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Comprehensive system of survey, Opinion polls & Market Research

 .1همذهِ
پظٍّؾ یىی اص سٍؽ ّای داًایی ٍ ؿٌاخت ػاصهاًی اػت وِ تِ هذیشاى ووه هی وٌذ تا تا ؿٌاخت هحیظ واس
خَد ،هثٌای دسػتی سا تشای تلویوات ٍ تؼییي اػتشاتظی ّای ػاصهاًی اًتخاب ًوایٌذ.
اهشٍصُ دس ػلش اعالػات وِ پیـشفت ّای ػلوی گؼتشؽ پیذا وشدُ اػت ،تؼیاسی اص ؿشوت ّا ،ػشهایِ گزاسی
تضسگی دس اهش تحمیمات ٍ ؿٌاخت ػاصهاًی اًدام دادُ اًذ ،ایي ؿٌاخت سا هی تَاى تِ لحاػ ًَع اػتخشاج دادُ ّا
اص ػاصهاى تِ دٍ لؼوت تمؼین ًوَد وِ هىول یىذیگش هی تاؿٌذ.
 خوغ آٍسی اعالػات ٍ ؿاخق ّا اص ػیؼتن ّای ػولیاتی

 خوغ آٍسی اعالػات ٍ ؿاخق ّا اص هٌاتغ اًؼاًی ٍ ریٌفؼاى ػاصهاى

تؼیاسی اص ػاصهاى ّا تِ ضشٍست اػتخشاج دادُ ّا اص ػیؼتن ّای ػولیاتی پی تشدُ اًذ اها تِ ًؼثت ػاصهاى
ّای ووتشی ٍخَد داسًذ وِ تِ اػتخشاج دادُ ّا اص هٌاتغ اًؼاًی ٍ ریٌفؼاى ػاصهاى تِ ؿىل ػاخت یافتِ
سٍی آٍسدُ تاؿٌذ .ؿٌاختی وِ ػثة دسن خاهغ ػاصهاى اص ساتغِ خَد تا پشػٌل ،پیواًىاساى ،هـتشیاى ٍ
خاهؼِ هحیغی هی گشدد.
ایي دسحالی اػت وِ هغالؼِ افىاس ػوَهی ٍ ؿٌاخت آًْا اص ػال ّا پیؾ هَسد تَخِ دٍلت ّا ،ػاصهاى ّا ٍ
ؿشوت ّای پیـشٍ دس حَصُ ّای هختلف اختواػی ،ػیاػی ،فشٌّگی ٍ التلادی تَدُ اػت .آگاّی اص افىاس
ػوَهی هشدم ،هـتشیاى ٍ واسوٌاى اص هْن تشیي ًیاصّای ّش دٍلت ،ػاصهاى ٍ یا ؿشوت اػت.

افىاسػٌدی اخشای الذاهات ٍ تالؽ ّای ػاصهاى یافتِ تشای ًـاى دادى ػمایذ خاهؼِ ّذف ًؼثت تِ یه هَضَع
دس یه هحل خاف ٍ دس یه همغغ صهاًی هؼیي هی تاؿذ ٍ ًتیدِ آى ًـاى هی دّذ وِ افشاد تِ چِ دلیلی
ػمیذُ خاكی سا پزیشفتِ اًذ ٍ تا چِ ؿذت ٍ لَتی اص آى پـتیثاًی هی وٌٌذ.
تٌاتشایي افىاسػٌدی فؼالیتی اػت وِ ػالٍُ تش فؼاالى ػیاػی ،تِ هٌظَس خلة آسا هشدم ٍ یا ؿٌاخت ٍ ّذایت
افىاس ػوَهی ،تشای تشًاهِ سیضاى دس خْت تٌظین ػیاػت ّا ٍ خظ هـی ّا ،خاهؼِ ؿٌاػاى تا ّذف ؿٌاخت
گشایـات ٍ سفتاس هشدم ،استاب خشایذ ٍ سػاًِ ّا تشای اًذاصُ گیشی هیضاى سضایت ،هذیشاى كٌایغ تشای هغالؼات
تاصاس ٍ اًغثاق تَلیذات ٍ خذهات تا ًیاص ّای تاصاس ٍ التلادداًاى ٍ تداس تشای فشٍؽ ٍ تاصاسیاتی ًیض واستشد داؿتِ
اػتّ ،وچٌیي تا تَخِ تِ ایٌىِ تخؾ ػظیوی اص ًیشٍی اًؼاًی دس ًْادّا ،ػاصهاى ّا ،اداسات ،واسخاًدات ٍ ...
هـغَل تِ فؼالیت هی تاؿٌذ ،ؿٌاخت افىاس ػوَهی حاون تش آى تخؾ دس خٌثِ ّای گًَاگًَی چَى سضایت
ؿغلیً ،یاصّای فشٌّگی ٍ  ...تشای هذیشاى ایي ٍاحذّا تِ ػٌَاى یه اتضاس واستشدی دس خْت سؿذ ٍ تؼالی ػاصهاى
هی تَاًذ هَسد اػتفادُ لشاس تگیشد.

