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توضيح مختصردر مورد پروژه

.به زبان فارسي» پارسيان گشت«نام آژانس گردشگري با ايجاد يك وب سايت براي 

.توضيحات كامل در متن پروژه ذكر شده است

)Apache و روي سرور PHPبه زبان . ( اجرا گرددServer Sideوب سايت مي بايست در حالت 

.هايتان آزاد هستيدشما در استفاده از مهارت 

. ساعت كاري در نظر گرفته شده 18اين پروژه براي 
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وظايف شركت كننده

طرحي از وب سايت را بر روي كاغذ ارايه نماييد كه مي تواند بصورت دستي يا با قبل از شروع به انجام پروژه 

.اده از نرم افزار انجام و چاپ شوداستف

. بر روي هارد ديسك شما موجود مي باشدمورد نيازفايل ها و تصاوير 

از قبل چنين پوشه اي بر روي سيستم وجود . ( ذخيره شوند\E:\Serverفايل ها در داخل پوشه اي در محل 

.)دارد

. ذخيره شوند\E:\site-sourceدر محل ) Source(فايل هاي سورس 

.ما  نبايد از كدهاي آماده استفاده نماييدش

.در پايان هر روز بايد وظايف همان روز آماده باشد ولي مي توان وظايف روز بعد را در همان روز انجام داد

.در پايان هر روز فقط نمره همان روز منظور مي گردد و امكان جبران زمان از دست رفته نمي باشد
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اطالعات پروژه

:زير مي باشد شامل موارد 

.بوسيله يكي از ويرايشگر هاي وب مجاز DHTML و XHTMLطراحي توسط 

.Cascading Style Sheetsتهيه اسناد وب به كمك زبان 

. بايد در فايل خارجي ذخيره شوندJavaScript و CSSكليه دستورات 

IE 6وFirefox 2قابليت نمايش صفحات در مرورگرهاي 

ت بخش هاي مختلفتهيه اسناد از صفحا

در كليه قسمت هاي سايت به عنوان خالقيت شركت كننده در نظر گرفته خواهد AJAXي استفاده از تكنولوژ

.شد

:مهارت هاي الزم جهت انجام پروژه 
 جهت نمايش صحيحHTMLويرايش و مرتب نمودن محتواي صفحات 

رجيايل هاي چند رسانه اي از فايل هاي خاوارد نمودن تصاوير و ف

Styleطراحي و استفاده از  Sheetsجهت كنترل نمودن قالب صفحات 

) به درستي نمايش داده شوند  مختلفسيستم عامل هايرنگهايي كه در ( استفاده از رنگهاي ايمن وب 

تصاوير

استفاده از تصاوير ديجيتالي با فرمت مورد استفاده در وب

بازبيني مجدد تصاوير جهت استفاده

ير بوسيله نرم افزار هاي گرافيكيايجاد تصاو

يم بندي تصاوير جهت استفاده در صفحات وبتقس

Bitmap و Vectorايجاد تصاوير بوسيله نرم افزارهاي گرافيكي و توجه داشتن به تفاوت تصاوير 

بهينه نمودن تصاوير جهت تسريع در سرعت بارگذاري اسناد وب



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري(

17:شماره جهاني رشته8 :  رشتهشماره مليطراحي صفحات وب: رشته 

:استان:شماره شركت كننده:نام و نام خانوادگي

5

)Documentation(ارائه پروژه 

تهيه تصاوير از وب  و  شدهار طراحي وب سايت و معرفي اجمالي وب سايت طراحيارائه روند ك•

سايت آماده شده كه در آن بررسي قوانين وب رعايت شده ، فلوچارت ، تصاوير روند كار وجود 

.داشته باشد

:شركت كننده هاي توانايي

.شركت كننده مي بايست اطالعاتي پايه اي از شبكه و وب داشته باشد •

ويري را داشته اي تصويري و بازسازي فايل هاي تص كننده مي بايست توانايي كار با فايل هشركت•

.باشد 

شركت كننده مي بايست مهارت هاي نرم افزاري و سخت افزاري جهت ذخيره و آزمايش پروژه را •

