
 چک لیست ممیزی داخلی

 امتياز كل هافعاليت
 امتياز

 كسب شده
 مالحظات

   13 درسهبرنامه جامع آموزش سالمت در م -1

  وجود يك برد كه در آن عناوين آموزشي مشخص باشد و نصب  نشان  مدرسه

 مروج سالمت در مدرسه
2 

  

 رشناسان آموزان، معلمان، كاركنان با حضور كابرگزاری جلسات توجيهي دانش

 بهداشت مدارس شهرستان 
2 

  

  گانه  8وجود مطالب و منابع آموزشي مرتبط با سالمتي برای هر جزء از اجزای

HPS   
4 

  

 1 های بهداشتي های بهداشتي طبق تقويم مناسبتاجرای فعاليت   

  آموزان، معلمان و كاركنان در قالب های بهداشتي ويژه دانشارائه آموزش

 شيوه آموزشي( 2بقات، نمايش و ...)استفاده از حداقل سخنراني، مسا
4 

  

   17 ارائه خدمات باليني در مدرسه -2

 2 آموز وجود يك شناسنامه سالمت برای هر دانش   

  2 آموزان مدرسه واكسيناسيون دانش   

   2 و شناسايي موارد نيازمند ارجاع مدرسهانجام غربالگری در   

  2 اوليه استاندارد در مدرسه های كمك وجود جعبه   

  1 های اوليه وجود حداقل يك نفر فرد آموزش ديده برای انجام كمك   

   2 پيگيری موارد ارجاع شده   

 2 وجود اتاق بهداشت مجهز كامل   

   به طور منظم ويا با برنامه  مدرسهوجود مراقب سالمت/ رابط بهداشت در

 تعيين شده
2 

  

 2 شده سالمت مدرسه  وجود پرونده تکميل   

   22 سالمت محيط در مدرسه -3

 2 مکان و فضای مناسب مدرسه   

 ... 2 فضای مناسب كالس ها، آزمايشگاه و   

   4 دسترسي به آب آشاميدني سالم   

 2 های بهداشتيدستشويي و توالت   

 1 دفع بهداشتي فاضالب   

 2 ، آزمايشگاه و .......هانور و حرارت كافي، صدا، رطوبت، تهويه كالس   



 2 ايمني محيط مدرسه   

 1 های كافي دفع بهداشتي زباله و وجود سطل زباله   

 2 رعايت ايمني و اقدامات مؤثر پيشگيری از حوادث   

   2 پاكيزگي و تميزی محيط مدرسه   

  1  مدرسهاهتمام در ايجاد  فضای سبز در   

 1 فعاليت های زيست محيطي   

   13 مدرسهود تغذيه در بهب -4

 3 وجود و رعايت فضای فيزيکي و تجهيزات پايگاه تغذيه سالم   

  نصب دستورالعمل مواد خوراكي مجاز و غير مجاز در معرض ديد دانش

 آموزان
1 

  

  2 رعايت فروش و مصرف مواد خوراكي سالم   

 توسط مراقب سالمت/ رابط بهداشت و  نظارت و بازديد منظم از بوفه

 كارشناسان آموزش و پرورش و معاونت بهداشتي 
2 

  

        داشتن گواهي صحت سالمت و مجوز فعاليت متصدی پايگاه و فروشنده

 مواد خوراكي
2 

  

 2 مدرسههای فرهنگ سازی تغذيه سالم در برنامه   

  1  مدرسهنظارت بر اجرای صحيح شير   

   5 مدرسهبدني در تحرك فيزيکي و فعاليت -5

 1 آموزان در زنگ ورزش و تربيت بدنينجام فعاليت جسمي دانشا   

  1 اجرای فعاليت های فوق برنامه   

 1 اجرای برنامه های آموزشي و فرهنگي   

 آموزان در ورزش فراهم آوردن فرصت مناسب برای حضور تمامي دانش

 صبحگاهي  
1 

  

