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يكصد و هفتاد و چهارمین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه

(مورخ )3131/2/13

بند :75

*آییننامهی پژوهشی حمایت از پایاننامههای دانشجویی*
از آنجا که پایاننامههای دانشجویی از انتشارات رسمی دانشگاه تلقی میشوند و در مجامع و انتشارات علمی ،قابل
استناد میباشند ،لذا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف ارتقاء کیفی پایاننامههای مقاطع
تحصیالت تکمیلی ،دکترای حرفهای و رزیدنتی این دانشگاه ،بدینوسیله پیشنهادات حمایتی خویش را در قالب چهار بخش
جداگانه برای انتشارات علمی و طرح تحقیقاتی در قالب پایاننامههای دانشجویی اعالم میدارد:

 )1حمایت از مقاالت منتشر شده از پایاننامههای دانشجویی:
در مورد مقاالت منتشرشده از پایاننامههای دانشجویی که بهعنوان طرح تحقیقاتی تحت حمایت دانشگاه نبودهاند ،مبلغ
تشویقی  57درصد بیشتر از مبلغ تشویقی مقاالت همتراز آن ارائه میگردد .الزم به ذکر است برای برخورداری از این
حمایت ،میبایست نام دانشجو بهعنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول مقاله بوده و در بخش تقدیر و تشکر ،این جمله که
«این مقاله از یک پایاننامهی دانشجویی نتیجه شده است» ،ذکر شود.
*تبصره :در صورتیکه عالوه بر رعایت شرایط فوق ،تعلق سازمانی دانشجو ،کمیته تحقیقات دانشجویی ذکر شود 57 ،درصد
بیشتر از مبلغ تشویقی مقاالت همتراز آن ارائه میگردد.

 )2حمایت از پایاننامههایی که بخشی از یك طـرح تحقیقاتی میباشند:
این قبیل پایاننامهها که در واقع بخشی از یک طرح تحقیقاتی بزرگتر بوده و زیر نظر استاد راهنمای دانشجو در حال انجام
میباشند ،با رعایت شرایط ذیل میتوانند تحت حمایت معاونت پژوهشی قرار گیرند:
الف -استاد راهنما مجری طرح تحقیقاتی باشد.

ب – قبل از هر اقدامی ،میبایست استاد راهنما ،هماهنگی الزم با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه را انجام دهد
ج – دانشجویی که قصد دارد پایاننامهی خویش را از آن طرح استخراج کند ،میبایست جزء همکاران اصلی طرح
باشد.
د – شرح وظایف دانشجو در طرح تحقیقاتی با پایاننامهی ارائهشده هماهنگ باشد.
ه – مجری طرح تحقیقاتی (استاد راهنما) کتباً به دانشجو اجازهی ارائهی بخشی از اطالعات طرح را به عنوان
پایاننامه بدهد.
و – میزان پیشرفت طرح مصوب متناسب با زمان شروع کار پایاننامه باشد.
ز  -در صورتیکه استاد راهنما مجری طرح تحقیقاتی نباشد ،میبایست:
 )5جزء همکاران اصلی طرح تحقیقاتی باشد.
 )5اجازهی کتبی را از مجری طرح تحقیقاتی دریافت نماید.
ح -طرح تحقیقاتی باید حتماً قبل از پروپوزال پایاننامه به تصویب رسیده باشد و این فاصله بیش از یک سوم طول
زمان طرح تحقیقاتی نباشد.
*تبصره :در خصوص مقاالت منتج از پایاننامههای دانشجویی که بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه باشند ،با در
نظر گرفتن موارد قید شده در بند یک 51 ،درصد به مبلغ تشویقی مقاالت افزوده میگردد.