.داشته باشد 

.شركت كننده مي بايست توانايي رفع مشكالت در محدوده شرح فني را دارا باشد •

.رفع اشكالت يك فايل گرافيكي كه با فرمت اشتباه ذخيره شده باشد : به طور مثال 

.شركت كننده مي بايست خالق بوده و قابليت طراحي بخش هاي مختلف را داشته باشد•
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دستورالعمل اجراي پروژه

: ذكر شده در ذيل برخوردار باشد)منوي (پروژه مذكور بايد از قسمت هاي

صفحه اصلي.1

ش تورهاي گردشگرينماي.2

هاي گردشگريثبت نام در تور.3

گالري مناطق ديدني.4

 قرعه كشينتايج.5

بخش مديريت.6

: اصلي صفحات) Template(مشخصات الگوي 

 طراحـي شـده   800 * 600مانيتورهاي ) Resolution(شن وابعاد الگوي سايت بايد بر مبناي رزول •

.اي نوار پيمايش افقي فعال نباشدبه طوري كه صفحه در مانيتورهاي با مشخصه ي فوق دار

. پيكسل در نظر گرفته شود110 تا 90 سايت بين  اصلي)Banner (ارتفاع بنر•

)Navigation(استفاده از سيستم هدايت در سايت •

: كه شامل موارد زير است استفاده شودFooterدر پايين صفحات بايد از •

منوي سايت.1

)Copyright( كپي رايت نوار.2

ناسب با موضوع سايت در تمامي قسمت هاي هر صفحه ت و استفاده از تصاوير مبنديرعايت رنگ •

.الزامي است

. در محل مناسب نمايش داده شودPHPبا استفاده از دستورات  روزدر تمامي صفحات تاريخ•

. باشدموضوعراحي لوگو بايد متناسب با  ط:Logoطراحي 
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..تفاده شود استصاوير مربوط و مناسبر بايد از    در طراحي بن:Bannerطراحي 

.: شرايط زير در صفحه اصلي بايد رعايت شوند:صفحه اصلي سايت

بـه صـورت فلـش قـرار     در بخش اصلي صفحه نقشه اي از ايران بـا مـشخص بـودن شـهرهاي آن            )الف

. خواهد آمدبخش مربوطهر دگرفته باشد كه شرح آن 

ه هنگـام   توسط كد رهگيري كـ    (ي ثبت نام نموده اند      بخش ورود افرادي كه در تورهاي گردشگر      ) ب

) شودثبت نام به كاربر داده مي

 بـين تـصاوير منـاطق ديـدني       به صـورت تـصادفي از        تصوير روز  (نمايش تصوير روز     بخشي براي    )ج

).انتخاب شود

حجـم   بـا  در پايين صـفحه پيكسل 600 * 120شركت هواپيمايي به ابعاد يك بنر تبليغاتي براي يك      ) د

. كيلو بايت 80كمتر از 

:استفاده از نقشه ايران
ش ايجاد كرده اختيار شما قرار گرفته شده است يك انيميشن فلز تصوير نقشه ايران كه در ابا استفاده 

:كه داراي مشخصات زير باشد

اصفهان، رامسر، شيراز، كيش،  (هايردر هنگامي كه موس كاربر بر روي يكي از شه.1

فاصله آن شهر تا پايتخت ) Tooltip(قرار گيرد در كادر كوچكي )مشهد، همدان

.ايران نمايش داده شود

در قسمتي از انيميشن يك كادر انتخاب در اختيار كاربران قرار داده شود به طوري .2

 كه با حركت موس در نظر گرفته شود حالت ذره بين براي نقشه ن،كه با انتخاب آ

.نمايش داده شود% 200قه از نقشه با بزرگنمايي  نقشه آن منط هر نقطه ازبر روي

.  كيلوبايت نباشد 300بيش از حجم فايل انيميشن.3
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قسمتي براي نمايش ترتيبي تصاوير در نظر گرفته شـود كـه در حالـت               در اين صفحه    :مناطق ديدني گالري  

ن قـسمت از دو عالمـت    در آن نمـايش داده نـشود و در طـرفين ايـ      كوچك از تصاوير    تصوير 10عادي بيش از    

