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گاههای اجرایی  مجمىهع شاخصها وزریشاخصها ی ارزیابی عملکرد دست
 صیانت ازحقىق شهروندی ردنظام اداری  ردزمینو

 )خَد اظْاسی( معاونت ودادکشنه
 
 
 



 بسمه تعالی

 
 مردم ودبیرخاهن هیأت عالی نظارت امىرسالمت اداری،صیانت ازحقىق

 شُريودان دروظام اداریشاخصُايزیرشاخصُای ارزیابی صیاوت ازحقًق 
 شًرای عالی اداری يمقررات مرتبط باآن 39/23/24:6مًرخ 2238239معیارارزیابی ;تصًیبىامٍ حقًق شُريودی دروظام اداری)مًضًع مصًبٍ شمارٌ  محًرارزیابی;صیاوت ازحقًق شُريودی

 وام دستگاٌ/ياحداجرایی

 حداکثر عىايیه شاخصُا  ردیف

 امتیاز

 شاخص

  امتیازمتىاسب بايضعیت زیرشاخصُا َا زیرشاخصعىايیه 

امتیازمکتسبٍ  

 ازشاخص
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 اص هَقغ بِ بخشی آگاّی

 تصویوات

 ٍ هشدم بِ اداسی فشآیٌذّای ٍ 

ری ًفؼاى بِ  دستشسی اهکاى ایجاد

 اطالػات هَسدًیاص

تصىیبناهم حقىق شهروندی رد نظام  ۸)مىضىع ماده 
 اداری 

   اهتیبص(1)(ٍکبسکٌبى)آکبُ سبصی داًطدَیبى ًحَُ اقالع سسبًی دس صهیٌِ خذهبت لبثل اسائِ دس هشکض ٍ سػبیت حمَق گیشًذگبى خذهت   (1 
 
 
 

2) 
 اهتیبص(5)هشکض تیسب ٍة تیٍؾؼ یثشسس ./  
  ِاهتیبص(5)هی ضَد؟ سسبًی سٍصاقالػبت سبیت ث ./ 
 اهتیبص(5)سبیت، تبثلَ،هیضاقالػبت ٍثشٍضَسساٌّوب(هشاخؼیي دسایي هشکضچگًَِ است؟)  ساٌّوبی ./ 
 ُاهتیبص( 5) گَیب تلفي خف اًذاصی سا ./  
      اهتیبص(5))اتیکت،استٌذٍدیَاسکَة آًبى، استمشاس هحل دس کبس اًدبم هتػذیبى ٍظبیف ،سئَس پست سبصهبًی ًبم، ًػت ./ 
 اهتیبص(5)سػبیت پَضص حشفِ ای کبسکٌبى ./ 

گیشًذگبى خذهت )هشاخؼیي( ٍاقالع سسبًی ضفبف ثِ هشاخؼیي)فشآیٌذ ثجت ًبم  داًطدَیبًئدس استجبـ ثب فشآیٌذکلیذی 3اػالم ٍ تذٍیي( 3
 اهتیبص( 5/1داًطدَ ٍ...(  )

 اهتیبص(1) )در مراکس دارای مصداق(ثشًبهِ سیضی ٍاقالع سسبًی دس خػَظ ًحَُ دسیبفت خذهبت ثِ غَست الکتشًٍیکی(4

 /. اهتیبص(5)هذاس ثستِ دٍسثیي ًػت دس غَست الکتشًٍیکی ًظبست سسبًی اقالع(5

2  

 هشاجؼیي سشیغ ٍ آساى دستشسی

 اداسی خذهات بِ

تصىیبناهم حقىق شهروندی رد نظام  ۶مىضىع ماده  )
)  اداری

 

 

 
)در مراکس دارای تلفٌی،ایٌتشًتی،اپلیکیطي،حؿَسی( دسغذ)اهتیبص(1)چگًَِ است؟ هکبًیسن  ٍفشایٌذ ًَثت دّی هشکض ثِ هشاخؼیي(6

 مصداق(

  
 : ریل ًکبت سػبیت ثب هشاخؼیي ثشای هٌبست تسْیالت ٍ اهکبًبت ،هكلَة هحیف استمشاس ٍ ایدبد( 7 

