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 آئيننامه جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش، فناوري و منتخب استان گلستان

)1397 (
 

 مقدمه: 
 خوانده ميشود، جشنوارهاي جشنواره استانيجشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش، فناوري و منتخب استان گلستان كه در اين آئيننامه  

است كه به معرفي پژوهشگران، فناوران، منتخبين و واحدهاي پژوهشي و فناوري برتر ميپردازد و براساس اين آئيننامه توسط ستاد استاني هفته پژوهش و 

كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  فناوري به رياست استاندار گلستان و دبير كلي رئيس دانشگاه علوم

 برگزار ميگردد.

 
 - اهداف برگزاري جشنواره استاني1ماده 

 ترويج فرهنگ پژوهش و فناوري در استان و ارتقاي منزلت و جايگاه پژوهش و فناوري -1-1

 معرفي توانمنديهاي پژوهشي، فناوري و نوآوري استان -1-2

 تشويق، تقويت و ايجاد انگيزه در اعضاي هيأت علمي، پژوهشگران و فناوران استان -1-3

 فراهمسازي زمينه ارتباط حوزه كاربرد با حوزه پژوهش و فناوري -1-4

 

 - برگزيدگان جشنواره استاني2ماده 
 - پژوهشگران و فناوران2-1
 - پژوهشگران و فناوران دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي و فناوري 2-1-1

 - پژوهشگران و فناوران وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي2-1-2

 

 - واحدهاي پژوهشي2-2

 - انجمنهاي علمي 2-2-1

 - قطبهاي علمي 2-2-2

 - نشريات علمي 2-2-3

 - حاميان پژوهش و فناوري2-2-4
 

 - واحدهاي فناوري2-3

 - پاركهاي علم و فناوري2-3-1

 - مراكز رشد2-2-3

 - واحدهاي فناور2-3-3
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 - اركان جشنواره استاني3ماده 

 - ستاد استاني هفته پژوهش، فناوري و منتخب استان3-1
  سند)5-6 (صفحات 010/08/1397 مورخ 185265/3    مطابق سند آئيننامه برگزاري هفته پژوهش و فناوري در استانها به شماره 

 

 جشنواره استاني- كميته اجرايي 3-2
  سند)7 (صفحه 010/08/1397 مورخ 185265/3    مطابق سند آئين نامه برگزاري هفته پژوهش و فناوري در استانها به شماره 

 

 جشنواره استاني- كميته علمي 3-3
 الف- اعضاي كميته:

 دبير كل ستاد استاني جشنواره -1

 معاونان پژوهش و فناوري دانشگاهها و مراكز پژوهش و فناوري استان اعم از دولتي و آزاد -2

 دبير جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان -3

 دبير نمايشگاه و فنبازار استان -4

 دبير جشنواره دانشآموزي استان -5

 مدير كل آموزش و پژوهش استانداري -6

 دو نفر عضو حقيقي از پژوهشگران و فناوران برتر سنوات قبل به پيشنهاد دبير كل ستاد و با حكم رئيس ستاد -7

  
 : كميته براي بررسي موارد پيشنهادي ميتواند كارگروههاي تخصصي موقتي با حضور متخصصين واجد شرايط تشكيل دهد.1تبصره 

 
 ب-  وظايف كميته:

 نظارت بر نحوه و كيفيت برگزاري كارگاهها، سمينارها و همايش علمي -1

 تعيين معيارهاي انتخاب برگزيدگان استاني هفته پژوهش، فناوري و منتخب استان در بخشهاي مختلف و ارائه به ستاد استاني جهت تصويب  -2

 تعيين اعضاي داوري و كارگروههاي تخصصي -3

 برنامهريزي جهت تشكيل جلسات كارگروههاي تخصصي -4

 بررسي پروندههاي ارسالي به دبيرخانه جشنواره -5

 تعيين برترينهاي پژوهش و فناوري در بخشهاي مختلف -6

 تهيه دستورالعمل انتخاب برترينهاي نمايشگاه -7

 تعيين دستورالعمل ارزيابي شركتكنندگان و تهيه فرمهاي ارزيابي -8

 تجزيه و تحليل ارزيابيهاي صورت گرفته -9
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 - مراحل و چگونگي تعيين برگزيدگان:4ماده  