تصاوير كوچك، تصوير بزرگ آن با انتخاب هر يك از . پيكان براي پيمايش و ديدن ساير تصاوير استفاده شود

.شود انجام JavaScript اين تكنيك توسط .در پايين نمايش داده شود

. در اين صفحه مجاز نمي باشدiframeوframe استفاده از :نكته

 به همراه مشخـصات آنهـا       تورهاي گردشگري آژانس  در اين صفحه ليستي از      :يتورهاي گردشگر نمايش  

 در  .قرارگيـرد نظرمـورد نمايش داده شود به طوري كه در كنار هر يك از تورها دكمه اي براي ثبت نام در تور                    

ه بـ ) ليـست انتظـار   (صورتي كه ظرفيت تور مورد نظر تكميل شده باشد پيغامي مبني بر رزرو به صـورت ذخيـره                   

.كاربر نمايش داده شود

ي گردشـگري  در اين صفحه فرمـي بـراي  ثبـت نـام كـاربران در تورهـا                :ثبت نام در تورهاي گردشگري    

: را از كاربر دريافت نمايد زيراطالعاتحداقل نمايش داده شود و 

)ضروري (نام و نام خانوادگي.1

)ضروري (تلفن ضروري.2

)ضروري (ايميل.3

)ضروري (تعداد نفرات.4

)غيرضروري (فيش بانكيشماره .5

) نمايش ليستي از تورها–ضروري (تور درخواستي.6
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:نكات مهم

نمـايش داده شـده و همچنـين بـه آدرس ايميـل آن      پس از ذخيره اطالعات يك كد رهگيري به كاربر          .1

خـود  اطالعات و   ودسايت ش بخشي از    به طوري كه كاربر توسط آن مي تواند  وارد            ارسال خواهد شد  

 همچنـين در هنگـام نمـايش كـد رهگيـري امكـان       .ثبت نام خود تغييراتي اعمال نمايد  در   را ويرايش و  

.چاپ آن براي كاربر وجود داشته باشد

 كد رهگيري داده نشده و در زمان جـايگزيني در            مي شوند  در نظر گرفته  به افرادي كه به عنوان ذخيره       .2

.د شدكد رهگيري به آدرس ايميل آن ها ارسال خواهليست اصلي تور

.فيلدهاي ايميل و تلفن اعتبار سنجي شوند.3

اگر تور ثبت نامي از صفحه نمايش تورهاي گردشگري با زدن دكمه ثبت نـام انتخـاب شـده باشـد بـه                       .4

.صورت پيش فرض بايد تور مورد نظر براي كاربر انتخاب شود

:امكانات كاربر پس از ورود به سايت توسط كد رهگيري
 توسط فرمي كه در صفحه اصلي براي ايـن امـر در              مي تواند   ربوط به خود   كد رهگيري م   كاربر توسط .1

ثبت نام خود تغييراتي خود را ويرايش و در اطالعات و هدسايت شبخشي از وارد نظر گرفته شده است 

. و يا شماره فيش بانكي خود را وارد نمايداعمال نمايد

ورت خودكار فـرد ديگـري كـه زودتـر از      به ص در صورتي كه كاربر تعداد نفرات خود را كاهش دهد         .2

. سايرين در ليست انتظار قرارداشته جايگزين گردد

در صورتي كه كاربر نفـرات خـود را افـزايش دهـد از تعـداد ظرفيـت تـور در صـورت وجـود بـه وي                           .3

.اختصاص داده شود

 جوايز نفيسي به سه نفر مختلف ثبت نام نموده اند به قيد قرعهاز بين افرادي كه در تورهاي :نتايج قرعه كشي

توسط دكمه اي كه در بخش مديريت و انتخاب اين سه نفر توسط سيستم انجام گرقته . اختصاص داده مي شود

 اين نفرات در اين صفحه نمايش داده مي .براي مدير سايت در نظر گرفته شده است نفرات انتخاب مي شوند

.شوند
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 :نمايش تورهاي گردشگري در صفحه امكانات جستجوي سايت

انتخاب چند فيلد ( كاربر مي تواند در فيلدهاي زير به صورت همزمان  در اين قسمت:جستجوي پيشرفته