 .2تؽریح ظاهاًِ
ایي هحلَل خاهغ تحت ٍب تا ًگاّی ػلوی تِ هؼائل حَصُ آهاسً ،ظشػٌدی ،افىاسػٌدی ٍ هغالؼات تاصاس دس
خْت هذیشیت ػاصهاى ّای تضسي اهىاى عشاحی پشػـٌاهِ ،خوغ آٍسی اعالػات ٍ اسصیاتی ّای هتوشوض ٍ
دلیك سا تشای هذیشاى ػاصهاى فشاّن هی آٍسدّ .وچٌیي تا تشخَسداسی اص گضاسؽ ّای هتٌَع هَخَد ٍ اهىاى
افضٍدى گضاسؽ ّای خاف دیذُ ًـذُ دس ًشم افضاس ،اتضاسی لذستوٌذ دس دػت هذیشاى اسؿذ ٍ هیاًی ػاصهاى
خَاٌّذ تَد.

هحاػثِ دسلحظِ ًتایح دس ّش هشحلِ اص ًظشػٌدی ٍ اهىاى تشسػی كحت ًتایح ٍ تؼییي سًٍذ اتالؽ ًتایح تِ
هذیشاى هیاًی اص دیگش هـخلِ ّای ایي ًشم افضاس هی تاؿذ.
ػالٍُ تش اهىاى خوغآٍسی اعالػات اص عشیك سٍؽ ّای سایح ًظیش ایٌتشًت ،ایٌتشاًت ػاصهاًی ٍ تىویل تلفٌی فشم
ّا تَػظ ساتغیي ػاصهاى ،اهىاى استثاط تا دػتگاُ ّای ( Data Consoleهاًٌذ تثلت) خْت حضَس فیضیىی
پشػـگشاى دس هحل ّای هَسد ًظش ٍ خوغ آٍسی اعالػات تلَست هیذاًی ،دیذُ ؿذُ اػت .اعالػات خوغ آٍسی
ؿذُ تَػظ ایي دػتگاُ ّا پغ اص ٍسٍد ساتغیي تِ ػاصهاى تِ كَست خَدواس تِ ػشٍس اكلی هٌتمل خَاّذ ؿذ.
تا ٍخَد اهىاى هىاًوٌذ ًوَدى اعالػات خوغ آٍسی ؿذُ ٍ دس ًظش گشفتي ػْویِ ّای هىاًی تشای ؿشوت
وٌٌذگاى تش اػاع اػتاى ،ؿْشػتاى ٍ یا هٌاعك ؿْش ٍ ّوچٌیي اهىاى تؼشیف گشٍُ ّای هختلف ؿشوت وٌٌذُ
دس ًظشػٌدی ٍ تؼییي تخؾ ّای ػاصهاًی هَسد اسصیاتی تِ كَست پَیا اهىاى تذػت آٍسدى ًتایح ّذف گضاسی
ؿذُ دلیك تشای ًظشػٌدی ّا ٍخَد خَاّذ داؿت.
اص دیگش لاتلیت ّای ایي ًشم افضاس اهىاى تَػؼِ ػفاسؿات خاف واسفشها خْت اختلاكی ًوَدى فشایٌذ ّای
هَخَد دس آى هی تاؿذ .دس ایي ػٌذ تِ ؿشح اهىاًات ٍ هؼشفی تخؾ ّای اكلی ایي ًشم افضاس خَاّین پشداخت.
اها پیؾ اص آى ًگاّی گزسا تِ فشآیٌذ ًظشػٌدی ٍ اثشات آى خَاّین داؿت.