 (25/0)هحیف هشکض ًظبفت ٍ پبکیضگی،سٍضٌبیی • 

 (25/0....()ٍ ٍهٌبست کبفی غٌذلی) هشاخؼیي اًتظبس ٍ استمشاس خْت هٌبست هحل • 

 (25/0)کي آثسشد (25/0) سشهبیص (25/0) گشهبیص(25/0)تَْیِ سیستن:لجیل اص هشاخؼیي حبل سفبُ خْت الصم اهکبًبت ثِ دستشسی •
 (25/0)  ضبسط ٍتبسیخ دستَسالؼول ّوشاُ ثِ ًطبًی آتص کپسَل (25/0) اؾكشاسی خشٍج(25/0) آسبًسَس(25/0) ثْذاضتی سشٍیس

 (25/0)ضشایف حست تلَیضیَى ٍ هدالت ًظیش اًتظبس هَالغ دس الصم اهکبًبت 

 ُ(25/0)ٍصیشاکس اهکبى سیستن ضبسط تلفي ّوشا 
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 مردم ودبیرخاهن هیأت عالی نظارت امىرسالمت اداری،صیانت ازحقىق
 شاخصُايزیرشاخصُای ارزیابی صیاوت ازحقًق شُريودان دروظام اداری

 شًرای عالی اداری يمقررات مرتبط باآن 39/23/24:6مًرخ 2238239معیارارزیابی ;تصًیبىامٍ حقًق شُريودی دروظام اداری)مًضًع مصًبٍ شمارٌ  شُريودیمحًرارزیابی;صیاوت ازحقًق 

 وام دستگاٌ/ياحداجرایی

 حداکثر عىايیه شاخصُا  ردیف

 امتیاز

 شاخص

  امتیازمتىاسب بايضعیت زیرشاخصُا  عىايیه زیرشاخصُا

امتیازمکتسبٍ  

 ازشاخص

 

 
 

 ٍ آساى )اداهِ( دستشسی 2

 هشاجؼیي سشیغ

 اداسی خذهات بِ

تصىیبناهم حقىق شهروندی  ۶مىضىع ماده  )
)  رد نظام اداری

 )میسخدمت(اهتیبص( 1)حؿَسی غیش هشاخؼِ قشیك اص الکتشًٍیک دٍلت خذهبت ثِ هشاخؼیي سشیغ ٍ آسبى دستشسی اهکبى ایدبد(8 

 

  
 /. اهتیبص(5)ّن ثب هشتجف اداسی ٍاحذّبی فؿبی ثَدى هتوشکض (9
 

  اهتیبص( 1)اخشایی ٍاحذ/دستگبُ الکتشًٍیکی ّبی سبهبًِ اصخَاُ  تَاى اصگشٍُ ّبی آسیت پزیشٍافشاد استفبدُ اهکبى(10
 هؼلَلیي،سبلوٌذاى ٍ....(ًبثیٌبیبى،ًبضٌَایبى،) تسْیالت هَخَد خْت خذهبت دّی اضخبظ تَاى خَاُ

 

 اهتیبص( 1)اًدبم ٍظبیف دسهذت صهبًی لبًًَی یب اثالؽ ضذُ (11
 اهتیبص( 1()دسصهبى هشخػی  اػالم ٍحؿَس خبًطیي کبسکٌبى ٍهمبم تػوین گیش)اسائِ خذهبت ثِ قَس پیَستِ دسسبػبت کبسی اػالم ضذُ (12
 /. اهتیبص(5سبػبت اداسیػی دس هٌظشیي هشاخؼیي ٍثكَس کلی دس (اختٌبة کبسهٌذاى اصاًدبم اهَس ضخ13

 اًساًی کشاهت سػایت 3

 ٍاسالهی ٍسفتاسهحتشهاًِ

 باهشاجؼیي

تصىیبناهم حقىق شهروندی  3)مىضىع ماده 
)  ردنظام اداری

 اهتیبص( 1)،کبسکٌبى ٍ هشاخؼیي هسئَلیي ٍکبسکٌبى هیبى هتمبثل احتشام ثب تَأم سفتبس سػبیت(14 
 

  
 /. اهتیبص(5ثبصُ صهبًی هطخع) دس ضذُ ثجت کل ضکبیبت ثِ ًبهٌبست ثب هشاخؼیي سفتبس هَؾَع ثب ضذُ ثجت ضکبیبت ًسجت(15
 