 )3حمایت از پایاننامههایی که بهطور کامل در قالب طرح تحقیقاتی انجام میشوند:
در مواردی که یک ایدهی پژوهشی دارای اولویت و ارزشمند توسط دانشجو (و یا به پیشنهاد استاد راهنما) بهعنوان
پایاننامه مطرح گردیده و نیاز به مساعدت مالی بیش از محدودهی تعیینشده توسط معاونت محترم آموزشی دارد ،با توجه
به هدف اصلی معاونت تحقیقات و فناوری مبنی بر کمک به ارتقاء کیفی پایاننامههای دانشجویی ،این قبیل پایاننامهها با
رعایت موارد زیر میتوانند در قالب طرح تحقیقاتی مورد بررسی و حمایت دانشگاه قرار گیرند:
الف -استاد راهنمای دانشجو بهعنوان مجری طرح تحقیقاتی شناخته میشود.
ب -تمامی مراحل مرسوم در بخش پژوهش شامل انجام دو داوری و بررسیهای اولیه تا تهیهی گزارش نهایی برای این قبیل
طرحها نیز انجام میشود.

ج -در تهیهی پروپوزال ،میبایست بخش مربوط به هزینههای پرسنلی از طرح پیشنهادی حذف گردد .در واقع حمایت
معاونت تحقیقات و فناوری از این قبیل طرحها ،تنها در قالب انجام آزمایشات تخصصی و یا تهیهی لوازم و مواد آزمایشگاهی
خواهد بود.
د -روند بررسی و تصویب پایاننامههایی که در قالب طرح تحقیقاتی پیگیری میشوند ،ازطریق شورای پژوهشی همان
دانشکده انجام میشود .بدیهی است هر شورای پژوهشی صرفاً در سقف اختیارات خود طرح را تصویب و سپس به شورای
مرکزی پژوهشی دانشگاه ارجاع میدهد.

يكصد و هفتاد وهفتمین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )3131/7/3
بند :55

طبق مصوبات جلسه ی هیات تحریریهی مجلهی " "Health, Spirituality & Medical Ethicsمرکز
تحقیقات طب و دین در تاریخ  ،3333/3/8مقرر گردید تا زمان اخذ رتبهی علمی -پژوهشی ،به کلیهی
نویسندگان مسئول_ با هر تعلق سازمانی _ مقاالت چاپ شده در شمارههای  3تا  3مجله  ،مبلغ 0،222،222
ریال و شماره های  4به بعد مبلغ 3،222،222ریال ،به عنوان تشویقی تعلق گیرد.

يكصد و هفتاد وهشتمین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )3131/8/6
بند :52
بنا بر تصمیم گیریاعضای شورا ،ازین پس تسویهحساب نهایی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه با ارائه مقالهی
 acceptشدهی مشروط (طبق مصوبه جلسه  :561بند  )55امکان پذیر خواهد بود(.شرح جزئیات در صورتجلسه )552

بند :33
مقرر شد از این پس ،از هزینه تمامی طرحهایی که در معاونت پژوهشی تصویب میگردند  %32بعنوان باالسری
به هنگام تسویه نهایی کسر گردیده و به معاونت پژوهشی دانشگاه تعلق گیرد.

بند :30
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون افزایش سطح هزینهی طرح های تفویض اختیار شده به دانشکده ها و مراکز نسبت
به مصوبهی جلسهی  357شورای مرکزی پژوهش(بند  )33مورخ ،3333/4/8به منظور تسهیل در روند تصویب
طرح های تحقیقاتی ،مقرر شد سطح مبالغ تفویض اختیار به میزان شرح داده شده (با احتساب  %32باالسری) در ذیل،
افزایش یابد:
 دانشکدهها ،مرکز تحقیقات طب و دین ،واحد توسعهی تحقیقات بالینی ،مرکز پژوهش در آموزش،
شورای توسعه فناوری سالمت ،مرکز توسعه و نظارت سیستمهای تحقیقاتی دانشگاه 33،222،222 :ریال
 مرکز تحقیقات سلولی-مولکولی 00،222،222 :ریال
 مرکز تحقیقات آالیندههای محیطی 44،222،222 :ریال
 کمیتهی تحقیقات دانشجویی 00،222،222 :ریال
*توجه به این نکته ضروری است که پس از اجرایی شدن این مصوبه ،الزم است دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی نظارت
خود را بر کیفیت طرحهای تحقیقاتی و داوریهای مربوطه بیش از پیش افزایش دهند.