 .3خالصِ اهکاًات ظاهاًِ:
اطالػات پایٍ:

 اهىاى تؼشیف گشٍُ ّای هختلف تْشُ تشداس ًشم افضاس تا هحیظ اختلاكی واستشی تشًاهِ
 ػذم دػتشػی تْشُ تشداساى تِ اعالػات دیگش تْشتشداساى
 اهىاى هذیشیت تْشُ تشداساى تَػظ تْشُ تشداس اسؿذ
 اهىاى ایداد واستشاى ًشم افضاس تا ًمؾ ّای هتٌَع تشای ّش یه اص هحیظ ّای تْشُ تشداسی
 اهىاى تؼییي ػغح دػتشػی ّش یه اص ًمؾ ّا تِ لؼوت ّای هختلف ًشم افضاس

 اهىاى ایداد ٍاحذ ّای ػاصهاًی هَسد ّذف پشػؾ
 اهىاى تؼشیف گشٍُ ّای ؿشوت وٌٌذُ دس ًظشػٌدی
 اهىاى تؼییي اؿخاف حمیمی ٍ حمَلی دس ّش یه اص گشٍُ ّای ؿشوت وٌٌذُ
 اهىاى ٍسٍد اعالػات دهَگشافی اػضا ّش گشٍُ اص عشیك فایل ٍ یا استثاط تا دیگش تشًاهِ ّای هَخَد دس
ػاصهاى اص عشیك ٍب ػشٍیغ
 اهىاى تشسػی َّیت ؿشوت وٌٌذُ تا اػتفادُ اص ؿٌاػِ تؼییي ؿذُ تشای ّشیه اص گشٍُ ّای ؿشوت
وٌٌذُ.
 اهىاى تؼشیف تمؼین تٌذی هىاًی خْت افشاص فضای ًوًَِ تِ لحاػ خغشافیایی ٍ تؼییي تؼذاد ؿشوت
وٌٌذُ تشای ّش یه اص هىاى ّا
 اهىاى تؼشیف ٍضؼیت ّای هختلف تشاػاع ًتایح ًوشات هحاػثِ ؿذُ (هثالٍ :ضؼیت ػثض ،صسد ،لشهض)

طراحی وظر سىجی:

 اهىاى عشاحی پشػؾ ّا تاص ٍ تؼتِ تا تٌَع صیش
 .1پاػخ ّای تؼتِ ته اًتخاتی
 دووِ ّای سادیَیی ()Radio Button
 لیؼت وـَیی )(Drop Down
 .2پاػخ ّای تؼتِ چٌذ اًتخاتی
 چه تاوغ ()Check Box
 الَیت داس
 .3پاػخ تاص تا تؼییي وویٌِ ٍ تیـیٌِ عَل سؿتِ لاتل دسیافت
 هتي هختلش
 هتي هـشٍح
 .4پاػخ ػذدی تا تؼییي وویٌِ ٍ تیـیٌِ ػذد لاتل دسیافت
 .5تاسیخ تِ ّوشاُ تمَین ؿوؼی

 .6ایویل
 .7صهاى تِ ّوشاُ هاطٍل ٍیظٍال ػاػت
 .8تلفي ثاتت
 .9تلفي ّوشاُ
 .10وذ هلی
 .11پشػؾ ّای هاتشیؼی

 عشاحی پشػـٌاهِ ّای ػلؼلِ هشاتثی یا ( Flow upدس عشاحی ایي پشػـٌاهِ ّا ًوایؾ پشػؾ ّا تش
اػاع پاػخ تِ پشػؾ ّای لثلی تؼییي هی گشدد).