 1 آموزان در مدرسه شفراهم آوردن حداقل امکانات الزم برای فعاليت جسمي دان   

   8 ارتقای سالمت كاركنان مدرسه -6

 2 وجود يك شناسنامه سالمت برای هر يك از معلمان و كاركنان   

  2 كاركنان و شناسايي موارد نيازمند ارجاعمعلمان و انجام غربالگری ساليانه   

 2 پيگيری موارد ارجاع شده   

 ريحي، ورزشي برای معلمان و كاركنان اهتمام در ايجاد تسهيالت اجتماعي، تف

 مدرسه 
1 

  



  شركت معلمان و كاركنان مدرسه در دوره های آموزشي ضمن خدمت مرتبط

 با سالمت 
1 

  

   12 مدرسهای، در خدمات سالمت روان و مشاوره -7

 2 وجود مشاور تمام وقت يا نيمه وقت   

 2  مدرسههای اجتماعي و تفريحي در وجود برنامه   

 براساس كتابچه روان  مدرسههای زندگي به دانش آموزان در آموزش مهارت

 بهداشتيار در سا عات پرورشي توسط آموزگاران دوره ديده
1 

  

 1 آموزش اوليای دانش آموزان در زمينه مهارت های فرزند پروری   

 2 های اجتماعي و رفتارهای پرخطرآموزان در معرض خطر آسيبشناسايي دانش   

 های اجتماعي و آموزان در معرض خطر آسيبائه خدمات خاص به دانشار

 رفتارهای پرخطر و خانواده هايشان
1 

  

  شناسايي اختالالت رواني و رفتاری در دانش آموزان و ارائه خدمات به

 آموزان شامل ارجاع، پيگيری و مراقبت دانش
2 

  

 1 عدم اجرای تنبيهات جسمي و رواني دانش آموزان   

و شبکه  مدرسههای ارتقای سالمت در مشاركت والدين و جامعه در برنامه -8

 آموزانداوطلبان سالمت دانش
10 

  

  2 بررسي مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولياء و مربيان   

 های محلي، خيرين و ...  از جلب مشاركت و پشتيباني سازمان ها، انجمن

 ، ...(مدرسه مروج سالمت )مالي، نيروی انساني
1 

  

  اجرا برنامه ها ی آموزش سالمت برای خانواده های دانش آموزان و اعضای

 جامعه پيرامون و مرتبط با مدرسه
2 

  

  1 گروه اصلي( 5وجود تيم بهداشتياران آموزش ديده در مدرسه )در   

   1 اقدامات مؤثر در ارتقاء فعاليت بهداشتياران   

  1 دانش آموزی در مدرسه فعال بودن شبکه داوطلبان سالمت   

 1 آموزش سالمت توسط همساالن آموزش دهنده   

 1 فعال بودن شورای دانش آموزی در مسائل مربوط به سالمت مدرسه   

   100 جمع

 



 

 چک لیست های ممیزی خارجی:

 چک ليست مدارس مروج سالمت



  

 

 كلی مدرسه مروج سالمت مشخصات  - "الف "چک ليست 

 --- كد مدرسه ..........................................................................................        .... نام مدرسه

 ....................................................................................................................................................... :مدرسه آدرس

 تلفن مدرسه: .....................................................................................

       عشايری                 روستايي             شهریمنطقه :  

     دبيرستان                راهنمايي               ابتدايي   :مقطع تحصيلي

            غيره با ذكر نام     غيرانتفاعي          نوع مدرسه: دولتي    

 : ....................................................................نام مدير مدرسه

 ........مراقب سالمت: ............................................................نام 

 ............: .............................  تعداد كاركنان:  معلمين........................... ساير كاركنان .............................موزانآتعداد دانش 

 سط( : .......................................................مساحت مدرسه: .............................................  مساحت فضاهای آموزشي ) بطور متو

 پايه تحصيلي:تعداد دانش آموزان به تفکيك 

 ......................پنجم .....................چهارم .......................سوم .....................دوم .......................اول

 پايه تحصيلي:فکيك ها به ت تعداد  كالس

 ..…………… پنجم..………………… چهارم..……………… سوم    ..…………دوم..…………… اول

 ) مشاركت كننده در ارتقاء سالمت مدرسه(:تعداد اعضا آموزش ديده تيم مروج سالمت 

 .………شوراهای محلي    ...…… ساير كاركنان …… معلمين .………دانش آموزان .……… مربيان   .……..اولياء

 پايه تحصيلي:به تفکيك  همکاری دارنددانش آموزاني كه بطور فعال در برنامه های مروج سالمت  تعداد

 اول ........ دوم ..........  سوم .........  چهارم .........  پنجم ............