بند :33

*آیین نامه شرایط و ضوابط احراز صالحیت عنوان " مجری /مجریان طرحهای تحقیقاتی"
طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی قم*
این آیین نامه با هدف تعیین مشخصات و شرایط احراز صالحیت افراد بهعنوان مجری طرحهای تحقیقاتی طرف
قرارداد و مورد حمایت دانشگاه علوم پزشکی قم تنظیم گردیده است و از زمان ابالغ ،اجرای آن الزامی میباشد:
ماده  :1اهداف:

 -3-3ارتقای کمّی و کیفی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه
 -0-3ایجاد انگیزه برای پژوهشگران دانشگاه در اجرای طرحهای تحقیقاتی
 -3-3پیشگیری از بروز مشکالت حقوقی و قانونی در اجرای طرحهای تحقیقاتی
 -4-3اجرا و نتیجهبخشی به موقع طرحهای تحقیقاتی مصوّب دانشگاه

ماده  :2شرایط احراز صالحیت مجری اول طرف قرارداد طرح:

 -3-0اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

 -0-0اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه با حداقل مدرک کارشناسی در صورت احراز یکی از دو شرط زیر می توانند به
عنوان مجری اول باشند و در غیر این صورت صرفاً همکار اصلی و یا مجری دوم خواهند بود.
الف -سابقه یک طرح پژوهشی خاتمه یافته قبلی در دانشگاههای علوم پزشکی و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت
بهداشت (موارد خاص قابل بررسی میباشند) به عنوان مجری دوم یا همکار اصلی و یا یک مقاله چاپ شدهی اصیل
( )Original Articleحداقل دارای رتبه علمی -پژوهشی (به عنوان نویسندهی اول و یا مسئول).
ب -گذراندن کلیهی دوره های ضمن خدمت :روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته ،جستجو در منابع الکترونیک و پروپوزال
نویسی و احراز حداقل  % 57از کل امتیاز ضمن خدمت مربوطه .مشروط به آنکه فرد به طور همزمان در طرحی که در
حال اجراست و حداقل  %72پیشرفت نموده است بهعنوان مجری دوم و یا همکار اصلی فعالیت میکند.
 -3-0دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم با شرط تصویب طرح تحقیقاتی در کمیتهی تحقیقات دانشجویی و پذیرش
مسئولیت اجرای طرح توسط یکی از اعضای هیئت علمی به عنوان مجری دوم و یا همکار اصلی.
تبصره  :در صورتی که دانشجو مجری طرح تحقیقاتی باشد ،ضروری است مدت زمان اجرای طرح کمتر از بازهی زمانی
باقیمانده تا زمان فارغ التحصیلی وی باشد .بدیهی است صدور گواهی فارغالتحصیلی ،منوط به تایید اتمام طرح توسط
معاونت تحقیقات و یا اعالم کتبی مجری طرح مبنی بر درخواست تغییر مجری با تایید سرپرست کمیته تحقیقات
دانشجویی میباشد.
ماده  :3شرایط احراز صالحیت مجری دوم طرف قرارداد طرح:

 -3-3اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
 -0-3اعضای غیر هیئت علمی با حداقل مدرک کارشناسی.
 -3-3دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم برای طرحهای مصوب کمیتهی تحقیقات با رعایت الزامات قید شده در بند
. 3-0
 -4-3پژوهشگران سازمان های خارج از دانشگاه با شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد و تایید صالحیت نامبرده در
یکی از شوراهای پژوهشی دانشگاه.
تبصره  :1در مقاالت منتج از طرحهایی که مجری دوم آنها خارج از دانشگاه میباشد ،تعلق سازمانی دانشگاه علوم
پزشکی قم برای نویسندهی اول و یا مسئول الزامی است.