 /. اهتیبص(5اًدبم هذاخالت الصم)(16
 

 
 (/.5ٍّشخلسِ  آهَصضی خلسِ یک ّشگشٍُ ثشای)کبسکٌبى ٍ هذیشاى ثِ دسخْت تکشین اسثبة سخَع ضْشًٍذی  حمَق ٍ اداسی اًؿجبـ آهَصش(17
 

  داسی ،هبلی ٍ...)داًطکذُ ّب(ا، هذیش گشٍُ ّب،سئیس اهَس ،هؼبًٍیي هذیش ضبهل  هذیشاى
 سئیس اداسُ،کبسضٌبس هسئَل ٍ سئیس اهَساداسی ،هبلی ٍ....)هؼبًٍت ّب( هذیش،هؼبًٍیي، ضبهل  هذیشاى

 

3



 مردم ودبیرخاهن هیأت عالی نظارت امىرسالمت اداری،صیانت ازحقىق
 شاخصُايزیرشاخصُای ارزیابی صیاوت ازحقًق شُريودان دروظام اداری

 شًرای عالی اداری يمقررات مرتبط باآن 39/23/24:6مًرخ 2238239معیارارزیابی ;تصًیبىامٍ حقًق شُريودی دروظام اداری)مًضًع مصًبٍ شمارٌ  محًرارزیابی;صیاوت ازحقًق شُريودی

 وام دستگاٌ/ياحداجرایی

 حداکثر عىايیه شاخصُا  ردیف

 امتیاز

 شاخص

  امتیازمتىاسب بايضعیت زیرشاخصُا عىايیه زیرشاخصُا

امتیازمکتسبٍ      

 ازشاخص
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اػوال بیطشفاًِ قَاًیي 

 ٍهقشسات

تصىیبناهم حقىق شهروندی رد  ۴مىضىع ماده )
)  نظام اداری

 

 هكلَة سسبًی خذهت دس صایذ ّبی سٍیِ  حزف ٍٍهبلی  اداسی فشآیٌذّبی اغالح ٍ ثبصًگشی ، هستوش ثشسسی(18 

   {اص اغالح لجل ٍ ثؼذ })اسائِ فشایٌذّبی اغالحی شىاسایی گلًگاَُای قابل اصالح،هشاخؼیي ثِ سٍاى ٍ

 (اهتیبص 2خوؼبً  اهتیبص 1هَسد )ّشهَسد 2حذالل
 

  
 
 
 

 خْت کبسکٌبى داًطگبٍُلبثل دستشس ثَدى  ثخطٌبهِ ّب ٍهػَثِ ّبی ٍاحذ یب /.(5)اثالؽ غحیح ،ثِ هَلغ (19
(5)./ 

 

اػالم هکتَة ٍ دس هؼشؼ دیذ تؼشفِ ّب ٍ ّضیٌِ ّبی احتوبلی اسائِ خذهبت دسهبًی  ثِ ثیوبساى )ٍیضیت، (20

 )در مراکس دارای مصداق(اهتیبص( 1)(پبساکلیٌیک، ػول خشاحی ٍ...

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اهتیبص(1 )سپبسی دس هشکض لشاسدادّبی ثشٍىسػبیت لَاًیي ٍهمشسات هفبد (21
 

 ػولکشد اص ٍهمشسات لَاًیي چَةسچْب دس کِ )ثیوبساى ٍکبسکٌبى(هشاخؼیٌی ثشای هٌفی پیبهذ اصاػوبل پشّیض(22
 اهتیبص(1 ).)اثالؽ ثِ کبسکٌبى دس خػَظ اًتمبد آصاد ٍهحتشهبًِ(کٌٌذ هی اًتمبد هسئَل همبم یب اخشایی دستگبُ

 

 جبشاى اهکاى ًوَدى فشاّن 5

 بِ احتوالی ٍاسدُ خساسات

 تقصیش یا قصَس اثش دس هشاجؼیي

 آى کاسکٌاى با اجشائی دستگاُ

تصىیبناهم حقىق شهروندی رد  12مىضىع ماده )
 (نظام اداری 

 
 

 اهتیبص(1) ضٌبسبیی ٍ سفغ ػَاهل آسیت صا ثِ ضْشًٍذاى دس خشیبى فؼبلیت دستگبُ/ ٍاحذ اخشایی(23
 

