -حساس–نرمال -خشك–انواع پوست )چرب -

   1 عوارض و مشكالت پوستی-

-    

  مهارت :

  1   تشخیص نوع پوست-

  2  تست مواد مصرفی متناسب با نوع پوست-

  1  پوست استفاده از ابزار و مواد متناسب با نوع-

-    

 نگرش :

  آسیب رسانیدن به پوست جلوگیری از-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 و عمومی محیط کار رعایت بهداشت فردی -

- 

 توجهات زیست محیطی :

- 
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 عنوان : 

 آنالیز ساختمان مو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 4 7 

 نيايم  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کارآموز صندلی  دانش :

 برد وایت تخته

 ماژیك

 تهویه دستگاه

 ضدعفونی دستگاه

 کننده

 دماسنج

 سنج رطوبت

 اولیه های کمك جعبه

 شوینده مواد

 کننده ضدعفونی مواد

 نشانی آتش کپسول

 صندلی مربی

 میز مربی

 آموزشی پوستر

 لباس کار 

 کفش طبی

 تخته پاك کن

 وایت برد

   1 ساختمان مو  الیه های-

   1 جنس مو –تعداد –قطر -

   1 انواع مو )نازك ،معمولی ،ضخیم ( -

-    

  مهارت :

  2  تشخیص نوع مو-

  2  تشخیص مواد مصرفی متناسب با انواع مو-

-    

-    

 نگرش :

 آسیب رسانیدن به مو از جلوگیری  -

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 و عمومی محیط کاررعایت بهداشت فردی  -

- 

 توجهات زیست محیطی :

- 

- 
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 عنوان : 

و روش های استفاده از  و سنتی ساخت موم گیاهی

 انواع موم

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5/4 12 5/19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کارآموز صندلی  دانش :

 برد وایت تخته

 وایت برد ماژیك

 تهویه دستگاه

 ضدعفونی دستگاه

 کننده

 دماسنج

 سنج رطوبت

 اولیه های کمك جعبه

 شوینده مواد

 کننده ضدعفونی مواد

 نشانی آتش کپسول

 موم گیاهی 

 وم معمولی م

 موم دائم 

 وکس صورت

 کاردك مخصوص موم 

 موم خشابی 

 دستگاه موم داغ کن 

 تخته پاك کن وایت برد

 لباس کار

 کفش طبی

 میز کار

 ماسك یكبارمصرف

 دستكش یكبار مصرف

   5/0  انواع موم)گرم و سرد(-

   1  موم سنتیروش تهیه   

   1  موم گیاهیروش تهیه 

   1 )پیشرفته(ئمموم دا تهیه روش 

   1 وکس صورت روش  

    مهارت :

  2  ساخت موم گیاهی-

  5/2   ساخت موم سنتی-

  5/2  سردموم  بكارگیری-

  5/2  موم دائم بكارگیری  -

  5/2  وکس بكارگیری -

 نگرش :

 سیبهای پوستیجلوگیری از آ -

 جلب رضایت مشتری -

 ومواد مصرفی صرفه جویی در وقت ،انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت فردی و عمومی محیط کار  -

 استفاده از دستكش ،روپوش و ماسك یكبار مصرف–

 توجهات زیست محیطی :

 تفكیك پسماند و دفع مناسب مواد زائد -



 02 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با موم پیرایش موهای زائد

 مان آموزشز

 جمع عملی نظری 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کارآموز صندلی  دانش :

 برد وایت تخته

 ماژیك

 تهویه دستگاه

 کننده ضدعفونی دستگاه

 صندلی مربی

 میز مربی

 تخت

 اولیه های کمك جعبه

 شوینده مواد

 کننده ضدعفونی مواد

 نشانی آتش کپسول

 موم گیاهی 

 موم معمولی 

 موم دائم 

 شمع

 میز کار

 کاردك مخصوص موم

 پارچه یكبار مصرف 

 حوله یكبار مصرف 

 ملحفه یكبار مصرف

 لباس کار)روپوش(

 ماسك یكبارمصرف

 دستكش یكبارمصرف

   1 )اپیالسیون،دپیالسیون(روش های مختلف مو زدایی-

   1 صورتموزدایی روش -

   1 باال تنه موزداییروش -

   1 پاموزدایی روش -

   1 روش پاك کردن مواد-

  مهارت :

  5/3  با موم  صورتموزدایی -

  5/4  با موم باال تنهموزدایی -

  4  با موم پامو زدایی -

  3  پاك کردن مواد اضافه-

 نگرش :

 زمان –برق  –آب –مصرفیف مواد صرفه جویی در مصر-

 جلب رضایت مشتری-

 ایمنی و بهداشت : 

 –رعایت بهداشت فردی با ضدعفونی کردن ابازار کاار و اساتفاده کاردن از دساتكش      -

 ماسك یكبار مصرف –روپوش 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح مواد زائد -

 تفكیك مناسب و صحیح مواد زائد-
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 آموزش  استاندارد

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زدایی  مراقبت از پوست بعد از مو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 12 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کارآموز صندلی  دانش :