   خير             هبل          امتياز(                       1ست؟)جود امومدرسه مروج سالمت  مدارك و مستندات الزم در آيا 

   خير             هبل  امتياز(  5/0آيا كميته سالمت مدرسه مطابق دستورالعمل تشکيل شده و صورجلسات آن موجود است؟)

   خير             هبل امتياز(       5/1آيا كميته سالمت مدرسه مشکالت را  شناسايي و نسبت به حل آنها  اقدام كرده است؟)

   خير             هبل امتياز(                      5/1آيا برنامه عملياتي به منظور حل مشکالت سالمت مدرسه تهيه شده است؟)

آيا مشکالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمايت های مالي و اجرايي و جلب همکاری،  به سطوح مديريتي آموزش و پرورش و ساير 

   خير             هبل امتياز(                                                                5/0رتبط گزارش شده است؟)سازمان های م

 شاخص های مدرسه مروج سالمت  - "ب "چک ليست 



 

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 جامع آموزش سالمت برنامه چک ليست   -1 12 

 1  تابلوی اطالع رسانيمشاهده 

آموزشي های  اطالع رساني در خصوص فعاليت آيا تابلو

 وجود دارد؟  المت در مدرسه سمدرسه مروج 

   خير             هبل

 1  مشاهده نشان مدرسه
 د؟مدرسه مروج سالمت در مدرسه وجود دارنشان آيا 

   خير             هبل

 1  مشاهده مدارك و مستندات

فردی به عنوان هماهنگ كننده برنامه های آموزشي مروج آيا 

 سالمت در مدرسه تعيين شده است؟   

   خير             هبل

 2  مشاهده مستندات جلسات

آموزان، معلمان و كاركنان آيا جلسات توجيهي برای دانش

 ر شده است؟  برگزا

   خير             هبل

 2  مشاهده محتوی آموزشي موجود

 HPSگانه اجزاء   8در ارتباط با موارد   محتوی آموزشيآيا 

در  برای           دانش آموزان، معلمان و كاركنان، اولياء

 د؟مدرسه وجود دار

   خير             هبل

مشاهده مستندات توزيع مانند ليست توزيع 

 و...
 2 

ي بين دانش آموزان،كاركنان واولياء توزيع محتوی آموزش آيا

 ه است؟ شد

   خير             هبل

 1  مشاهده مستندات و گزارش مراسم

مراسم گراميداشت مناسبت های بهداشتي در مدرسه  آيا

                                           برگزار شده است؟

   خير             هبل

 2  مشاهده برنامه آموزشي و مستندات آن

آموزان، معلمان و كاركنان يژه دانشهای بهداشتي وآيا آموزش

 شده است؟                                                 ارائه

   خير             هبل

 مالحظات: 

 

 

 



 

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 چک ليست  ارائه خدمات بالينی در مدرسه -2 16 

شت محيط آئين نامه بهدا 28مطابق ماده 

 مدارس

 
2 

  آيا اتاق بهداشت مجهز در مدرسه وجود دارد؟

   خير    هبل

مطابق آئين نامه اجرايي تامين، حفظ و ارتقای 

سالمت جسمي، رواني و اجتماعي دانش 

 آموزان

 

2 

آيا مراقب سالمت/ رابط بهداشت بطور منظم يا با برنامه تعيين 

      شده در مدرسه حضور دارد؟

   خير    هبل

 مطابق دستورالعمل ايمنسازی

 

1 

آيا واكسيناسيون دانش آموزان طبق دستورالعمل انجام شده و 

   اطالعات آن در دسترس مي باشد؟

   خير    هبل

 
 