 - بخش پژوهشگران و فناوران4-1

- دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و واحدهاي پژوهشي (غير از موارد وابسته به دستگاهها و سازمانهاي اجرايي) و حوزه علميه (مشروط به اينكه 4-1-1
 نفر عضو هيأت علمي (در تمامي گروههاي علمي) بعنوان 5حداقل يك دانشكده يا پژوهشكده در موضوعات فوق داشته باشند) ميتوانند حداكثر 

  نفر معرفي گردد) .3 معرفي نمايند (از هر گروه علمي نميتواند بيشتر از 1اساس جدول  پژوهشگر واجد شرايط بر

  معرفي نمايند.2ميتوانند حداكثر دو نفر بعنوان پژوهشگر واجد شرايط براساس جدول  - دستگاهها و سازمانهاي اجرايي4-1-2

  معرفي نمايند.3 نفر بعنوان فناور واجد شرايط براساس جدول 2- هريك از پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد ميتوانند حداكثر 4-1-3

 - معرفيشدگان، در دبيرخانه جشنواره در كميته علمي و يا كارگروههاي تخصصي بررسي و برگزيدگان تعيين ميشوند. 4-1-4

- وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گروه تخصصي علوم پزشكي حداكثر چهار نفر عضو هيات علمي (پژوهشگر يا فناور) كه امتيازات الزم 4-1-5
  كسب كرده باشند، معرفي مينمايند و پس از ارسال به دبيرخانه، بررسي نهايي انجام ميشود.3و 1را بر اساس جداول 

  سال منتهي به اول فروردين سال جاري صورت گرفته باشد.1- فعاليت هاي پژوهشي و فناوري انجام شده بايد طي 4-1-6

- الزم است دانشگاهها يا واحدهاي پژوهشي و فناوري و دستگاهها براي انتخاب پژوهشگر و فناور برگزيده از طريق هيأت مميزه، شوراي پژوهشي و 4-1-7
 فناوري يا هيأت داوري به رياست معاون پژوهش و فناوري خود اقدام كنند.

- مبناي محاسبه امتيازات پژوهشي و فناوري، آئيننامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي و مستندات موجود در سايت مدير كل برنامه ريزي و سياستگذاري 4-1-8
  خالصه شده است.3 و 2، 1امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد كه در ادامه در جداول 

 
 ) دامپزشكي–هنر  ـ كشاورزي و منابع طبيعي ـ فني و مهندسي ـ  پزشكي و پيراپزشكي ـ  علوم پايه ـ علوم انساني : از هريك از گروههاي علمي (2تبصره

پژوهشگران استاني در دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و واحدهاي پژوهشي (غير از موارد وابسته به دستگاهها و سازمانهاي اجرايي) و حوزه علميه ، 
  نفر به شرط كسب حداقل امتياز الزم انتخاب و تجليل ميگردند.5حداكثر 

 
: از بخش فناوران استاني در دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و واحدهاي پژوهشي (غير از موارد وابسته به دستگاهها و سازمانهاي اجرايي) و حوزه 3تبصره

  نفر به شرط كسب حداقل امتياز الزم انتخاب و تجليل ميگردند.5علميه ، حداكثر 
 

 نفر به شرط كسب حداقل امتياز الزم انتخاب 5: از هريك از بخشهاي پژوهشگران و فناوران استاني در دستگاهها و سازمانهاي اجرايي، حداكثر 4تبصره
 و تجليل ميگردند.

