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:مقدمه

و مسائل اجرايي مي به آنها فرصت داده شود باشد بطوريكه هدف از كارآموزي، آشنايي دانشجويان از نزديك با كارهاي عملي

و در رفع آن بكوشندآموخته و نواقص احتمالي را درك و كمبودها .هاي خود را با عمل تطبيق

كابرگزاري مطلوب دوره ميهاي كارآموزي عالوه بر آشنايي و نيازهاي محيط كار تواند در معرفي رآموزي با شرايط، مشكالت

و توانمنديقابليت و. هاي دانشجويان دانشگاه نقش تعيين كننده داشته باشدهاي علمي، درجه اعتبار بعلت تنوع مراكز صنعتي

و ناهمگون آنها با امر كارآموزي،  و برخورد متفاوت ي در راستاي افزايش بازده كارآموزي سرمايه گذاري بيشترخدماتي در كشور

و نظارت(هاي مختلف در زمينه ) سياست گذاري، برنامه ريزي دقيق و بدين طريق است كه به كسب اعتبار ... مورد نياز است

و خدماتي، جذب بيشتر فارغبيشتر در بخش و همكاريالتحصيالن در محيطهاي توليدي هاي هاي كاري، افزايش قراردادها

و ساير گروهاين آئين نامه به منظور سازماندهي امر كارآموزي در رشته. شي نائل خواهيم آمدپژوه هاي آموزشي هاي مهندسي

ميكه داراي دوره 16/10/91/ن.باشد تدوين گشته استهاي كارآموزي

 تعاريف كلي)1
كه) هاي كارآموزيدوره(هاي خاص در اين بحث به منظور آشنايي با واژه .تعاريف زير آورده شودالزم است

:كارآموزي)1-1

هايي كه شرايط ورود به اين دوره را دارند واحدهاي درسي هايي است كه طي آن دانشجويان رشتهمنظور از كارآموزي، دوره

و ساير مراكز ميگذرانند تا به منظور استفاده از آموخته) مطابق تبصره ذيل اين بند(مشخصي را   هايدر مراكز صنعتي، خدماتي

و تكنيك با و يا علم و عملي و امكان تأثير متقابل تئوري و اجرايي خود در رشته مربوطه و فني، باال بردن توان علمي علمي

و ضروري جامعه آشنا گردند . نحوه رفع نيازهاي اساسي

:تبصره

و مدت دوره و عالي برنامههاي مختلف براساس مجموعه درسي شوراي هاي كارآموزي مربوط به رشتهتعداد واحد ريزي

.باشدمي16/7/76 مورخ63089/36بخشنامه صادره از سازمان مركزي به شماره 

:دانشجوي كارآموزي)2-1

هاي كارآموزي خود را در يك شود، دانشجويي است كه دورهدانشجوي كارآموز كه در اين آئين نامه به اختصار كارآموز گفته مي

.گذراندواحد صنعتي يا خدماتي مي

:تاد كارآموزياس)3-1

به معرفي گروه آموزشي) اعضاي هيئت علمي تمام وقت در اولويت هستند(هر دانشجو، كارآموزي خود را زير نظر يك استاد

ميذيربط تحت عنوان استاد كارآموزي مي و ارائه نمره به واحد دانشگاهي .باشدگذراند كه مسئول راهنمايي كارآموز
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:سرپرست كارآموزي)4-1

ميهر دانشجو، و مستمر يك مسئول تعيين شده از سوي محل كارآموزي مربوطه گذراند كه كارآموزي خود را زير نظر مستقيم

.شودبه آن فرد سرپرست كارآموزي اطالق مي

: محل كارآموزي)5-1

و مشاوره فني، هاي آموزشي، منظور از محل كارآموزي هر نوع مركز اقتصادي، توليدي، خدماتي، ستادي، تحقيقاتي، طراحي

و غيره مي مياكتشافي، استخراجي .گرددباشد كه به عنوان مكان كارآموزي دانشجو تعيين

:دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي)6-1

و تحت نظارت معاونت پژوهشي واحد، امور محوله را انجام مي .دهددفتري است كه در واحدهاي دانشگاهي تشكيل