2 
   آيا هر دانش آموز يك شناسنامه سالمت دارد؟

   خير     هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش 

 آموز

 

2 

نامه بهداشتي دانش آموزی به درستي تکميل و معاينات آيا شناس

 روتين پزشکي وغير پزشکي شده است؟

   خير     بله

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش 

 آموز

 
1 

        آيا موارد نيازمند ارجاع شناسايي شده اند؟

   خير     هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش 

 آموز

 
1 

 نظام ارجاع در مدرسه اجرا مي شود؟          آيا

   خير     هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش 

 آموز

 
1 

  آيا موارد ارجاع شده پيگيری مي شوند؟         

   خير     هبل

 مطابق دستورالعمل پرونده سالمت مدرسه
 

2 
  آيا پرونده سالمت مدرسه  به درستي تکميل مي شود؟ 

   خير     هبل

 مطابق مقررات بهداشت حرفه ای
 

1 
  آيا جعبه كمك های اوليه در مدرسه وجود دارد؟

   خير   هبل

 مطابق مقررات بهداشت حرفه ای

 

1 

آيا آموزش كمك های اوليه در مدرسه به مسئولين و دانش 

آموزان ارائه گرديده و حداقل يك فرد آموزش ديده نفر برای 

                                   كمك های اوليه در مدرسه حضور دارد؟ انجام       

   خير   هبل

 مالحظات:

 

 



 

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 سالمت محيط مدرسهچک ليست  -3 21 

آئين نامه  33و  17، 16، 1-3مطابق ماده 

 بهداشت محيط مدارس
 2 

 سه مناسب است؟آيا  مکان و فضای مئر

   خير             هبل

آئين نامه بهداشت محيط  8و  6، 5، 4ماده 

 مدارس
 2 

 آيا  فضای كالس ها، آزمايشگاه و ... مناسب است؟

   خير             هبل

 3  آئين نامه بهداشت محيط مدارس 19ماده 
 وجوددارد؟  دسترسي به آب آشاميدني سالمآيا

   يرخ             هبل

 75/1  آئين نامه بهداشت محيط مدارس 20ماده 
 آيا توالت ها  و دستشويي ها سالم و بهداشتي هستند؟ 

   خير             هبل

 75/0  آئين نامه بهداشت محيط مدارس 21ماده 
 آيا دفع قاضالب سالم و بهداشتي هستند؟

   خير             هبل

هداشت محيط آئين نامه ب 33و  13، 12ماده 

 مدارس
 2 

آيا نور  و حرارت، صدا، رطوبت، تهويه كالس ها، آزمايشگاه 

 و ...  مناسب و كافي است؟

   خير             هبل

 2  آئين نامه بهداشت محيط مدارس 24ماده 
 ؟استايمن محيط مدرسه آيا 

   خير             هبل

 5/0  آئين نامه بهداشت محيط مدارس 25ماده 
های دفع زباله وسطل زباله به تعداد كافي وجود  نامک ياآ

   خير             هبل؟دارد

 3  آئين نامه بهداشت محيط مدارس 15تا  9ماده 
آيا موارد ايمني رعايت و برای پيشگيری از حوادث اقدام شده 

   خير             هبلاست؟

 2  آئين نامه بهداشت محيط مدارس 31و  2ماده 
و مدرسه مسئول نظافت  محيط مدرسه پاك وتميز استا آي

   خير             هبلدارد ؟

 1  آئين نامه بهداشت محيط مدارس 30ماده 
 ؟فضای سبز در مدرسه وجود داردآيا 

   خير             هبل

 1  مقررات محيط زيست
 آيا فعاليت های زيست محيطيدر مدرسه انجام مي شود؟

   خير             هبل

 مالحظات:

 

 

 

 



 

 

 

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 چک ليست بهبود تغذیه در مدرسه  -4 12 

دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم و تعاوني 

های مدارس و آتين نامه مقررات  بهداشتي پايگاه 

( و آئين نامه بهداشت 52تا  13تغذيه سالم)ماده 

 محيط مدرسه 

 