ماده  :4سقف مجاز تعداد طرحهای تحقیقاتی مجریان طرحها:

 -3-4هر یک از مجریان طرحهای تحقیقاتی در صورتی که عضو هیئت علمی باشند میتوانند بطور همزمان حداکثر در
 3طرح بعنوان مجری اول و در  3طرح بعنوان مجری دوم و درصورتیکه دانشجو باشند میتوانند در  3طرح بعنوان
مجری اول و در  0طرح بعنوان مجری دوم نسبت به عقد قرارداد با دانشگاه اقدام نمایند .این سقف مشمول طرحهایی
که مجری با خارج از دانشگاه عقد قرارداد نموده است و یا هزینهی طرح از خارج از دانشگاه تأمین شده است
نمیگردد.
تبصره  :1طرحهای مربوط به گرنتهای پژوهشی جزء سقف تعداد قراردادهای مجاز برای یک پژوهشگر محسوب
نخواهد شد.
تبصره  :2جهت ارتقاء فعالیتهای کمیته ی تحقیقات دانشجویی و ترغیب اعضای هیئت علمی به همکاری با کمیته ،هر
دو طرح مصوب اعضای هیئت علمی در کمیتهی تحقیقات دانشجویی به عنوان یک طرح طرف قرارداد با دانشگاه
محسوب میگردد.
تبصره  :3هر دو طرح مصوب حاصل از پایاننامههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی بعنوان  3طرح محسوب میگردد.

يكصد و هفتاد ونهمین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )3131/3/38

بند :8
افزایش سقف هزینه تفویض اختیار طرحهای تحقیقاتی شورای توسعه فناوری سالمت دانشگاه تا  00،222،222ریال
بند :3
شرایط پذیرش مقاله بعنوان گزارش نهایی:
الف -مقاله  /مقاالت  Originalباشد.
ب -تعلق سازمانی نویسنده اول و یا مسئول ،دانشگاه علوم پزشکی قم باشد.
ج -مقاله /مقاالت کلیه اهداف پروپوزال را پوشش دهد( .بنا بر تایید داور علمی طرح)
تبصره :در صورتی که فرد از طرح تحقیقاتی خود بیش از یک مقاله استخراج نماید ،مجموع مقاالت میبایست
در مجموع این بند را پوشش دهد.

د -چنانچه تعهد فرد متناسب با بودجه طرح تحقیقاتی ارائه بیش از یک مقاله میباشد(بر اساس بند 03
صورتجلسه  ،)304پس از وصول تمامی مقاالت مشروط ،معاونت پژوهشی اقدام به تأیید اتمام طرح خواهد
نمود.
ه -تاریخ اتمام طرح ،تاریخ  submitمقاله (مندرج در مقاله  Acceptشده) خواهد بود.
و -مجریان طرحهای تحقیقاتی با هزینه کمتر از 02،222،222ریال ،جهت تایید خاتمه طرح ،ملزم به ارائه مقالهی
علمی-پژوهشی بهعنوان گزارش نهایی طرح ،خواهند بود( .به استثنای طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی)

بند :32
بر اساس پیشنهاد چهارمین جلسه مشترک معاونین پژوهشی دانشکدهها ،سرپرستان مراکز تحقیقاتی و رابطین پژوهشی
(مورخ  ) 33/3/37و با تایید اعضای شورای پژوهشی مرکزی جهت تسریع روند تصویب طرحهای تحقیقاتی مقرّر
گردید پس از این طرحهای تحقیقاتی که با تشخیص و تایید شوراهای پژوهشی دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی نیازی به
داوری آماری ندارند ،صرفاً به داور علمی(در صورت نیاز بیش از  3داور) ارسال گردند.
بند :33
جهت تسریع فرایند بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی ،مقرر گردید در صورتیکه داور طرح (علمی یا آماری) در
بازهی زمانی حداکثر  34روز ،نتیجه داوری را اعالم ننماید ،طرح جهت داوری ،به داوری دیگر ارسال گردد.
بند :30
در خصوص مصوبه بند  03صورتجلسه  ،304مقرر گردید پذیرش مقاالت منتج از طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات
سلولی -مولکولی ،یا بر اساس شرط قید شده در صورتجلسه مذکور باشد و یا به جای تعهدات مقالهای متناسب با
هزینهی طرح  ،به ازاء هر  32میلیون ریال 2/3 ،به ضریب تاثیر مقاله افزوده گردد.