 لاتلیت تؼییي اهتیاص تشای پاػخ ّای تؼشیف ؿذُ
 اهىاى ایداد فشم ّای ًظشػٌدی اص تاًه پشػؾ ّا
 اهىاى تفىیه پشػؾ ّای ویفی اص ووی خْت تاثیش دس اهتیاص فشم
 اهىاى تؼییي ضشیة تشای ّشیه اص پشػؾ ّای هاثش دس اهتیاص فشم
 اهىاى تشگضاسی دٍسُ ای ًظشػٌدی اص یه فشم عشاحی ؿذُ
 اهىاى تشگضاسی ًظشػٌدی ّای ػشوَال ٍ ّپیىال
 اهىاى تؼییي تؼذاد ول ؿشوت وٌٌذ گاى خْت تىویل دٍسُ ًظشػٌدی
 اهىاى تؼییي تاصُ صهاًی ؿشٍع ٍ پایاى یه دٍسُ ًظشػٌدی
 اهىاى تؼییي هىاى ؿشوت وٌٌذگاى ٍ تؼییي ػْویِ تؼذاد ؿشوت وٌٌذگاى دس ّش هىاى
 اهىاى اختلاف گشٍُ ّای ؿشوت وٌٌذُ تِ فشم خْت ؿشوت دس ًظش ػٌدی
 اهىاى تشگضاسی ًظشػٌدی دس دٍ ٍضؼیت احشاص َّیت ٍ یا ػذم احشاص َّیت ؿشوت وٌٌذ گاى تَػظ
تؼشیف ؿٌاػِ اختلاكی تشای ؿشوت وٌٌذ گاى
 اهىاى دسیافت ًظشات ؿشوت وٌٌذگاى اص عشیك:
 .1ایٌتشًت (فشم تحت ٍب)
 .2ایٌتشاًت داخلی (فشم تحت ٍب)
 .3تلفي (فشم ثثت ًظشات تَػظ پشػـگش)
 .4تِ كَست هیذاًی (ًؼخِ اًذسٍیذ تشٍی تثلت)
 .5ویَػه ّای اعالع سػاًی هؼتمش دس ػاصهاى
 .6ػیؼتن ( IVRاستثاط اص عشیك ٍب ػشٍیغ)
 .7ػیؼتن ( SMSاستثاط اص عشیك ٍب ػشٍیغ)

مشاَدٌ وتایج ي وظارت بر ريود برگساری:

 اهىاى هـاّذُ ًظشػٌدی دس ّش یه اص ٍضؼیت ّای صیش:
 .1خذیذ :دٍسُ ایداد ؿذُ وِ تاسیخ تشگضاسی آى فشا ًشػیذُ.
 .2دسحال تشگضاسی :دٍسُ تاص ؿذُ تا فشا سػیذى تاسیخ ؿشٍع تشگضاسی.
 .3پایاى یافتِ :دٍسُ ای وِ یا تاسیخ پایاى آى فشا سػیذُ ،یا تؼذاد ظشفیت تؼییي ؿذُ تىویل
گشدیذُ ٍ یا هغاتك ًظش هذیش تشگضاسی  Force Stopگشدیذُ.
 .4تاییذ ؿذُ :كحت ًظشػٌدی پغ اص تشسػی هَسد تاییذ هذیش ًظشػٌدی لشاس گشفتِ.
 .5سد ؿذُ :كحت ًتایح ًظشػٌدی پغ اص تشسػی هَسد تاییذ هذیش ًظشػٌدی لشاس ًگشفتِ اػت.
 .6اتالؽ ؿذًُ :ظشػٌدی ّای تاییذ ؿذُ ای وِ تشای هـاّذُ ًتایح دس دػتشع هذیشاى ػاصهاى
لشاس هی گیشد.
 .7آسؿیَ ؿذًُ :ظشػٌدی ّایی وِ تا تـخیق هذیش تشگضاسی اص دػتشع خاسج هی گشدد.
 اهىاى هـاّذُ ٍ تشسػی ًتایح تِ تفىیه هىاى ّا
 اهىاى هـاّذُ فشم ّای پشؿذُ تذٍى ًوایؾ هـخلات فشدی ؿشوت وٌٌذُ
 اهىاى هـاّذُ فشم ّای پشؿذُ تا ًوایؾ هـخلات فشدی ؿشوت وٌٌذُ تا ػغح دػتشػی ٍیظُ
 اهىاى سد یا تاییذ كحت فشم ّای پش ؿذُ تَػظ هذیش ًظشػٌدی
 اهىاى تؼییي ػغح دػتشػی تِ ًتایح تشای واستشاى
 اهىاى هـاّذُ ًتایح تش اػاع اهتیاص هؼغح ،اهتیاص تا ضشیة تِ تفىیه ّش پشػـٌاهِ
 اهىاى اسصیاتی خاهغ تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذُ دس پایاى دٍسُ ّای تؼشیف ؿذُ.