4 

آيا فضای فيزيکي به عنوان پايگاه تغذيه سالم موجود 

 است  وتجهيزات الزم را دارد؟ 

   خير             هبل

دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم و تعاوني 

 های مدارس

 

2 

آيا مواد غذايي ونوشيدني  سالم  در مدرسه موجود و 

ض دستورالعمل مواد خوراكي مجاز و غير مجاز در معر

 ديد دانش آموزان نصب شده است؟

   خير             هبل

دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم و تعاوني 

 های مدارس

 

1 

توسط مراقب سالمت/  آيا نظارت و بازديد منظم از بوفه

رابط بهداشت و كارشناسان آموزش و پرورش و 

 معاونت بهداشتي انجام مي شود؟

   خير             هبل

دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم و تعاوني 

های مدارس و آتين نامه مقررات  بهداشتي پايگاه 

آئين نامه  2( و ماده 12تا  1تغذيه سالم)ماده 

 بهداشت محيط مدارس

 

2 

آيا معاينات منظم كاركنان مدرسه كه در بخش تهيه و 

توزيع مواد غذايي كار مي كنند انجام مي شود و اين 

كاركنان گواهي صحت سالمت و مجوز فعاليت متصدی 

 پايگاه و فروش مواد خوراكي را دارند؟

   خير             هبل

 مشاهده مستندات برنامه

 

1 

آيا مدرسه برنامه خاصي به منظور فرهنگ سازی تغذيه 

  سالم دارد؟

   خير             هبل

آئين نامه بهداشت محيط مدارس و  2ماده 

 ايران مدرسهرالعمل شير دستو

آيا بر نگهداری، توزيع و مصزف مواد غذايي نظارت          2 

 مي شود؟

   خير             هبل

 مالحظات:

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 در مدرسه چک ليست  تحرک فيزیکی و فعاليت بدنی  -5 5 

حبه با         مشاهده برنامه درسي كالس ها و مصا

دانش آموزان و معلمين ورزش و تربيت بدني 

و در صورت امکان حضور در زنگ ورزش 

 يك كالس

 

1 

آيا زمان مشخصي برای حداقل فعاليت فيزيکي دانش آموزان 

  در مدرسه وجود دارد؟

   خير             هبل

مشاهده مستندات برنامه و مصاحبه با دانش 

 و تربيت بدنيآموزان و معلمين ورزش 

 

1 

آيا برنامه های آموزشي در خصوص  اهميت  و تشويق        

 مزايا و دانش آموزان، معلمان و اولياء به انجام فعاليت فيزيکي

 آن از ناشي ی های بيمار و تحركي از بي ناشي ومعايب

   خير             هبل وجود دارد؟

مشاهده مستندات برنامه و مصاحبه با دانش 

 زان و معلمين ورزش و تربيت بدني آمو

 
1 

آيا برنامه های فرهنگي و اجتماعي مرتبط با فعاليت های 

 در مدرسه اجرا مي شود؟ فيزيکي

مصاحبه با دانش آموزان و معلمين ورزش و 

تربيت بدني و در صورت امکان حضور در 

 ورزش صبحگاهي و نرمش

 

1 

و كاركنان  آيا فرصت كافي برای شركت دانش آموزان، معلمان

 نرمش صبحگاهي/ ورزشدر  فعاليت های ورزشي مانند 

 در مدرسه وجود دارد؟ و منسجم منظم بصورت

   خير             هبل

 مشاهده امکانات و تجهيزات

 

1 

آيا امکانات مناسب برای شركت دانش آموزان، معلمان و 

 كاركنان در  فعاليت های ورزشي در مدرسه وجود دارد؟

   خير             هبل

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 ارتقای سالمت كاركنان مدرسه -6 8 

 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت كاركنان

 

2 

آيا هر يك ار معلمان و كاركنان مدرسه يك شناسنامه 

  سالمت دارند؟

   خير     هبل

 شناسنامه سالمت  كاركنان مطابق دستورالعمل
 

1 
                           آيا معاينات روتين پزشکي وغير پزشکي انجام شده است؟

   خير     هبل

 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت  كاركنان
 

1 
    آيا موارد نيازمند ارجاع شناسايي شده اند؟

   خير     هبل

 ت  كاركنانمطابق دستورالعمل شناسنامه سالم
 

1 
  آيا موارد ارجاع شده پيگيری مي شوند؟     

   خير     هبل

 مشاهده مستندات

 