:دفتر ارتباط با صنعت سازمان مركزي)7-1

در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي دفتري به نام دفتر مركزي ارتباط با صنعت وجود دارد) دفتر مركزي ارتباط با صنعت(

و مراكز صنعتي مي و انسجام بين واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي باشد، كه واحدهاي كه يكي از وظايف آن ايجاد هماهنگي

. ياري ميدهددانشگاهي را در زمينه مشكالت كارآموزي

:نحوه تعيين محل كارآموزي)2

:شوندواحدهاي صنعتي جهت اعزام كارآموز، به يكي از طرق زير تعيين مي

و به)1-2 و با موافقت استاد كارآموزي، محل الزم براي طي هر دوره كارآموزي دانشجو مشخص به پيشنهاد دانشجو

.گردددفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي اعالم مي

و گروهدفاتر)2-2 و هماهنگي با صنايع محلهاي آموزشي با بررسيارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي -هاي الزم

و از طريق هاي كارآموزي مناسب را در سطح استان و مشخص نموده و غيردولتي شناسايي و موسسات دولتي ها

.دفتر مذكور كارآموزان را به اينگونه واحدها معرفي مينمايند

ك)3 :ارآموزنحوه معرفي

دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف است قبل از آغاز كارآموزي نسبت به معرفي كارآموزي به واحد)1-3

و نام استاد  و مدت زمان كارآموزي صنعتي براساس فرم معرفي نامه كه حاوي مشخصات فردي كارآموز، شروع

ا. باشد اقدام نمايدكارآموزي مي ميدر ضمن عالوه بر اطالعات فوق و حداقل ستاد كارآموزي تواند برنامه

و ارسال دارد .انتظارات خود را به ضميمه فرم مذكور تهيه

و ثبت نام دانشجويان نسبت به)2-3 دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف است براساس فرم معرفي نامه

و تكميل فرم  و نام خانوادگي، رشته تحصيلي، گرايش،) الف(تنظيم و عنوان كه حاوي نام  مقطع تحصيلي

و اقدام ارسال داردكارآموزي مي و فرم مذكور را به واحد صنعتي مربوطه جهت هماهنگي .باشد اقدام نموده
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:تبصره

. اند ارسال اين فرم الزامي نيست براي واحدهاي صنعتي كه از واحد دانشگاهي مربوطه كمتر از سه دانشجوي كارآموزي گرفته

و ثبت نام قطعي دانشجويان،ت واحد دانشگاهي موظف است براساس فرمدفتر ارتباط با صنع)3-3 هاي معرفي نامه

و تكميل فرم  و)ب(نسبت به تنظيم و نام خانوادگي، رشته تحصيلي كه حاوي تعداد كارآموزان براساس نام

و محل كارآموزي مي و فرم مذكور را حداكثر گرايش، مقطع تحصيلي، عنوان تا پايان هر ترم به باشد اقدام نموده

.دفتر مركز ارتباط با صنعت ارسال دارد

گروههاي آموزشي موظفند با همكاري دفاتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي، قبل از معرفي دانشجويان به

و اهداف اين مراكز صنعتي جهت انجام كارآموزي هماهنگي هاي الزم را از نظر توجيه دانشجو به انجام برسانند

و نحوه تكميل آنها را در جلسات توجيهي بيان كنندبرن و فرمهاي الزم عدم حضور دانشجو در جلسه. امه

.توجيهي، موجب حذف واحد كارآموزي ميگردد

:ضوابط مربوط به استاد كارآموزي)4

و اساتيد حق التدريس)1-4  اولويت انتصاب استاد كارآموزي، به ترتيب با اعضاي هيئت علمي تمام وقت، نيمه وقت

.گروه آموزشي مربوطه ميباشد

. نفري از دانشجويان كارآموز را تحت نظر داشته باشد15 گروه2هر استاد كارآموزي در هر دوره ميتواند حداكثر)2-4

:تبصره

. الزم به ذكر است واحد كارآموزي رشته علوم پزشكي از موارد ذكر شده در آئين نامه مستثني ميباشد

.محل كارآموزي دانشجو حداقل يكبار در طول دوره بازديد به عمل آورداستاد كارآموزي ميبايست از)3-4