ومًدار َا (گسارشات تًصیفی):

 فشاٍاًی ،دسكذ ٍ یا اهتیاص پاػخ ّا تشای یه پشػؾ دس یه ًظشػٌدی
 فشاٍاًی ،دسكذ ٍ یا اهتیاص پشػؾ /پاػخ تشای ّش ًظشػٌدی
 فشاٍاًی ،دسكذ ٍ یا اهتیاص یه پاػخ تشای یه ًظشػٌدی
 اهتیاص ّش یه اص پشػؾ ّا تشای یه ًظشػٌدی

 اهتیاص ّش یه فشم ّای یه ًظشػٌدی
 اهتیاص تِ تفىیه تاصّای صهاًی ػاالًِ ،هاّاًِ ،سٍصاًِ
 اهتیاص ول ًظشػٌدی تشای دٍسُ ّای تشگضاس ؿذُ (همایؼِ دٍسُ ّای تشگضاس ؿذُ اص یه فشم خاف)
 اهتیاص تِ تفىیه پاػخ ّای دهَگشافی (تِ تفىیه تحلیالت ،خٌؼیت ،سدُ ػٌی )...
 اهتیاص تِ تفىیه هىاى ّای تؼییي ؿذُ دس یه ًظشػٌدی
ً وَداس ؿاخق سضایت هٌذی
ً وَداس ؿىاف ویفیت خذهات تِ تفىیه پشػؾ ّا
ً وَداس ؿىاف ویفیت خذهات تِ تفىیه اتؼاد
 اهىاى گشفتي خشٍخی اص دادُ ّا تشای ًشمافضاس SPSS

گسارشات مکان محًر (:)GIS

 اهىاى ًمغِ صًی ( )lat&longدس ًظشػٌدی ّای هیذاًی (ًؼخِ اًذسٍیذ)
 اهىاى ًمغِ صًی تمشیثی دس ًظشػٌدی ّای تحت ٍب دسكَست تاییذ ؿشوت وٌٌذُ
 اهىاى تثذیل هختلات ًماط تِ دػتگاُ  UTMدس خشٍخی خْت ًشم افضاسّای GIS
 هـاّذُ فشاٍاًی ٍ تَصیغ ًماط تشسٍی ًمـِ
 اهىاى هـاّذُ تدویؼی ًماط هداٍس دس ّ Zoomای هختلف ()Clustering
 اهىاى هـاّذُ پشاوٌذگی پاػخ ّای هَخَد تشای یه پشػؾ تش سٍی ًمـِ
 اهىاى هـاّذُ ًماط ثثت ؿذُ تشای یه پشػـگش دس یه تاصُ صهاًی خاف (ًظاست تش پشػـگشاى دس
ًظشػٌدی ّای هیذاًی)
 اهىاى هـاّذُ اعالػات ّش ًمغِ تِ ولیه تشسٍی آى تلَست PopUp

 .4هسایای اظتفادُ از ًرم افسار ّای ًظرظٌجی:
 واّؾ لاتل تَخِ صهاى تشگضاسی ٍ اػتخشاج ًتایح هَسد ًظش (ًتایح دس لحظِ)
 افضایؾ ضشیة دلت دس اخشای فشایٌذ ًظشػٌدی
 حزف خغای اًؼاًی دس فاص ٍسٍد اعالػات اص واغز تِ ػیؼتن

 حزف ّضیٌِ ّای ًظاست تش پشػـگشاى دس ًظشػٌدی ّای هیذاًی
 اهىاى اػتخشاج گضاسؿات تش اػاع هَلؼیت ّای هىاًی (تْشُ گیشی اص )GIS
 حزف هلشف واغز ٍ هتؼالثا خلَگیشی اص لغغ دسختاى تیـتش ٍ ووه تِ فشایٌذ ػثض.
 تایگاًی ًتایح ٍ اػتفادُ هدذد اص ًتایح دس هیاى هذت ٍ تلٌذ هذت.