 

  و ... را به مقاالت خود پيوست نمايند. ISI: تمامي پژوهشگران موظفند مستندات مربوط به علمي-پژوهشي، علمي-ترويجي و 5تبصره

 

 - بخش انجمنهاي علمي، قطبهاي عمي، نشريات علمي، واحدهاي فناوري و حاميان پژوهش و فناوري:2-4ماده 
 برترينهاي اين بخش توسط كميته علمي و يا كارگروههاي تخصصي، بر اساس ارزيابي ساالنه اين گروهها، تعيين ميشوند.   
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 : محاسبه امتياز پژوهشگران دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و واحدهاي پژوهشي و حوزه علميه1جدول  

ف
ردي

 

سقف امتياز  نوع يا سطح شاخص شاخص
 براي هر مورد

حداقل 
 امتياز الزم

1 
 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 

 داخلي يا بينالمللي

JCR 7 

25 

ISI (WoS) و Scopus 6 

 ISC( 5علمي- پژوهشي(

 9 مقاله داغ يا مقاله پراستناد

 3 علمي- ترويجي

 - 2 همايش هاي علمي ملي/ بينالمللي

2 

طرحهاي پژوهشي پايان يافته داخلي يا  
 داراي حسن انجام كار از كارفرما

  10 مجري
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 5 همكار اصلي 

 2 ساير همكاران 

طرحهاي پژوهشي/ پايان نامه/ رساله پاياننامه 
 كه  به مرحله فناوري رسيده است

 15 نمونه اوليه آزمايشگاهي

 20 فناوري شده

تجاريسازي شده از طريق ايجاد شركت فناور 
مستقر در پاركهاي علم و فناوري و در مركز 

 رشد
30 

 - 15  تأليف يا تصنيف كتاب 3

 
4 

اكتشاف، ابتكار، نوآوري، اختراع، اثر بديع و 
 ارزنده هنري 

 (مورد تأئيد مراجع علمي معتبر)

 
10 

 

- 

 
5 

سردبيري، عضويت در هيأت تحريريه نشريات 
علمي و هيأت مديره انجمن علمي، داوري 

 مقاالت

 
2 

 

- 

 
6 

 جوائز دريافت شده از جشنوارهها 
 يا ساير مراجع معتبر

 - 2 داخلي 

 - 5 بينالمللي 

    
  امتياز ميباشد.5حداكثر امتياز اكتسابي در بخش همايشهاي علمي ملي/ بينالمللي  •
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 : محاسبه امتياز پژوهشگران دستگاههاي اجرايي2جدول  

ف
ردي

 

سقف امتياز  نوع و سطح شاخص شاخص
 براي هر مورد

حداقل 
 امتياز الزم

1 
 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 

 داخلي يا بينالمللي

JCR 7 

10 

ISI (WoS) و Scopus 6 

 ISC( 5علمي- پژوهشي (

 9 مقاله داغ يا مقاله پراستناد

 3 علمي- ترويجي

  2 همايش علمي ملي
 3 همايشهاي علمي بينالمللي -

2 
 طرحهاي پژوهشي پايانيافته 

 (داراي گزارش نهايي مصوب)

 10 مجري 

5 

 5  همكار اصلي 

 2 ساير همكاران

3 
 طرحهاي پژوهشي پايانيافته كه به فناوري/ 

 برنامه اجرايي رسيده 

 20 طرحهايي كه به توليد انبوه رسيده اند.

 15 طرحهاي در مرحله پايلوت

4 
طرحهايي كه داراي ويژگي ابتكار و 
نوآوري در  سطح داخلي يا بينالمللي 

 هستند.

نسبت به ميزان اين ويژگي و اهميت آن و 
 مسئوليت پژوهشگر در انجام طرح

 

20 
 
- 

5 
 گزارش مدون علمي و فني

 

 - 5 گزارش طرح پژوهشي

 - 10 دانش فني مدون

   تأليف يا تصنيف كتاب 6

10 
- 

جوائز دريافت شده از جشنوراهها يا ساير  7
 مراجع معتبر

 - 5/1 داخلي 

 - 3 بينالمللي

8 
 اكتشاف، ابتكار، نوآوري، اختراع، اثر بديع و 

ارزنده هنري (مورد تأئيد مراجع علمي 
 معتبر)

  

10 
 
- 

9 
سردبيري، عضويت در هيأت تحريريه نشريات 
علمي و هيأت مديره انجمن علمي و داوري 

 مقاالت

  

2 
_ 
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 - محاسبه امتيازات فناور برگزيده1 پيوست - محاسبه امتيازات فناور برتر3جدول  