و)4-4 در پايان دوره، استاد كارآموزي بر مبناي بازديدها، بررسيها، مطالعه گزارشهاي دانشجو، نحوه انجام كار

.فعاليتهاي كارآموز نمره نهايي را به آموزش واحد دانشگاهي ارسال خواهد كرد

و مقررات مربوط)5 : به اخذ واحد كارآموزيضوابط

:دانشجويان كارآموزي موظف به رعايت موارد مشروحه زير ميباشد

و براي50هاي كارداني حداقل واحدهاي گذرانده شده دانشجو، بدون احتساب واحدهاي جاري براي دوره)1-5  واحد

. واحد ميباشد100و80هايي كه دو دوره كارآموزي دارند هاي كارشناسي يا رشتهدوره
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، ضمن شرايط فوق مي تواند)به غير از تابستان(دانشجوي متقاضي واحد كارآموزي در طول نيمسال تحصيلي)2-5

او14حداكثر  واحد درسي به غير از واحد16و يا بيشتر باشد17و در صورتي كه ميانگين نمرات نيمسال قبل

.كارآموزي در آن نيمسال اخذ نمايد

:تبصره

24 آئين نامه آموزشي، دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي مي توانند واحد كارآموزي را جزء حداكثر19 ماده2 مطابق تبصره

.واحد انتخابي مجاز اخذ نمايد

 واحد3 فوق مي توانند حداكثر4-1دانشجويان متقاضي واحد كارآموزي در ترم تابستان ضمن داشتن شرايط بند)3-5

( درسي به غير از كارآموزي را اخذ نمايند تا. مي5در صورت فارغ التحصيلي توانند اخذ واحد عالوه بر كارآموزي

).نمايند

و روز پس از صدور معرفي نامه10 دانشجو موظف است، حداكثر)4-5 مراحل ثبت به واحد صنعتي مراجعه

بكارآموزي خود را به انجام برساند و پذيرفته نشدن توسط واحد صنعتي هو مسئوليت عدم مراجعه به موقع

و در اين مورد ثبت نام مجددي در همان ترم صورت نخواهد گرفت .عهده دانشجو ميباشد

و غياب خود)5-5 و ساعت حضور دانشجويان كارآموز در تابستان موظفند از تعطيالت تابستاني واحد صنعتي مطلع باشند

و در صورتي كه تعطيالت اختاللي در انجام كارآموزي ايجاد كند اي از واحد صنعتي،، با ارائه نامهرا براساس آن تنظيم

.اقدام به حذف يا تغيير محل كارآموزي نمايند

هاي درخواستي دانشجويان در زمان پيش ثبت نام تعيين ميشود، از آنجايي كه واحد كارآموزي با رعايت اولويت)6-5

و واحد صنعتي  و عنوان كارآموزي با استاد راهنما و سپس دانشجو موظف است براي محل كارآموزي هماهنگي كرده

.ثبت نام قطعي را انجام دهد

:مقررات انضباطي)6

: به واحدهاي صنعتي معرفي مي گردند ملزم به رعايت موارد زير ميباشندكارآموزيدانشجوياني كه جهت)1-6

و)1-1-6 و همچنين استفاده از وسايل ايمني و ضوابط محيط كار كارآموز ملزم به رعايت دقيق كليه قوانين، مقررات

.اشتي واحد صنعتي مربوطه مي باشدبهد

و)2-1-6 و انجام ساير موارد طبق مقررات كارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در محل كار

. هاي واحد صنعتي مربوطه ميباشددستورالعمل
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و مشكالت اداري خود را منحصراً از طريق سرپرست مستقيم خود در واحد)3-1-6 كارآموز موظف است مسائل

و فصل نمايدصن .عتي حل

و يا هر سي)4-1-6 و يا اصالح خط توليد ستم ديگر كارخانه يا واحد در صورتي كه كارآموز نظري نسبت به تغيير

و از  صنعتي داشته باشد بايد مورد پيشنهادي خود را كتباً به سرپرست خود در صنعت جهت بررسي ارائه داده

.هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد يا سيستم جداً خودداري نمايد