يكصد و هشتادمین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )3131/31/11

بند 08
با استناد به بند  7-38آیین نامه ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی کشور در سال  ، 3333در خصوص مقاالت مشترک با سایر کشورها (مقاالتی که با همکاری
پژوهشگرانی از یک یا چند کشور نوشته شده است) مقرر گردید امتیاز مقاله جهت تخصیص تشویقی در ضریب 3/07
ضرب گردد.

بند 32
عطف به مصوبه بند  03صورت جلسه  304مورخه  33/7/38مبنی بر مشروط نمودن طرح های تحقیقاتی بر اساس هزینه
به ارائه مقاله ،مقرر گردید در مقاالت منتج از طرحهای تحقیقاتی مشروط به مقاله ،نام مجری طرح به عنوان نویسنده اول
یا مسئول با تعلق سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قم درج گردد.
بند 33
مقرر شد از این پس حق الزحمه محققان ،داوران پروپوزال و گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی و پایاننامهها ،به شرح
ذیل پرداخت گردد:
*نکته :حقالزحمه داوری در صورتی به اعضای هیئت علمی این دانشگاه تعلق خواهد گرفت که بنا به تایید
معاونت آموزشی ،سقف موظفی ارائه خدمات آموزشی آنان تکمیل شده باشد.
حقالتحقیق
ردیف

عنوان

مبلغ حقالزحمه به ازای هر ساعت

3

استاد

 42،222ریال

0

دانشیار

 37،222ریال

3

استادیار

 32،222ریال

4

مربی

 07،222ریال

7

فوق لیسانس و دکترای حرفهای

 02،222ریال

0

دستیار تخصصی

 02،222ریال

5

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

 30،222ریال

0

کارشناس

37،222ریال

5

دانشجوی مقطع کارشناسی

 32،222ریال

8

دانشجوی دکتری حرفهای پس از دوره علوم پایه

 30،222ریال

3

دانشجوی دکتری حرفهای تا پایان علوم پایه

 3،222ریال

حق الزحمه داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی /پایاننامهها در دانشگاه علوم پزشکی قم
ردیف

عنوان

مبلغ

3

استاد

 522،222ریال

0

دانشیار

 022،222ریال

3

استادیار

 722،222ریال

4

مربی ،فوق لیسانس و پزشک عمومی

 422،222ریال

حق الزحمه داوری گزارشنهایی طرحهای تحقیقاتی /پایاننامهها در دانشگاه علوم پزشکی قم
ردیف

عنوان

مبلغ

3

استاد

 3،822،222ریال

0

دانشیار

 3،722،222ریال

3

استادیار

 3،022،222ریال

4

مربی ،فوق لیسانس و پزشک عمومی

322،222ریال

***

يكصد و هشتاد و يكمین جلسهی شورای پژوهشي مرکزی دانشگاه (مورخ )3131/32/21
بند 07
بر اساس مصوبه جلسه هیئت تحریریه مجله ( Health, Spirituality and Medical Ethicsمورخ
 ،) 33/33/8مقرر گردید به ازای داوری علمی هر مقاله در مجله طب و دین بر اساس جدول زیر حق الزحمه
پرداخت گردد:
حق الزحمه داوری

درجه علمی-مدرک تحصیلی

حق الزحمه داوری

درجه علمی-مدرک تحصیلی

استاد

 077.777ریال

استادیار ،متخصصPhD ،

 077.777ریال

دانشیار ،فوق تخصص

 077.777ریال

سایر

 077.777ریال

تبصره  :1در صورت داوری مقاله به صورت انگلیسی  322.222ریال به حق الزحمه اضافه می گردد.
تبصره  :2برای داوری متدولوژی  %52مبلغ حق الزحمه داوری علمی پرداخت می شود.