معيارهاي سطح دو معيارهاي سطح يك شاخص رديف 
سقف امتياز 
براي هر فرد 

امتياز كسب 
شده 

حداقل 
امتياز الزم 

1 
شاخص هاي ارزيابي 

فناور (الف) 

تخصص و تجارب  -1
  5تحصيالت مرتبط 

  5سابقه كاري مرتبط  10
  5افتخارات كسب شده  -2
  5اجراي ساير طرح هاي فناورانه  -3

2 

شاخص هاي ارزيابي 

طرحهاي ارائه شده 

(ب) 

  15ميزان پيشرفت طرح  فناوري  -4

100 

نوآوري  -5

  TRL (15سطح آمادگي فناوري(

 11ثبت اختراع محصول 
 

 10ميزات پيچيدگي نوآوري 

وضعيت بازار  -6

  10وضعيت قرارداد فروش 

  15ميزان فروش 

  20ميزان صادرات 

مالي  -7
  5دوره بازگشت سرمايه 

  4درصد مشاركت صاحب طرح  

تاثيرات اجراي  -8
طرح 

  5تاثير در حفظ محيط زيست 

تاثير در بهينه سازي مصرف 
انرژي 

5  

مجوزها و  -9
استانداردها 

  15استانداردهاي اخذ شده 

مجوزها و تائيديه هاي اخذ 
شده 

10  

  10عناوين و افتخارات كسب شده 

  10مستندسازي و تاليفات مرتبط با طرح فناورانه  -10

ساختار حقوقي و نيروي انساني و ميزان اشتغال زايي  -11
طرح فناورانه 

20  

 

  - تصويب5ماده 
 به تصويب ستاد استاني هفته پژوهش، فناوري و منتخب استان رسيد و در اولين جلسه ستاد 23/08/1394 تبصره در تاريخ5 ماده و 5   اين آئين نامه در 

  اصالح گرديد15/8/96هفته پژوهش و فناري استان در مورخ 
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 (نحوه محاسبه امتيازها) 1فرم  شماره  

 شاخص هاي ارزيابي 
 تخصص و تجارب -1

 تحصيالت متقاضي -1-1
 غير مرتبط مرتبط شاخص

 2 5 امتياز

 
  

 * اين امتياز صرفاً به تحصيالت مرتبط با موضوع طرح اختصاص مي يابد.
 

 سابقه كاري متقاضي -1-2
  سال3كمتر از  سال 5 تا 3  سال5تا  شاخص

 1 3 5 امتياز

 
 

 
 

  

 افتخارات كسب شده متقاضي -2
 افتخارات ملي افتخارات بين المللي شاخص

 3 4 امتياز

   
  جشنواره هاي معتبر بينالمللي معتبر مورد تاييد انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند.* 
 * جشنواره هاي معتبر ملي شامل جشنواره هاي خوارزمي، فارابي، شيخ بهايي، علم تا عمل، رازي، مسابقات ملي مهارت، رويش بنياد ملي نخبگان و ايده هاي برتر(برگزارشده توسط پارك يزد) مي باشند.* 

 
 اجراي ساير طرح/محصول هاي فناورانه(غير از محصول محوري) -3

 شاخص
عنوان طرح / 

 محصول

 ميزان پيشرفت اجراي طرح

توليد محصول در مقياس 
  انبوه (صنعتي)

توليد نمونه صنعتي 
 (پايلوت)

توليد نمونه آزمايشگاهي-
 تحقيقاتي

پيش از توليد نمونه 
 آزمايشگاهي

 1 2 3 5  امتياز

  
 

  
 

 * منظور از ساير طرح هاي فناورانه، ديگر طرح هاي اجرا شده و يا در دست اجرا توسط مجري به غير از طرح اصلي ارائه شده، اما مرتبط و هم راستا با آن مي باشد.