ا)5-1-6 و ساير امور واحد صنعتي و يا تكنولوژي و كارآموز نبايد حفظ اطالعات محرمانه در زمينه توليد لزامي بوده

و يا واحد صنعتي ديگري قرار دهد، مگر به اجازه كتبي  اطالعات مربوط به آنها را در اختيار شخص، شركت

و يا باالترين مقام اجرايي واحد مربوطه . مدير عامل

و در سرپرست كارآموز بايستي برحسب مورد تخلف يا تعلل كارآموز، براي مرتبه اول به صورت شفاهي)2-6 تذكر داده

و يك نسخه از آن را به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مربوطه ارسال صورت تكرار  به صورت كتبي اخطار نموده

. نمايد

و يا اطالع از تخلف)3-6 و بنا به تقاضاي هايدفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي در صورت مشاهده  متعدد

اي با حضور استاد درس كارآموز متخلف، خواستار تشكيل جلسهبه وضعيت مبني بر رسيدگي كارآموزيسرپرست

و در اين  و اتخاذ تصميم در مورد نحوه ادامه كار كارآموز گرديده و سرپرست كارآموز مربوطه به منظور بررسي

و اشكاالت پيش جلسه كه با حضور نماينده اي از معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل ميشود بسته به موارد تخلف

و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد كارآموزي براي دانشجو ميتوان تصميم آمده  در حين كار، از اخطار كتبي

.تصميمات اين جلسه با اكثريت آرا الزم االجرا خواهد بود. اتخاذ نمود

:نظام تشويقي)7

ت)1-7 و يا اصالح خط توليد، روشهاي اجرايي، و ابتكار در زمينه تغيير حقيقاتي، اكتشافي، از هر گونه نوآوري

و غيره و كاهش هزينهاستخراجي، طراحي و افزايش كميت محصول به كه منجر به بهبود كيفيت ها ميگردد،

و در ارزيابي كارآموزي نيز تأثير قابل مالحظه . اي خواهد داشتگرمي استقبال شده

و نوآوري مهمي در مدت)2-7 و خود كارآموزيچنانچه كارآموز طرح، اختراع، ابداع ارائه دهد كه ارزش علمي

و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مربوطه تخصصي آن به تشخيص سازمان پژوهش و صنعتي ايران هاي علمي

 ميتواند از گروه آموزشي دانشگاه كارآموزيرسيده باشد، دفتر ارتباط با صنعت ذيربط براساس پيشنهاد استاد درس 

عمربوطه تقاضا نمايد و امكان( هاي علمي دانشجو نوان يكي از پروژهكه اين طرح را به از) در صورت تطابق

.وي بپذيرد
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و يا عالوه بر تشويق)8 و يا وزارتخانه مربوطه ميتوان هر نوع امتياز و ضوابط واحد صنعتي هاي فوق بسته به امكانات

گرتشويق و خالقيت در كارآموز باشد در نظر .فتهاي ديگري كه موجب ترغيب روحيه ابتكار

و گزارشات كارآموزي)9 :برنامه

و شيوه ارتباط با ساير رشتهكارآموزياز آنجاييكه اهداف)1-8 با آشنايي با محيط كار رشته علمي كارآموز ها، آشنايي

و مسائل علمي رشته كارآموز در واحدهاي صنعتي، كسب تجربه كاري، آزمودن آموخته و مشكالت ها در عمل

ميبكارگيري تكنيك : را در سه مرحله به اجرا گذاشتكارآموزيتوان برنامه ها است،

: آشنايي كلي با مكان كارآموزي-اول: مرحله

 تاريخچه سازمان)1
و تشكيالت)2  نمودار سازماني
 نوع محصوالت توليدي يا خدماتي)3
 شرح مختصري از فرآيند توليدي يا خدماتي)4

.)صاص يابدحداقل يك ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اخت(

:هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز ارزيابي بخش-دوم: مرحله

 موقعيت رشته كارآموز در واحد صنعتي با بررسي جزئيات سازماني رشته كارآموز در واحد صنعتي)1
 بررسي شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي)2
 امور جاري در دست اقدام)3
 هاي آيندهبرنامه)4
. رشته مورد نظر در واحد صنعتي بكار ميرودهايي كه توسطتكنيك)5