2 

آيا  تسهيالت اجتماعي، تفريحي، ورزشي برای معلمان و 

 كاركنان مدرسه وجود دارد؟

   خير     هبل

 مشاهده مستندات

 

1 

آيا معلمان و كاركنان مدرسه در دوره های آموزشي ضمن 

 مرتبط با سالمت شركت داشته اند؟خدمت 

   خير     هبل

 مالحظات:

 

 

 

 

 



 
 

 

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 
11 

چک ليست خدمات سالمت روان ومشاوره ای در -7

 مدرسه

آيا مشاور تمام وقت يا نيمه وقت برای انجام خدمات      2  مشاهده مستندات و مصاحبه با مشاور

 در مدرسه حضور دارد؟ مشاوره ای

   خير     هبل

  مشاهده مستندات
1 

  آيا برنامه های اجتماعي و تفريحي در مدرسه وجود دارد؟  

   خير             هبل

آئين نامه اجرايي تامين، حفظ و ارتقای سالمت 

 جسمي، رواني و اجتماعي دانش آموزان

 

1 

ن آموزش آيا برنامه مهارت های زندگي به دانش آموزا

  داده     مي شود؟

   خير             هبل

  

2 

آيا دانش آموزان در معرض خطر آسيب های اجتماعي 

 شناسايي و رفتار های پرخطر مي شوند؟ 

   خير             هبل

  

2 

آيا مداخله  خاصي برای  دانش آموزان در معرض خطر     

م مي آسيب های اجتماعي و رفتار های پرخطر  انجا

  شود؟

   خير             هبل

آيا دانش آموزان مبتال اختالالت رواني و رفتاری شناسايي  2  

شده و خدمات شامل ارجاع، پيگيری و مراقبت به آنها 

  ارائه مي شود؟

   خير             هبل

  

1 

آيا برنامه خاصي در ارتباط با تنبيهات جسمي و رواني 

لمان و كاركنان مدرسه وجود دانش آموزان توسط  مع

 دارد؟

   خير             هبل

 مالحظات:

 

 

 



 

 مالحظات

 امتياز 

 كسب شده

امتياز 

 كل
 عنوان

 
10 

چک ليست مشاركت والدین وجامعه در برنامه های   -8

 ارتقای سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزان

 

 

2 

مراقبان  بررسي  آيا مسائل سالمت مدرسه در انجمن اوليا و 

  شده و برنامه ای برای حل آنها وجود دارد؟ 

   خير             هبل

 

 

1 

آيا انجمن محله و سازمان های اجتماعي، بهداشتي، خيريه و.... 

كه مدرسه در محدوده آنها واقع است، مدرسه را از نظر مالي و 

معنوی حمايت مي كنند و در برنامه های مرتبط با سالمتي 

 رسه مشاركت دارند؟مد

   خير             هبل

 

 

2 

آيا مدرسه برای خانواده های دانش آموزان و اعضای جامعه 

پيرامون و مرتبط با مدرسه برنامه ها ی آموزش سالمت اجرا 

   خير             هبل مي كند؟

 

 

1 

گروه  5آيا تيم بهداشتياران آموزش ديده در مدرسه )در 

  ؟ اصلي(وجود دارد

   خير             هبل

 

 

1 

آيا اقدامات موثری برای ارتقای فعاليت های بهداشتياران در 

  مدرسه وجود دارد؟  

   خير             هبل

 
 

1 
  آيا شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزی در مدرسه فعال است؟

   خير             هبل

 
 

1 
 ده و اجرا مي شود؟آيا آموزش همساالن در مدرسه طراحي ش

   خير     هبل

 

 

1 

آيا شورای دانش آموزی در مسائل مربوط به سالمت مدرسه 

 فعاالنه مشاركت دارند؟

   خير     هبل

 مالحظات:

 

 

 

 