  
 ٍ سثف ری ٍاحذّبی لػَس اثش دس هشدم ثِ ٍاسدُ خسبسات هَثش ٍ سشیغ خجشاى خْت هٌبست ثستش ایدبد(24

 اهتیبص(1 ))اسائِ هستٌذات خجشاى خسبست ثِ کبسکٌبى ،هشاخؼیي( کبسکٌبى
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 مردم ودبیرخاهن هیأت عالی نظارت امىرسالمت اداری،صیانت ازحقىق
 اداریشاخصُايزیرشاخصُای ارزیابی صیاوت ازحقًق شُريودان دروظام 

 
 شًرای عالی اداری يمقررات مرتبط باآن 39/23/24:6مًرخ 2238239معیارارزیابی ;تصًیبىامٍ حقًق شُريودی دروظام اداری)مًضًع مصًبٍ شمارٌ  محًرارزیابی;صیاوت ازحقًق شُريودی

 وام دستگاٌ/ياحداجرایی

 حداکثر عىايیه شاخصُا  ردیف

 امتیاز

 شاخص

  امتیازمتىاسب بايضعیت زیرشاخصُا عىايیه زیرشاخصُا

امتیازمکتسبٍ  

 ازشاخص

 
 

  

 
 

6 

ایجاد اهکاى دستشسی بِ آهاس 

ٍاطالػات ػولکشدی ٍبستشساصی 

جلب هشاسکت ٍدسیافت اًتقادات 

 ٍپیشٌْادات هشدم

تصىیبناهم حقىق  12 و9و 8مىضىع ماده)
 (شهروندی رد نظام اداری 

 
 
 

   اهتیبص( 1)ی هشاخؼیيدسخَاستْب ثِ یذگیسس خْت ٍاحذ هسئَالىثب یػوَه هاللبت ٍخَد ثشًبهِ هطخع (25
 
 

 ياحد شکایات(26

 )(25/0)فشایٌذ یب ًػت  فلَچبست سسیذگی ثِ ضکبیبت دس هشکض    
  (25/0)هتَسف صهبى پبسخگَیی ضکبیبت    

 (25/0)اقالع سسبًی  ًْبیی ثِ ضبکی 

 (25/0)لبثل دستشس ثَدى ٍاحذ سسیذگی ثِ ضکبیبت 

 (25/0)ٍاحذ سسیذگی ثِ ضکبیبت داسای فؿبی هستمل ٍ هٌبست خْت حفظ حشین ضخػی اسثبة سخَع ثبضذ 

  (25/0)ثجت کلی ضکبیبت دس سبهبًِ خبهغ سسیذگی ثِ ضکبیبت 
 دس قَل  پبسخگَ ثَدى ثِ پیگیشی ّب ٍ هکبتجبت دفتش ثبصسسی داًطگبُ دس خػَظ ضکبیبت هكشٍحِ دس صهبى همشس

 /.(5)سبل

  اهتیبص( 1هذیشیت ثبصسسی دس قَل سبل)تؼبهل ثب 

 

 اهتیبص( 1) دسیبفت پیطٌْبدّب،اًتمبدات اص سَی هشدم)غٌذٍق، تلفٌی، سبیت فؼبل ٍ..( ٍ استجبـ دٍسَیِ هشدم دس غَست لضٍم(27

 

 اهتیبص( 1)اًدبم ًظشسٌدی ٍسٌدص اص سؾبیتوٌذی هشاخؼیي دس استجبـ ثب چگًَگی اسائِ خذهبت (28

 
 (5/0)کبسکٌبى تٌجیِ ٍ تطَیك ٍ(5/0) فشآیٌذّب اغالح دس ًظشسٌدی ًتبیح ػوبلاِ(29

 ( ضکبیبت ثِ سسیذگی ٍاحذّبی توبس ضوبسُ ٍ هحل)  ًظبستی هشاخغ سسبًی اقالع (30
 

                             /.(    5) ثْذاضت ٍصاست پبسخگَیی هشکض2:1شمارٌ                              /.( 5)هشثَقِ هشکض ضکبیبت ثِ سسیذگی ٍاحذ

 