 مشخص ميگرددكارآموزيساير مواردي كه توسط استاد)6

.)حداقل دو ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد(
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و نتايج آزمون آموخته-سوم: مرحله :ها

وآزمون آموخته)1-8 و پياده كردن دانش تخصصي دانشجو در زمينه عنوان  موضوع كارآموزي در واحد صنعتي، با ها

و سرپرست كارآموز در واحد صنعتي ميباشد . تصويب استاد كارآموزي

و تحليل موضوع كارآموزي اختصاص يابد( .)حداقل سه ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي

.دبايد تكميل گرد)1و2و3(هاي پيشرفت كارآموزي بديهي است در پايان هر مرحله، يكي از فرم

و كارآموزيبه مكان) روز10حداكثر تا مدت(بعد از دريافت فرم معرفي نامه، دانشجو بايد)2-8 و محل فعاليت  مراجعه

و سپس زمان شروع كارآموزيسرپرست . خود را به تصويب واحد صنعتي برساندكارآموزي خود را مشخص نمايد

ف)3-8 و زمان شروع كارآموزي، دانشجو بايستي را)10صفحه(رم خالصه اطالعات كارآموزي بعد از تعيين محل

و به استاد كارآموزي ارائه دهد .تكميل

 خود در ارتباط باشد در غير كارآموزي دانشجو موظف است به طور مستمر با استاد كارآموزياز زمان شروع)4-8

.، مورد قبول نخواهد بودكارآموزياينصورت با نظر استاد

پكارآموزيبا توجه به برنامه)5-8  را به امضاء كارآموزيايان هر مرحله دانشجو بايستي فرم گزارش پيشرفت، در

و ميزان پيشرفت خود را به استاد كارآموزيسرپرست و مشكالت . منعكس نمايدكارآموزي خود برساند

(، دانشجو بايستي گزارشي دقيق مطابق برنامه به استاد راهنما ارائه دهدكارآموزيبعد از پايان دوره)6-8 )8-13بند.

 اخذ نموده به همراه فرم پايان كارآموزي خود را كه از محل كارآموزيدانشجو موظف است گواهي پايان دوره)7-8

و كارآموزي رسانده در اختيار استاد كارآموزيكه به تصويب سرپرست)13صفحه(كارآموزيدوره  قرار داده

( نمايدكارآموزيسپس آن را طبق برنامه گزارش نويسي ضميمه گزارش )نمره اين فرم از بيست نمره مي باشد.

و در صورت موجود نبودن ساعات كارآموزيمجموع ساعات)8-8  مطابق سرفصل درسي هر رشته مشخص ميگردد

 حداقل كارآموزي براي دو واحد16/7/76 مورخ63089/36 در سرفصل براساس بخشنامه شماره كارآموزي

و حداكثر 136 .ن گردد ساعت با نظر گروه تعيي240 ساعت

و16نمره استاد كارآموزي)8-9  كارآموزي توسط سرپرست كارآموزياز فرم پايان دوره نمره ديگر4 از بيست است

. آيدبدست مي

 كارآموزي بعد از شروع ترم تابستان بايستي سه هفتهو بعد از شروع ترم عادي شش هفتهدانشجو حداكثر)8-10

.خود را آغار نمايد

.مه ريزي نمايد كه كارآموزي حداكثر تا پايان ترم خاتمه يابد دانشجو بايستي طورري برنا)8-11
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 تير ماه31حداكثر آخرين مهلت ارائه گزارشات كارآموزي به استاد راهنما براي نيمسال اول)8-12

و چنانچه دانشجو براي نيمسال دوم درسي بصورت معرفي به استاد داشته باشد سال بعد

مي15حداكثر  و براي نيم ارديبهشت و براي ترم تابستان15 حداكثرسال دومباشد  آبان ماه

مي15 حداكثر . باشد آبان ماه

: نحوه ارائه گزارش كارآموزي

: بايد شامل موارد زير باشدكارآموزيكليه گزارشات

و صحافي گرددكارآموزيكليه گزارشات)8-13 . بايستي تايپ

)2صفحه(روي جلد)8-14

 بسم اهللا الرحمن الرحيم: صفحه اول)8-15
 مطابق فرم روي جلد:ه دومصفح)8-16
و تشكر: صفحه سوم)8-17  مقدمه
 فهرست: صفحه چهارم)8-18
: از صفحه پنجم به بعد)8-19