 
پيشرفت اجراي محصول محوري*  -4

 شاخص
توليد محصول در مقياس 

  انبوه (صنعتي)

توليد نمونه صنعتي 
 (پايلوت)

 توليد نمونه آزمايشگاهي-تحقيقاتي

 6 9 15 امتياز
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 نوآوري -5 

) TRLسطح آمادگي فناوري( -5-1
 مهندسي معكوس TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 6 TRL 5 شاخص

 6 7 9 11 13 15 امتياز

       
  ضرب ميگردد.1.5اگر سطح آمادگي در راستاي تحقق اهداف كالن اقتصاد مقاومتي باد امتياز در * 

 ثبت اختراع محصول -5-2

 شاخص
 ثبت اختراع خارجي ثبت اختراع داخلي

 با مقصد صادراتي بدون تاييد علمي با تاييد علمي

 11 2 5امتياز 
    

) و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي 3* تاييد علمي از مراجع منطقه اي مالكيت فكري استانها، بنياد ملي نخبگان (سطح 
 درصد اختراع باشد 40**سهم فناور حداقل 

 وضعيت بازار  -6

 *وضعيت قرارداد فروش  -6-1
 داراي قرارداد فروش نمونه **داراي قرارداد فروش تجاري شاخص

 2 5 امتياز

 
  

* تعريف فروش تجاري و فروش نمونه متناسب با زمينه و نوع هر محصول مدنظر مي باشد. 
 باشد مي جاري سال به منتهي مالي سال 5 ارزيابي مورد زماني بازه* 

ميزان فروش *(ريال)  -6-2
  ميليارد1زير   ميليارد5 تا 1   ميليارد10 ميليارد تا 5  ميليارد 30 تا 10  ميليارد30باالي  شاخص

 5 7 8 9 10 امتياز

 
  

 
 

 
  سال مالي منتهي به سال جاري مي باشد.(گردش مالي ذكر نگردد.)5* بازه زماني مورد ارزيابي 

 *صادرات ميزان -6-3

 باالي يك ميليون دالر شاخص
 هزار تا يك ميليون 500از

 دالر

 هزار 500 هزار تا 50از 
 دالر

  هزار دالر10 هزار تا 50از 
 هزار 10زير  

 دالر

 1 3 5 10 15 امتياز

      
  سال مالي منتهي به سال جاري مي باشد./مبناي صحت ارقام صادراتي به جز صادرات نرم افزار ، گواهي صادرات گمرك است.5* بازه زماني مورد ارزيابي 

 مالي -7

 * سرمايه بازگشت دوره -7-1

  سال5بيش از   سال5 تا 3بين   سال3 تا 2بين   سال2 تا 1بين   سال1كمتر از  شاخص

 1 2 3 4 5 امتياز

 
    

 
 * در صورت ارائه اسناد قابل استناد از سوي متقاضي و امكان محاسبه «نرخ بازگشت سرمايه» اين شاخص ميتواند جايگزين شاخص دوره بازگشت سرمايه گردد.
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 درصد مشاركت صاحب طرح -7-2 

  درصد10كمتر از   درصد10 تا 30بين   درصد30 تا 51بين   درصد51بيش از  شاخص

 1 2 3 4 امتياز

  
   

 *سهم آورده صاحب طرح با لحاظ نمودن طرح هاي بزرگ، كوچك و متوسط ارزيابي مي شود.  

 تأثيرات اجرايي طرح -8

  *- تأثير در حفاظت از محيط زيست8-1
 پيوست محيط زيست ندارد پيوست محيط زيست دارد شاخص

 0 3 امتياز

 
  

 * بازيافت پسماندها، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، توليد محصوالت دوستدار محيط زيست و ....،  از جمله موارد مورد توجه در اين شاخص مي باشند.

 *- تأثير در بهينه سازي مصرف انرژي 8-1
 كم متوسط زياد شاخص

 1 3 5 امتياز

 
   

 * صرفه جويي در مصرف آب و انواع حامل هاي انرژي مورد نظر مي باشد.