    92745225 /.(5)داًطگبُ ضکبیبت ثِ سسیذگیهذیشیت                                    
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 مردم ودبیرخاهن هیأت عالی نظارت امىرسالمت اداری،صیانت ازحقىق
 شاخصُايزیرشاخصُای ارزیابی صیاوت ازحقًق شُريودان دروظام اداری

 شًرای عالی اداری يمقررات مرتبط باآن 39/23/24:6 مًرخ 2238239معیارارزیابی ;تصًیبىامٍ حقًق شُريودی دروظام اداری)مًضًع مصًبٍ شمارٌ  شُريودیمحًرارزیابی;صیاوت ازحقًق 
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 امتیاز

 شاخص

  امتیازمتىاسب بايضعیت زیرشاخصُا عىايیه زیرشاخصُا

امتیازمکتسبٍ  

 ازشاخص
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ساّبشی ٍضواًت اجشای تصَیبٌاهِ 

 حقَق شْشًٍذی دسًظام اداسی

 تصىیبناهم( 18،19)مىضىع مىاد

خلسِ ثِ ػالٍُ  2)حذالل  تبثؼِ ٍاحذّبی توبهی دس اداسی ًظبم دس ضْشًٍذی حمَق خلسبت طکیلت(31 
 اهتیبص( 2ثبصدیذ هذیشیتی()دٍخجش 

  
 
 
 

 دس ضْشًٍذی حمَق ًبهِ تػَیت هفبد تحمك ٍ اّذاف پیطجشد صهیٌِ دس ّب خاللیت ٍ اثتکبسات اًدبم (32

 (هشاخؼیي)فشآیٌذ هٌبست ٍاداسی دس خْت خذهت سسبًی ثِ اهتیبص( 2هَسد 2)اداسی ًظبم

 قشح خْت اخشایی دستگبُ غالح ری هشاخغ ثِ تػَیجٌبهِ هفبد سػبیت ػذم یب ًمؽ گضاسش هَلغ ثِ سائِ(33
 )یک اهتیبص(کبسکٌبى اداسی تخلفبت ثِ سسیذگی ّبی ّیأت دس

 )یک اهتیبص(ثشاسبس ػولکشد اداسی کبسکٌبى ٍاحذّبی تٌجیِ ٍ تطَیك ػوبلا(34

 هؤسسات، هشاکض، بش هؤثش ًظاست اػوال 8

 ًَع ّش کلی بطَس ٍ صٌفی ًْادّای

 دستگاُ اص هجَص اخز با کِ ای هؤسسِ

  فؼالیت اجشایی

  )بشٍى سپاسی(.ًوایذ هی
 تصىیبناهم حقىق شهروندی رد نظام اداری(15مادهتبصره ذیل )مىضىع 

 

 

 بشٍى سپاسی)هشاکض داسای هصذاق(

 اهتیبص( 1)اسائِ گضاسضبت ًظبست ٍاحذّبی ثشٍى سپبسی ضذُ  (35 

 اهتیبص( 1اسائِ هذاخالت الصم پس اص اػالم گضاسش)(36
 )دسهشاکض داسای هػذاق(ی اػكبی هدَصّبًظبست ثش ٍاحذ(37

  
 
 (مصداق مراکسدارای )(،آصهبیطگبُ تػَیشثشداسی)پبساکلیٌیک ٍاحذّبی(38 

 /.(5) ٍاحذ خذهبت اص هشاخؼیي هٌذی سؾبیت هیضاى    /.(5) دّی ًَثت اص هشاخؼیي هٌذی سؾبیت هیضاى
 اهتیبص( 1ػوبل هذاخالت الصم)اهتیبص(       اِ 1)پبساکلیٌیک ٍاحذّبی فٌی هسئَل گضاسضبت ثشسسی

 (مصداق مراکسدارای ) یا سلف بًفٍ(39
 
                                           /.(25)ثَفِ  اص يیهشاخؼ یهٌذ تیسؾب ضاىیه              اهتیبص(        1دادثَفِ )سلشا اخز ٍهطبّذُ 

          /.(5)ٍ ػبسی ثَدى اص حطشات  هشتجف فؿبّبی ًظبفتضشایف ثْذاضتی ٍ          (25/0)ٍ سٍضٌبیی تَْیِ

 (25/0) هٌبست کفص (25/0)هبسک (25/0)دستکص (25/0) کالُ (25/0)فشم لجبس
 (25/0)کبست هؼبیٌِ پضضکی هؼتجش