:جستجو نمايد ) جهت جستجو

تورعنوان •

)تورهاي آن ماه نمايش داده شود(ماه هاي سال •

نوع تور•

يست و فقط اگر بعضي از فيلدها نيز توسط كاربر پر بودن همه فيلدها الزامي ن در جستجوي پيشرفته :نكته مهم

.تكميل گردند جستجو بايد به نحو صحيح انجام پذيرد
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 پس از ورود به سيستممدير سايتختياراتا

تورها)فزودن، ويرايش و حذفا(مديريت •

مشاهده افراد ثبت نامي و ذخيره و انصرافي در هر تور•

انجام قرعه كشي•

گالري)  حذفافزودن، ويرايش و(مديريت •

:نكات مهم
قبل از حذف تور براي نفرات ثبت نامي ايميلي اگر توري داراي نفرات ثبت نامي باشد ، تورهامديريت در ) الف

.مبني بر لغو تور ارسال شود

:در هنگام افزودن تور جديد مشخصات زير براي تور در نظر گرفته شود) ب

عنوان •

تاريخ حركت•

تاريخ بازگشت•

) هواييزميني،(نوع •

  تورتصوير كوچكي از مناطق ديدني•

ظرفيت ثبت نام•

 طول اندازه. نيز تهيه شود يك نمونه ي كوچك با تناسب طول و عرض در هنگام افزودن تصوير به گالري) ج

 در هنگام ايجاد تصوير كوچك سعي شود كيفيت تصوير . پيكسل باشد100برابر يا عرض تصوير كوچك 

.تعييري نكند
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وظايف در هر روزليست 

) ساعت6( صبح و عصرروز اول

)رابط گرافيكي كاربر ( GUIارايه مستندات مربوط به وضعيت ظاهري سايت از لحاظ •

 Front-Back ،Navigation،Flow Chart، Site Mapشرح فني در مورد •

)Template (آماده كردن الگوي سايت•

)GUI(آماده سازي رابط كاربر •

CSSمام كار آماده سازي و ات•

 نقشه ايرانآماده سازي انيميشن•

صليآماده سازي صفحه ا•

آماده سازي صفحه قرعه كشي•

) ساعت6( صبح و عصردومروز 

گالريآماده سازي •

صفحه نمايش تورهاآماده سازي •

آماده سازي صفحه ثبت نام•

Navigationآماده سازي •

) ساعت6 ( صبح و عصرسومروز 

تجوبخش جسآماده سازي صفحه •

آماده سازي و اتمام كار بخش مديريت سايت•

تست و رفع اشكال سايت•

 دقيقه15 الي 10 در حدود )Presentation ( براي داورانارائه پروژه•
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فرم ارزشيابي