 مجوز ها و استاندارد ها -9

 *. استاندارهاي اخذ شده9-1

 شاخص
 **استاندارد هاي بين المللي

داخلي  استاندارهاي
 بدون مقصد صادراتي با مقصد صادراتي

 5 5 15 امتياز
    

  امتياز در نظر گرفته خواهد شد.2*** امكان كسب همزمان هر دو امتياز وجود دارد. همچنين اگر مجري طرح در حال طي مراحل اخذ اسناندارد مربوطه باشد، با در نظر كميته داوري حداكثر 
 ** تشخيص معتبر بودن استاندارد هاي بين المللي به عهده كميته داوري فناوران برگزيده مي باشد.

 *** صرفاً استاندارد اخذ شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران  معتبر مي باشد.
 

. مجوز ها (بهره برداري /توليد) و تاييديه هاي اخذ شده9-2  

 **تاييديه هاي اخذ شده *مجوز هاي اخذ شده شاخص

 امتياز
 (به ازاي هر مجوز يا تاييديه)

5 4 

 
 

 
  امتياز در نظر گرفته خواهد شد.2* اگر مجري طرح در حال طي مراحل اخذ مجوز يا تاييديه مربوطه  باشد، با در نظر كميته داوري حداكثر 

 ** تشخيص معتبر بودن مجوز ها و تاييديه ها به عهده كميته داوري فناوران برگزيده مي باشد./ تاييديه ها مي تواند در برگيرنده تاييديه بهره برداران ذي صالح نيز باشد.
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. عناوين و رتبه هاي كسب شده* 9-3 
 

 شاخص
 **جشنواره هاي معتبر خارجي

 ( به ازاي هر بار كسب رتبه)

 ***جشنواره هاي معتبر ملي

 (به ازاي هر بار كسب رتبه)
 سوم دوم اول سوم دوم اول  رتبه
 3 4 5 3 4 5 امتياز

 
 

     
 * اين شاخص صرفاً مربوط به عناوين و رتبه هاي كسب شده توسط مجري طرح به واسطه طرح ارايه شده مي باشد و مشمول ديگر طرح هاي اجرا شده توسط مجري نمي باشد.

**جشنواره هاي معتبر خارجي مي بايست داراي تاييديه از يكي از مراكز زير باشند: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي/ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري/ دانشگاه ها و موسسات آموزش 
 عالي/ پارك علم و فناوري/ مراكز رشد 

 *** جشنواره هاي معتبر ملي شامل جشنواره هاي خوارزمي، فارابي، شيخ بهايي، علم تا عمل،  رازي، مسابقات ملي مهارت، بنياد ملي نخبگان و ايده هاي برتر (برگزارشده توسط پارك يزد) مي باشند.
 : در مواردي كه جشنواره ها رتبه هاي اول، دوم و سوم ندارند رتبه برگزيده به منزله رتبه اول است. 1تبصره 
: در مورد اعتبار ساير جشنواره هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي كميته داوري تصميم گيري خواهد كرد. و حداكثر يك امتياز براي آن در نظر گرفته خواهد شد. 2تبصره 

 

  *طرح با مرتبط تأليفات و مستندات -10

 تاليف كتاب مرتبطمستند سازي براي فروش مستند سازي دانش فني توليد محصول  شاخص

 3 5 5 امتياز

    
** آثار ترجمه اي مورد پذيرش مي باشد كه بين اثر ترجمه شده و تحصيالت مجري طرح همخواني وجود داشته باشد. 

*** طرح كسب و كار مي بايست شامل قسمت هاي مطالعات امكان سنجي و اقتصادي، مطالعات بازار، ويژگي هاي فني محصول، برنامه زمانبندي توليد و برآورد هزينه هاي توليد باشد 

 ساختار حقوقي و نيروي انساني  -11

 . رويكرد گروهي در تجاري سازي و ميزان اشتغال زايي طرح / محصول فناورانه11-1

 شاخص
 نفر بيمه شده با 20بيش از 

 تحصيالت فوق ديپلم به باال

 نفر با 20 تا 15بين 
 تحصيالت فوق ديپلم به باال

 نفر با 15 تا 5بين 
 تحصيالت فوق ديپلم به باال

 نفر با تحصيالت 5كمتر از 
 فوق ديپلم به باال

 پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت

 3 5 5 10 10 15 15 20 امتياز

         

 

 

 

 

 

 