 برد وایت تخته

 برد وایت ماژیك
 تخته پاك کن وایت برد

 تهویه دستگاه

 ضدعفونی دستگاه

 کننده

 میزکار
 میز مربی

 صندلی مربی
 اولیه های کمك جعبه

 شوینده مواد

 کننده ضدعفونی مواد

 نشانی آتش کپسول
 پارچه یكبار مصرف 
 حوله یكبار مصرف 
 انواع ماسك آبرسان 

 ژل ضد التهاب 
 لوسیون مخصوص
 روغن مخصوص
 کیسه آب گرم

 کیسه یخ
 پنبه

 لباس کار
 کفش کار

 دستكش یكبارمصرف
 ماسك یكبار مصرف
 ملحفه یكبارمصرف

   5/0 روشهای مراقبت از پوست  -

   1 عوارض پوست بعد از مو زدایی -

   5/0 لوسیون و روغن بعد از موزدایی انواع -

-    

  مهارت :

  9  استفاده از روغن و لوسیون بعد از موزدایی -

  9  استفاده از کیسه یخ یا کیسه گرم-

    

 نگرش :

 مصرفی قبل و بعد از کار استفاده صحیح از مواد -

  جلب رضایت مشتری -

 زمان و مواد مصرفی –برق  –صرفه جویی در مصرف آب  -

 توجه به تاریخ انقضائ مواد مصرفی  -

 ایمنی و بهداشت : 

 حوله یكبار مصرف  –روپوش  –استفاده از ماسك -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح مواد زائد -

- 
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برگه استاندارد ابزار -  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 5 چوبی پالستیكی یا کاردك پاك کننده مواد  1

  عدد 5 چوبی کاردك مواد  2

  به تعداد دستگاه فلزی قاشق بزرگ 3

 نفر محاسبه شود . 15ابزار به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -جه : تو

 

 برگه استاندارد تجهیزات -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 2 چوبی یا فلزی کابین 1

  کافی تعداد به پالستیك دار سیفون پاش آب 2

  دعد1 چرمی مدیریت صندلی 3

  کافی تعداد به پالستیكی پرده 4

  عدد 10 پالستیكی یا چوبی کارآموز صندلی 5

  عدد3 استاندارد دوش آب گرم 9

  عدد 1 دار جك آرایشگر مخصوص صندلی 7

  عدد 5 (55× 100)چوبی یا فلزی کار میز 0

  عدد 1 چرمی مربی صندلی 6

  عدد1 70*50 برد وایت تخته 10

  عدد3 دار درب متوسط زباله سطل 11

  دستگاه 1 استاندارد تهویه دستگاه 12

  جعبه 1 استاندارد اولیه های کمك جعبه 14

  دستگاه 1 کیلوگرمی9  خشك پودر حاوی دستی نشانی آتش کپسول 15

  عدد 1 چوبی مدیریت میز 19

  عدد 1 فلزی موم داغ کن 17

  عدد 1 تخت صندلی تختشو 10

  دستگاه 1 پایه دار پنكه 16

  عدد 1 چوبی بیمیز مر 20

  دستگاه 3 فلزی دستگاه موم داغ کن 21

 نفر محاسبه شود . 15تجهيزات به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -توجه : 
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برگه استاندارد مواد -   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  مقدارالزم به الكل -ابزار ضدعفونی مواد 1

  مقدارالزم به محیط کار کار محیط شوینده مواد 2

  مقدارالزم به مایع پوست لوسیون 3

  مقدارالزم به مایع صابون 4

  عدد 1 گیاهی خوشبو کننده هوا 5

  کافی تعداد به مصرف یكبار دهانی ماسك 9

  کافی تعداد به مصرف یكبار دستكش 7

  بسته 5 استریل پنبه 0

  بسته2 بزرگ و متوسط زباله کیسه 6

  تعداد الزمبه  بهداشت وزارت تاییدیه های آبرسان کرم 10

  کافی تعداد به زردو سفید نور مهتابی المپ 11

  دست یك ( سفید )نخی کار روپوش 12

  کافی تعداد به مصرف كباری حوله 13

  عدد 10 مصرف یكبار بند یشپ 14

  بسته 2 مصرف یكبار کننده پاك پد 15

  جفت یك (  کوتاه پاشنه ی )طب کار مناسب کفش 19

  مقدارالزم به گیاهی انواع موم 17

  به تعداد الزم یكبار مصرف کاور تخت 10

  به تعداد الزم یكبار مصرف رولی پد اپیالسیون 16

  دست 1 یكبار مصرف روپوش 20

  به تعدادالزم تبهداش وزارت تاییدیه با پماد سوختگی 21

  بسته 15 یكبار مصرف زرورق 22

  عدد 5 تبهداش وزارت تاییدیه با پودر بچه 23

  به مقدار الزم یكبار مصرف پارچه متقال 24

  بسته 5 کاغذی دستمال 25

  عدد 5 پالستیكی -یكبار مصرف  موم ظرف 29

  جفت 5 پالستیكی دمپایی 27

 نفر در نظر گرفته شود .  15براي يك كارگاه به ظرفيت  مواد -توجه : 
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 ) پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي  ساير منابع و محتواهاي آموزشي  -

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مترجم/

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر
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 اردفهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاند

 رديف عنوان

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

 

 

 

 فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط 

 ) عالوه بر نرم افزارهای اصلی ( 

 توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

     

     

     

     

 

 

 

 