  /.(5اًدبم هذاخالت الصم)         /.(5)گضاسضبت ًظبست کبسضٌبس ثْذاضت هحیف 
 (25/0)هوٌَػیت فشٍش دخبًیبت            (25/0)کپسَل آتص ًطبًی   
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 مردم ودبیرخاهن هیأت عالی نظارت امىرسالمت اداری،صیانت ازحقىق
 شاخصُايزیرشاخصُای ارزیابی صیاوت ازحقًق شُريودان دروظام اداری

 شًرای عالی اداری يمقررات مرتبط باآن 39/23/24:6 مًرخ 2238239معیارارزیابی ;تصًیبىامٍ حقًق شُريودی دروظام اداری)مًضًع مصًبٍ شمارٌ  شُريودیمحًرارزیابی;صیاوت ازحقًق 

 وام دستگاٌ/ياحداجرایی
 حداکثر عىايیه شاخصُا  ردیف

 امتیاز

 شاخص

  امتیازمتىاسب بايضعیت زیرشاخصُا عىايیه زیرشاخصُا

امتیازمکتسبٍ  

 ازشاخص

 : هَاسد قابل تَجِ جْت بشخی اص ٍاحذّا
 

 هؼاًٍت بیي الولل :بشسسی ٍضؼیت کالج *                                                                  هؼاًٍت داًشجَیی:بشسسی ٍضؼیت خَابگاّْا،اهاکي ٍسصشی ٍ....*

 ّای دسهاًی*داًشکذُ طب ایشاًی:بشسسی ٍضؼیت کلیٌیک                                                  تخصصی )صبح ٍػصش(*داًشکذُ دًذاًپضشکی : بشسسی ٍضؼیت کلیٌیک ّای 

 بشسسی ٍضؼیت هشاکض تحقیقاتی*                                                                                                 داًشکذُ تَاًبخشی:بشسسی ٍضؼیت کلیٌیک ّا  *

 بشسسی ٍضؼیت داسٍخاًِ ّای تحت پَشش غیش بیواسستاًی *
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 هؤسسات، هشاکض، بش هؤثش ًظاست اػوال)اداهِ(

 ای هؤسسِ ًَع ّش کلی بطَس ٍ صٌفی ًْادّای

  فؼالیت اجشایی دستگاُ اص هجَص اخز با کِ

  )بشٍى سپاسی(.ًوایذ هی
 تصىیبناهم حقىق شهروندی رد نظام اداری(15مادهتبصره ذیل )مىضىع 

 

 هصذاق(بشٍى سپاسی)هشاکض داسای 

  )در مراکس دارای مصداق( آشپسخاوٍ (40 
 /.(25)ثیوبساى ٍ کبسکٌبى یهٌذ تیسؾب ضاىیه
  (25/0)هٌبست کفص (25/0) هبسک (25/0) دستکص  (25/0) کالُ (25/0) فشم لجبس 
     (5/0)ضاسضبت ًظبست کبسضٌبس ثْذاضت هحیف گ  (25/0)کبست هؼبیٌِ پضضکی هؼتجش 

  (5/0اًدبم هذاخالت الصم)          (/.5)تغزیِکبسضٌبس  ًظبست گضاسضبت
 :خبم  هَاد غزایی

 (25/0)تبسیخ اًمؿبء هَاد غزایی (25/0)داساثَدى پشٍاًِ سبخت ٍضٌبسِ ًظبست ٍصاست ثْذاضت
       ،(25/0)،سیستن ّطذاس(25/0)اًجبسهَادغزایی دسسشدخبًِ ٍاًجبس)کٌتشل دهبٍ ًگْذاسی

 (25/0)هَاد غزاییثشای هٌبست  ٍخَد لفسِ ثٌذی 
)سػبیت هسیش یکكشفِ تویض ثِ کثیف ،تَْیِ ،سٍضٌبیی ٍ فؿبیی ػبسی اص )یک اهتیبص(ًظبفت

    /.(25خؼجِ کوکْبی اٍلیِ)       (25/0)حطشات(      کپسَل آتص ًطبًی

  

 امتیاز( 2حضًر مدیر یا رئیس در زمان بازدید صیاوت ) 

 امتیاز( 2)يجًد شوراتًر برق )مراکس دارای مصداق( 
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