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

D
oc
um

en
t

4ارائه مستندات كامل درباره پروژه به صورت مكتوب. 1

4جمع

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمح كارشرعن

5/0 نقشه رعايت محدوديت حجم. 1

2صحيح ذره بين عملكرد . 2

1 براي نمايش فاصله شهرها Tooltipوجود . 3

1 نقشهخالقيت در ساخت. 4

5/0 و اندازه در بنررعايت محدوديت حجم. 5
شن

مي
اني

1استفاده از تصاوير متحرك در بنر. 6

6جمع

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

ي
كش

عه 
قر

5/0نمايش برندگان در قرعه كشي. 1

5/0جمع



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري(

17:شماره جهاني رشته8 :  رشتهشماره مليطراحي صفحات وب: رشته 

:استان:شماره شركت كننده:نام و نام خانوادگي

14

فرم ارزشيابي

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

PSD75/0 در فايل 800 * 600رعايت ابعاد . 1

footer (5/0(پا صفحه وجود. 2

5/0ا كاركرد صحيح بوجود منو. 3

Copyright25/0وجود بخش. 4

Navigation25/0وجود . 5

Navigation5/0كاركرد صحيح .6

5/3رعايت تناسب گرافيكي. 7

5/3رعايت رنگ بندي مناسب. 8

9 .user friendly3 بودن سايت

25/0وجود تاريخ در محل مناسب. 10

2ده در صفحاتاتفساده از تصاوير با فرمت استاندارد براي ااستف. 11

3بهينه سازي تصاوير جهت تسريع در بارگزاري صفحات. 12

گو
ال

)
T
em

pl
at
e

(

Firefox5/1 و IEنمايش صحيح سايت در حداقل دو مرورگر . 13

5/19جمع
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فرم ارزشيابي

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

Logo1و Bannerبندي مناسب در  رنگرعايت .1

Logo5/1و Bannerرعايت تناسب گرافيكي در  . 2

Banner5/0 در Logoوجود . 3

نر
ب

)
B
an
ne
r

(

Logo1و Bannerالقيت در طراحي خابتكار عمل و . 4

4جمع

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

1ي خواسته شدهوجود فرم ثبت نام و فيلدها. 1

1 اعتبار سنجي فيلدهاي ايميل و تلفن.2

5/0 خاليهاي ضروري به صورتكنترل عدم ارسال فيلد. 3

1و نمايش به كاربرايجاد كد رهگيري . 4

5/0 به ايميلكد رهگيريارسال . 5

5/0امكان چاپ كد رهگيري. 6

ام
ت ن

ثب
ور
ر ت
 د

از ورود از صفحه نمايش فرم ثبت نام پس انتخاب تور درخواستي كاربر در . 7

تورها
5/0

5جمع



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري(

17:شماره جهاني رشته8 :  رشتهشماره مليطراحي صفحات وب: رشته 

:استان:شماره شركت كننده:نام و نام خانوادگي

16

فرم ارزشيابي

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

5/0ورود صحيح كاربر به بخش مربوطه توسط كد رهگيري . 1

5/0امكان ويرايش اطالعات توسط كاربر. 2

ت
انا
مك
ا

ربر
كا
 

د 
 ك
ي
ارا
ي د
ير
هگ
ر

5/0راف نفرات ثبت نامي امكان كاهش يا انص. 3

5/1/جمع

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

5/0انيميشن نقشه ايراننمايش . 1

5/0وجود فرم ورود كاربران توسط كد رهگيري.2

ي
صل
ه ا
فح
ص

5/0تصوير روزنمايش. 3

5/1جمع

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

login(5/0(وجود فرم ورود به سايت . 1

ود 
ور

حه 
صف

ير
login(5/1(كاركرد صحيح عمل ورود به سايت .2مد

2جمع
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فرم ارزشيابي

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

2امكان نمايش تصاوير به صورت دسته بندي شده. 1

7 پيمايشيتصاوير كوچك با شرايط خواسته شده به حالتنمايش . 2

ي
دن
دي
ق 
اط
 من
ي
الر
گ

1نمايش تصوير بزرگ با انتخاب تصوير كوچك آن. 3

10جمع

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

5/0نمايش ليست تورهاي گردشگري به شكل خواسته شده. 1

5/0وجود دكمه ي ثبت نام د رتور با كاركرد صحيح. 2

1 تورهاي ظرفيت تكميلنمايش هشدار مناسب براي. 3

5/0وجود فرم جستجو با فيلدهاي خواسته شده ي
گر
دش
گر
ي 
ها
ور
ت

5/1كاركرد صحيح عمل جستجو

4جمع