بند 00
 .3مقرر گردید مصوبه بند  03صورتجلسه  304شورای پژوهشی مرکزی مورخ  ،33/7/38مبنی بر مشروط نمودن
مجریان طرحهای تحقیقاتی به ارائه مقاله بر اساس هزینه طرح ،بدین شرح اصالح گردد:

-

 22/222/222 - 32/222/222ریال :یک مقالهی علمی پژوهشی فارسی ایندکس شده در ISC

-

 32/222/223 - 42/222/222ریال :یک مقالهی سطح دو انگلیسی

-

 42/222/223 – 72/222/222ریال :یک مقالهی سطح یک انگلیسی

-

 72/222/223 – 52/222/222ریال :یک مقالهی سطح یک انگلیسی(بدون شرط  + )IFیک مقالهی علمی

پژوهشی فارسی ایندکس شده در ISC

-

 52/222/223 – 322/222/222ریال :دو مقالهی سطح یک انگلیسی(بدون شرط )IF

-

 322/222/223 – 332/222/222ریال :دو مقالهی سطح یک انگلیسی(بدون شرط  + )IFیک مقالهی علمی

پژوهشی ایندکسشده در ISC

  332/222/223 – 342/222/222ریال :دو مقالهی سطح یک انگلیسی(بدون شرط  + )IFیک مقالهی سطح دوانگلیسی
 342/222/223 – 372/222/222ریال :سه مقاله سطح یک انگلیسی(بدون شرط )IF 372/222/223 – 382/222/222ریال :سه مقالهی سطح یک انگلیسی(بدون شرط  + )IFیک مقالهی علمیپژوهشی ایندکسشده در ISC

  382/222/223 – 332/222/222ریال :سه مقالهی سطح یک انگلیسی(بدون شرط  + )IFیک مقالهی سطح دوانگلیسی
  332/222/223 – 022/222/222ریال :چهار مقالهی سطح یک انگلیسی(بدون شرط )IF تبصره  :3در خصوص مقاالت مشروط طرحهایی با هزینهی بیش از  022،222،222ریال ،در جلسهی شورای پژوهشیمرکزی تصمیمگیری خواهد شد.
 تبصره  :0بر اساس مصوبه بند  30صورتجلسه (353مورخ  ،)33/3/8مقرر گردید پذیرش مقاالت منتج از طرحهایتحقیقاتی مرکز تحقیقات سلولی -مولکولی ،یا بر اساس شروط قید شده در باال باشد و یا به جای تعهدات مقالهای
متناسب با هزینهی طرح  ،به ازاء هر  32میلیون ریال 2/3 ،به ضریب تاثیر( )IFمقاله  ISIافزوده گردد(.ویژهی طرحهای
تحقیقاتی با هزینهی بیش از  72،222،222ریال)
 تبصره  :3در خصوص طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از سایر مراکز و دانشکدهها با هزینهی باالتر از 322،222،222ریال ،عالوه بر شرایط فوق ،افزایش  2/0ضریب تاثیر مقاله  ISIبه ازای هر  32،222،222ریال نیز امکانپذیر میباشد.
 -تبصره  :4این مصوبه شامل تمامی طرحهای تحقیقاتی که در این صورتجلسه مصوب گردیدهاند نیز میباشد.

***

بازه زمانی قابل قبول جهت ارائه درخواستهای پژوهشگران:

نوع درخواست

زمان مورد قبول جهت صدور درخواست

5

تغییر مجری اول و یا دوم طرح تحقیقاتی

تا پایان یک سوم (ثلث) مدت قرارداد

5

اضافه نمودن مجری دوم

تا پایان یک سوم(ثلث) مدت قرارداد

3

حذف و یا اضافه نمودن همکار

تا پایان یک دوم(نصف) مدت قرارداد

1

تمدید مدت زمان قرارداد

تا پیش از خاتمه قرارداد

7

افزایش مبلغ قرارداد

تا پیش از خاتمه قرارداد

پایان