 كارآموزيآشنايي كلي با مكان: فصل اول

 كارآموزيهاي مرتبط با رشته علمي ارزيابي بخش: فصل دوم

و پيشنهاداتآزمون آموخته: فصل سوم  ها، نتايج

)12و11و10صفحات(هاي پيشرفت كارآموزي فرم-

)13صفحه(فرم پايان دوره كارآموزي-

و محل كارآموزي صادر مي شود- .نامه پايان دوره كارآموزي كه از طرف مركز

و نامه-  240ارائه يك نسخه از گزارشات كارآموزي صحافي شده به همراه ديسكت مربوطه

.شود، به استاد راهنما الزامي استساعت كه از طرف محل كارآموزي صادر مي

و يك نسخه از آن به واحد صنعتي ارائه شودح- .تي االمكان گزارش كارآموزي يك رو بوده
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و نام خانوادگي دانشجو :استاد كارآموزي:نام

:سرپرست كارآموزي:شماره دانشجويي

و گرايش و كد كارآموزي:رشته :ترم

ك :موضوع كارآموزي:ارآموزيمحل كار

:هاي انجام شدهفعاليت

:هاي آتيفعاليت

و پيشنهادات :مشكالت

:نظريه سرپرست كارآموزي

و امضاء سرپرست كارآموزي  تاريخ

:نظريه استاد كارآموزي

و امضاء استاد كارآموزي  تاريخ

1گزارش پيشرفت كارآموزي شماره
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و نام خانوادگي دانشجو :استاد كارآموزي:نام

:سرپرست كارآموزي:شماره دانشجويي

و گرايش و كد كارآموزي:رشته :ترم

:موضوع كارآموزي:محل كار كارآموزي

:هاي انجام شدهفعاليت

:هاي آتيفعاليت

و پيشنهادات :مشكالت

:نظريه سرپرست كارآموزي

و امضاء سرپرست كارآموزي  تاريخ

:نظريه استاد كارآموزي

و امضاء استاد كارآموزي  تاريخ

2گزارش پيشرفت كارآموزي شماره
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و نام خانوادگي دانشجو :استاد كارآموزي:نام

:سرپرست كارآموزي:شماره دانشجويي

و گرايش :و كد كارآموزيترم:رشته

:موضوع كارآموزي:محل كار كارآموزي

:هاي انجام شدهفعاليت

:هاي آتيفعاليت

و پيشنهادات :مشكالت

:نظريه سرپرست كارآموزي

و امضاء سرپرست كارآموزي  تاريخ

:نظريه استاد كارآموزي

و امضاء استاد كارآموزي  تاريخ

3گزارش پيشرفت كارآموزي شماره
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و نام خانوادگي :استاد كارآموزي:نام

و كد كارآموزي :سرپرست كارآموزي:ترم

و گرايش:شماره دانشجويي :رشته

:پيشنهادات سرپرست كارآموزي جهت بهبود برنامه كارآموزي

 امضاء سرپرست كارآموزي

 دوره كارآموزيفرم پايان

 نظريه سرپرست كارآموزي
 عالي

 نمره4
 خوب

 نمره3
 متوسط

 نمره2
 ضعيف

 نمره1
و نظم و غياب  حضور

به همكار و فراگيريميزان عالقه ي

 ارزش پيشنهادات كارآموز

و بكارگيري تكنيك  كسب تجربه كاري

 هاي كارآموزكيفيت گزارش

 ......................................................... نهايي به عدد نمره .............................................................ه نهايي به حروفرمن
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:عنوان واحد صنعتي

و نام خانوادگي مديريت :نام

و يا فعاليت :هاي در دست اقداممحصوالت توليدي

:شماره تلفن

:شماره فاكس

:آدرس

ها شركت–ها سازمان–فرم شناسايي واحدهاي صنعتي