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فرم ارزشيابي

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

5/0تورامكان افزودن . 1

5/0امكان ويرايش تور. 2

5/0تورامكان حذف . 3

5/0 رساني به افراد ثبت نام كرده در صورت حذف يك توراطالع4

5/0 به طور صحيحامكان عمل قرعه كشي. 5

5/0طالع رساني به افراد برنده شده در قرعه كشيا. 6

1امكان مديريت دسته بندي در گالري تصاوير. 7

1افزودن تصوير به گالريامكان . 8

5/0از گالريتصوير امكان حذف . 9

2از تصاوير) Thumbnail(يجاد تصوير كوچك ا. 10

Thumbnail(1(رعايت شرايط خواسته شده در ايجاد تصوير كوچك . 11

5/0 فرمت صحيح تصاويركنترل. 12

) overwrite(استفاده از تكنيك مناسب جهت پيشگيري از بازنويسي . 13

Uploadingتصاوير همنام در عمل 
5/1

ت
ري
دي
ش م

بخ

logout(5/0(كاركرد صحيح عمل خروج از سايت . 14

11جمع



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري(

17:شماره جهاني رشته8 :  رشتهشماره مليطراحي صفحات وب: رشته 

:استان:شماره شركت كننده:نام و نام خانوادگي

19

فرم ارزشيابي

ن
وا
توضيحاتنمرهبارمشرح كارعن

CSS3رعايت استاندارد نوشتن كدهاي . 1

6طراحي صحيح جداول در بانك اطالعاتي. 2

4به جاي افراد انصرافي عملكرد صحيح جايگزيني افراد ليست انتظار . 3

3رعايت ظرفيت تور در هنگام افزايش يا كاهش تعداد. 4

1استفاده از تكنيك هاي رمزگزاري در محل مناسب. 5

JavaScript1 و PHP در تمامي كدهاي Documentationوجود . 6

1درج تاريخ بصورت پويا.  7

2مرتب بودن فايل هاي سايت. 8

JavaScript1 و CSS وجود فايل هاي خارجي براي . 9

2اعتبار سنجيابتكار عمل و خالقيت در. 10

Madular(3گرايي و كد نويسي  شي(ابتكار عمل و خالقيت در ساير موارد . 11

ها 
كد

)
C
od
es

(

3ابتكارعمل در ساير موارد سايت . 12

30جمع
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 تكميليارزشيابي

ن
وا
توضيحاتنمرهارمبشرح كارعن

Documentation(4(مستند سازي 

7 نقشه ايران و بنر تبليغاتيانيميشن

Template(5/19 (الگو

Logo(4( لوگو  طراحي و)Banner ( سايتبنر

5/1صفحه اصلي

2صفحه ورود به بخش مديريت

5ثبت نام در تورهاي گردشگري

10دنيگالري مناطق دي

5/0قرعه كشي

4نمايش تورهاي گردشگري

11مديريت سايت

5/1امكانات كاربر پس از ورود به سايت

Codes(30(كد ها 

100جمع

امضاء كارشناس مسؤول:امضاء داوران
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)1(فهرست تجهيزات الزم و مواد مصرفي 

. قراردادن يك دستگاه كامپيوتر با توجه به مشخصات پيوستدراختيار.1

:نصب نرم افزار هاي مجاز به شرح زير.2

Microsoft Windows XP
Microsoft Office 2003
Apache Server
MySQL Server 4.1.19+ or MySQL Server 5.0.0+
MySQL GUI Tools
PHP 4.x.x Last Release or PHP 5.x.x Last Release
phpMyAdmin 2.8.2.4+
Internet Explorer 6+ 
Mozilla Firefox 2
Macromedia Dreamweaver 8
Macromedia Flash 8
Adobe Photoshop CS ME
Adobe ImageReady CS
CorelDRAW 12+ 

 
(Document Root)مات سرور، پيش فرض فايلها ي در تنظApache در هنگام نصب نرم افزار:توجه

. تنظيم شود\E:\Serverبايد مسير 

 آخرين  مي توان ازphpMyAdmin و Apache ،MySQL ،PHPجهت نصب نرم افزارهاي 

http://www از سايت XAMPP ي مجموعهنسخه ي .apachefriends.orgاستفاده نماييد .

:نكات مهم
.اشداستفاده از هر گونه نرم افزار كاربردي ديگر غير از نرم افزار هاي مذكور، مجاز نمي ب.1

.گونه كتاب يا منبع آموزشي در حين مسابقات مجاز نمي باشداستفاده از هر.2
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)2 ( و مواد مصرفيفهرست تجهيزات الزم

توضيحاتواحدتعدادمشخصات فنينامرديف

سالمدستگاهبه تعداد شركت كنندگان P4كامپيوتر1

جهت چاپ مستنداتدستگاهيكليزريچاپگر2

3CoolDisk1 GB دستگاهبه تعداد مورد نياز
و پشتيباني جهت 

ذخيره سازي پروژه ها

به تعداد كارگاه ها--ساعت ديواري4
طوري نصب شود كه در 

ديد شركت كنندگان 

باشد

A4خودكار،مداد،كاغذبه تعداد شركت كنندگان--لوازم تحرير5