ایداد تؼتش اػتاًذاسد دس تشگضاسی ًظشػٌدی ّا ،تِ كَستی وِ كشف ًظش اص ػالیك افشاد ٍ ًْادّای
تشگضاس وٌٌذًُ ،تایح دٍسُ ّای هختلف تا یىذیگش لاتل لیاع تاؿذ.

 اهىاى اػتخشاج ًتایح تشویثی اص دادُ ّای ًظشػٌدی ّایی تا هَضَػات هتفاٍت

 .5تکٌَلَشی هَرد اظتفادُ در پرٍشُ
Supported Operating Systems: Windows Server 2008 R2 SP1 or Upper
Web Server: IIS 7.0 or Upper
Framework: Microsoft .Net Framework 4 or upper
Technology: Asp .Net Web Form
Language: C#, Java Script
Database: Microsoft SQL Server 2008 R2 or Upper

 .6هؽتریاى ظاهاًِ:

 .7اطالعات تواض پیواًکار
ًام ؼرکت :کاهراد پصٍّاى پارض

ؼوارُ ثبت ؼرکت 32209 :

هحل ثبت ؼرکت  :اصفْاى

کذ التصادی ؼرکت 411176987953 :
ؼٌاظِ هلی 10260527538 :

کذ پعتی ؼرکت 8164843384 :

ؼوارُ آگْی آخریي تغییرات هربَطِ بِ حك اهضاء/18640/12 :م الف

تاریخ تاظیط86/09/12 :

ردیف

اهضاء کٌٌذگاى هجاز

ًام پذر

ؼوارُ ؼٌاظٌاهِ

کذ هلی

ظوت

1

هحوذ هعرٍر لٌَْیِ

رجبعلی

2658

1754341330

هذیر عاهل

آدرض ؼرکت  :اصفْاى ،خیاباى ؼیخ صذٍق ؼوالی ،ابتذای ًیکبخت ؼرلی ،ظاختواى اداری پارظاٍ ،احذ 2
ًام ٍ ًام خاًَادگی ًوایٌذُ ؼرکت  :هحوذ هعرٍر

ؼوارُ تلفي ّوراُ 09133056493 :

تلفي ؼرکت 36632195 , 32647115 :

دٍرًگار ؼرکت 36632195 :

آدرض ٍب ظایت ؼرکت www.kamrad.ir:
آدرض پعت الکترًٍیکی ؼرکت info@kamrad.ir:

پیًست  :1برخی از صفحات ومًوٍ بروامٍ
صفحِ پٌل هذیریت ًظرظٌجی (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ هذیریت دظترظی ّا (لابل هؽاّذُ برای هذیر ظیعتن)

صفحِ ؼرکت در ًظرظٌجی (لابل هؽاّذُ برای تواهی کاربراى)

صفحِ ایجاد پرظػ ّای ًظرظٌجی (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ ایجاد فرم ّای ًظرظٌجی (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ هؽاّذُ ظاختار ظلعلِ هراتبی پرظؽٌاهِ ()Flow Up Form

صفحِ برگساری دٍرُ ًظرظٌجی (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

هؽاّذُ ًتایج ًظرظٌجی (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ هؽاّذُ گسارؼات ًوَداری (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ هؽاّذُ گسارؼات ًوَداری (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ هؽاّذُ گسارؼات ًوَداری (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ هؽاّذُ گسارؼات ًوَداری (لابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ هؽاّذُ گسارغ ( GISلابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

صفحِ هؽاّذُ گسارغ ( GISلابل هؽاّذُ برای هذیراى برگساری)

برخی از فرم ّای ًعخِ اًذرٍیذ (تبلت):

صفحِ ٍرٍد بِ برًاهِ

هٌَی اًتخاب عولکرد

دریافت فرم ّای ًظرظٌجی از ظرٍر

لیعت ًظرظٌجی ّای درحال برگساری

لیعت فرم ّای پرؼذُ برای یک ًظرظٌجی

فرم ثبت ًظرات در یک ًظرظٌجی

هؽاّذُ فرم پرؼذُ

ارظال فرم ّای پر ؼذُ بِ ظرٍر

گًاَی وامٍ َای حسه اوجام کار:

