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مقدمه
یب با توجه به چرخش تحولی در روش ارتباطی و آموزشیی بیه دا یش آمیوزا  بیا آ ی      

)ا تفاده از روش ترکیبی 1395شنوایی در  ازما  آموزش و پرورش ا تثنایی در  ال 
روش ارتبیاطی و  به عنوا ( با گفتارخوا ی، لبخوا ی، زبا  اشاره و الفبای گویای باغچه

ا یتا  به ر میت شیناخته شید و در ایی  ر   آموزشی در تمامی مدارس و کال های  ویژه 
-بر امیه ی در د تور کار واحد کارشنا با  آموزش زبا  اشاره و الفبای گویای باغچه

ه به اهمیت ریزی آموزشی و در ی دا ش اموزا  با آ یب شنوایی قرار گرفت و با توج
و و ضرورت آموزش زبیا  اشیاره، فراگییری ایی  زبیا  بیرای تمیامی کارکنیا  اداری        

رایآ  بی آموزشی مدارس، ادارات آموزش و پرورش ا یتثنایی ا یتا ها و و ییر تیر از     
میوزش   هضیت آ "والدی  شنوا و  هادهای دولتی و غیردولتی در قالب طرحی با عنیوا   

راری هدف از برگیزاری ایی  طیر  ، برقی    . بر امه ریزی شد "زبا  اشاره  طح مقدماتی
رو یا آمیوزش   باشد که با شیوع ویروس کآموزا  و افراد  اشنوا میارتباط موثر با دا ش

.در  را ر کشور بصورت مجازی اجرا گردید1399فراگیرا  در ای  طر  طی  ال 
-ا شدکودکا ،باموثرارتباطبرقراریمهارت طحارتقادورهای اجرایازهدف

یاثربخشبرر یبهتحلیلیگزارشای .ا تبوده اشنواافرادوآموزا 
مشکالتوهاچالشبه گاهیمیا ای دروپردازدمیآموزشیهایکارگاه/دوره
قایارتبرایبر امه ریزیرا تایدرا دکچندهرگامیتاا دازد،می یزاجراحی 

.شودبرداشته"تکمیلی طحاشارهزبا آمورش هضت"یبر امهاجرای



بانباغچهگویایالفبایواشارهزبانازبرداریبهرهدستورالعمل



طی"اشارهزبانآموزشنهضت"فعالیتاجرای
های رفصلتعیی باا تا 32بهاجرایید تورالعمل

گروه3در فر4000تعدادبهکلدرا تا یبرشوآموزشی
ازغیردولتیودولتی هادهایووالدی معلما ،فراگیر،
شیوعوکشورخاصشرایطبهتوجهبا1399تابستا 

.گردیدآغازمجازیصورتبهکرو اویروس



: اقدامات انجام شده

استان در تاریخ 32تدوین و ارسال دستورالعمل اجرایی به -1
19/05/1399

دیده  برگزاری نشست تخصصی با کارشناسان گروه آسیب-2
شنوایی و مدرسین استانی زبان اشاره از طریق ویدئو 

10/04/1399کنفرانس در تاریخ 

تشکیل کارگروه اجرایی ستاد و استانی-3

تاد معرفی اس)معرفی مدرسین توسط سازمان به استانها -4
(مهمان از سوی سازمان جهت استان های فاقد مدرس

نفرو برگزاری 140کارگاه توسط استان، با برش 4برگزاری -5
نفر 110کارگاه توسط استان، با برش 3
بررسی چالشهای عدم برگزاری دوره والدین-6
صدور ابالغ و تشویق نامه برای تمامی عوامل اجرایی و -7

مدرسین



دوره/کارگاهبرگزاریاهداف

ابکشوراستثناییپرورشوآموزشسازماندراشارهزبانآموزشنهضت

.استگرفتهصورتزیراهدافبهنگاه

یده افزایش اطالعات فراگیران در زمینه برقراری ارتباط با افراد آسیب د-

شنوایی

نواافزایش سطح مهارتهای ارتباطی معلمان با دانش آموزان و والدین ناش-

باان  آشنایی اقشار مختلف جامعه بخصوص کارکنان مشاغل اجتماعی با ز-

اشاره

وحمایت از حقوق معلولینتوجه به شأن و کرامات افراد ناشنوا -

به کار گیری زبان اشاره به عنوان یکای از ابزارهاای برقاراری ارتبااط و    -

آموزش برای دانش آموزان با آسیب شنوایی 

بااط  کسب استقالل این گروه از دانش آموزان با تسهیل روش برقراری ارت-

با سایر افراد 

تامین  نیروهای متخصص و آموزش دیده در این زمینه -



ف ستانردی ستانیا رش ا ب

اه  عداد کارگ ت

زار شده رگ ب

فرات شرکت کننده  عداد ن ت

در دوره معلمین

فرات شرکت کننده در  عدادن ت

ن دی اه وال کارگ

فرات شرکت  عداد ن ت

ا هاده اه ن نکننده در کارگ راگیرا ای شرکت کنندهجمع ف هاد ه ن

ی1 جان شرق ای 14048آذرب گیان02647153 رهن شگاه ف / دان ستی  هزی ب

ربی2 جان غ ای شگاه 11031100135245اذرب /دان تظامی /نیروی ان رات  /مخاب ستری  /دادگ زشکی  وم پ ل شگاه ع دان

یل3 ا 1103404040120اردب ه ه /اداره کل کتاب خان وزی هضت سواد ام /ن ستان ر ا شای اداره ع

صفهان4 14048ا شجویان070100250 دان

برز5 14048ال 73843168

شی مثبت  بخ وان شاوره و ت ز م رک /م ستی هزی /ب ادی رورش ع وزش وپ آم

دگی زن

الم6 11038ای دین0044124 /وال ستی هزی /ب ادی رورش ع وزش وپ آم

وشهر7 رورش 1404704034144ب وزش و پ /اداره ام تظامی / نیروی ان گیان رهن شگاه ف / دان ستی  هزی ب

ختیاری8 حال وب شجویان110464947120چهارم /دان ادی رورش ع وزش وپ آم

سان جنوبی9 ادی110360072132خرا رورش ع وزش و پ آم

ضوی10 سان ر 14048خرا گیان0079159 رهن شگاه ف دان

سان شمالی11 شهرسازی 1404703740147خرا /راه و جارت  عدن و ت /صنعت وم اداره کل بیمه سالمت 

ستان12 14048خوز ان1066147 وای اشن واده ن جمن خان /ان ستی  هزی ب

جان13 ادی110345065110زن رورش ع وزش و پ / آم تظامی  نیروی ان

/اداره کل 1103482039107سمنان14 ناوری  لم وف ارک ع /پ ه ای  نی حرف /ف لی ک م ان /ب ی دار رمان ف

ستان15 لوچ ستان و ب دین110340070110سی /وال گیان رهن شگاه ف /دان ادی رورش ع وزش وپ آم

ن16 هرا 14048شهر ت ک ملی14835164 ان / ب کری  رورش ف ون پ کان

ن17 هرا های ت دین140490070160شهرستان / وال / شهرداری  ادی  رورش ع وزش و پ آم

س18 ار 1404116274018ف گیان3 رهن شگاه ف / دان ادی  رورش ع وزش و پ آم

ن19 زوی دین1103450101146ق /وال ا وان ولین ت ل ون مع / کان کری رورش ف ون پ /کان گیان رهن شگاه ف دان

11038قم20 گیان0070150 رهن شگاه ف /دان لمیه حوزه ع

ستان21 رد 14048ک ادی04030150 رورش ع وزش وپ آم

رمان22 ستی1404793642157ک هزی ب

ه23 شا رمان 11038ک 2052134/ ان / ورزش و جوان ی شگاه راز /دان سیما / صدا و ادی  رورش ع وزش و پ ام

ر احمد24 وی ه وب وی ل ادی1103922025137کهگی رورش ع وزش وپ آم

ستان25 ل گیان14041354550230گ رهن شگاه ف دان

گیان11034005999گیالن26 رهن شگاه ف دان

رستان27 د1101740074ل کرده ان زار ن رگ سفند ماه ب ا اول ا ت

ن28 درا 14048مازن 0435918 /ورودی 299 98 ی گیان ورود رهن شگاه ف دان

زی29 دین110362096158مرک / وال وزی  هضت سواد آم /ن گیان رهن شگاه ف دان

رمزگان30 /14041083555198ه /شرکت بیمه  ه  ای خیری بنیاد ه

ن31 ادی110349070119همدا رورش ع وزش وپ /آم ان وان /اداره کل ورزش وج گیان رهن شگاه ف دان

زد32 14048ی 008 گیان0160 رهن شگاه ف /دان ادی رورش ع وزش و پ آم
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هکنندگان در نهضت زبان اشاریافته توصیفی پیرامون مشارکت. الف



در تمامی ا تا ها  به جز ا تا  های ( معلما ، والدی ،  هادها)، مشارکت فراگیرا 1بر ا اس  مودار شماره 
. گیال ،  منا  و لر تا  فراتر از میزا  برش ا تا ی بوده ا ت



بهبوطمرکنندگا شرکتفراوا یبیشتری کها تآ ازحاکی،3شماره مودارهاییافته
وکارکنا آ ،ازپسترتیببهودرصد16باهاا تا پرورشوآموزشکلاداراتکارکنا 

کمتری ودرصد7بابهزیستیاداراتکارکنا درصد،12بافرهنگیا دا شگاهدا شجومعلما 
-مخابرات-مددکاریا جم -دادگستری-صداو یما)دیگر هاد23مختصمشارکتمیزا 
ا تبودهدرصد28با(..واجتماعیاورژا س-بیمهشرکت-آزاددا شگاه-احمرهالل



بیشتریناستان،32مجموعاز،2شمارهجدولازحاصلهاییافتهاساسبر

.استبودهاستان16دراشارهزبانآموزشنهضتکارگاهدروالدینمشارکت

-ردبیلا-مازندران-گلستان-تهران-اصفهانهایاستانترتیببهاساساینبر

جانآذربای-فارس-هرمزگان-شمالیخراسان–کرمان-البرز-کردستان-بوشهر

راوانیفبیشترینبختیاریوچهارمحال-بویراحمدوکهکیلویه-سمنان-شرقی

.انددادهاختصاصخودبهراوالدینمشارکت



های ارائه شده استانها در خصوص عدم مشارکت والدینچالش

و شوندهای جامعه جدا میوالدین معتقد هستند خود و فرزندانشان با آموختن زبان اشاره از دیگر گروه-1
.حساسیت  خاصی نسبت به استفاده از زبان اشاره فرزندانشان دارند 

ر  اند و دبا توجه به اینکه اکثر دانش آموزان کم شنوا هستند و تعداد زیادی کاشت حلزون انجام داده-2
.  برقراری ارتباط با دیگران مشکل خاصی ندارند

یقی،  شنوایی به سیستم آموزش تلفآموزان با آسیبدر راستای سیاست فراگیری سازی و هدایت دانش-3
ها  آموزان در مدارس خاص کم بوده و به تبع آن تعداد والدین با برش استانی در برخی استانتعداد دانش

.همخوانی ندارد
عدم همکاری  و مشارکت والدین به علت سن باال و تحصیالت پایین-4
ل به عدم برخوردای از ابزارهای الکترونیکی مناسب، داشتن چند فرزند درخانواده که مشغول به تحصی-5

ا به دهند اولویت رساعت آموزش فرزندان و والدین تداخل داشته و خانواده ها ترجیح می)صورت برخط بودند 
درگیر بودن والدین بدلیل آموزشهای برخط که نقش معلمی را برای .( ) آموزش فرزندان خود قرار دهند

.(  کنندفرزندشان ایفا می
نداشتن تجربه شرکت در دوره های مجازی  و عدم آگاهی استفاده از آموزشهای برخط برای والدین  -6
های شغلیشاغل بودن والدین و نداشتن فرصت کافی برای حضور در کالسها به دلیل مشغله-7
ا در  و همچنین بیماری کرون... کم بودن انگیزه مشارکت به دلیل مشکالت اقتصادی، جسمی و روحی و-8

ها  خانواده
ایی و پایین بودن سرعت و قطعی مداوم اینترنت در بسیاری از مناطق استان یا سکونت در مناطق روست-9

عدم دسترسی به اینترنت
زبان استفاده از)تبلیغات مراکز خصوصی تحت پوشش بهزیستی علیه آموزش های مدارس استثنایی-10

در گروه آسیب دیده شنوایی  ( اشاره
طوالنی بودن ساعت آموزش برای والدین -11
ونا  عدم تمایل والدین به حضور در مدرسه جهت استفاده از امکانات الکترونیکی به علت بیماری کر-12



پرسشنامه مربوط به ارزیابي کیفیت برگزاری کارگاه توسط معلمان
کم متوسط زیاد خیلی زیاد (سواالت مرتبط با کارگاه )موارد ارزیابی کارگاه نهضت زبان اشاره 

ضرورت اشنایی کادر آموزشی و اداری مدارس با زبان اشاره 1

میزان آگاهی و دانش قبلی شما از زبان اشاره 2

میزان هماهنگی مطالب ارائه شده در دوره با دانش قبلی شما 3

میزان تمایل و عالقه شما به فراگیری زبان اشاره 4

میزان کاربردی بودن مطالب ارائه شده در فعالیت شغلی شما 5

تاثیر دوره در افزایش ارتباط و تعامل با ناشنوایان 6

میزان تثبیت و تعمیق یادگیری محتوا از طریق آموزش مجازی 7

(سواالت  مرتبط با مدرس )موارد ارزیابی کارگاه نهضت زبان اشاره 

پایبندی به ارزشهای اخالقی و انضباطی در کارگاه 8

تسلط در ارائه مطالب  9

میزان استفاده از روشهای متنوع یادگیری  و یادهی در اموزش 10

میزان جلب مشارکت فراگیران در امر اموزش 11

توانایی پاسخگویی به پرسش فراگیران 
12

رضایت مندی از نحوه برگزاری ارزشیابی مستمر و پایانی  13

تناسب ارزشیابی پایانی با محتوی ارائه شده

14

انسجام و پیوستگی محتوای دوره 
15

(سواالت مرتبط با شیوه برگزاری مجازی)موارد ارزیابی کارگاه نهضت زبان اشاره 

میزان رضایتمندی از کیفیت فضای آموزش 16

سهولت دسترسی به فضای مجازی 
17

تناسب مدت زمان دوره با حجم مطالب و محتوا و سر فصل ها  18

میزان رضایت  مندی از کیفیت برگزاری دوره در استان شما 19

(سواالت مرتبط با مخاطب  )موارد ارزیابی کارگاه نهضت زبان اشاره 

میزان رضایت مندی از عملکرد برگزار کنندگان 20

میزان تمایل شما به ادامه دوره زبان اشاره 
21

میزان عالقه مندی شما به برگزاری حضوری دوره های آتی زبان اشاره

22

پرسشنامه ارزیابي کیفیت برگزاری کارگاه ویژه نهادها



هاروش گردآوری داده
"اهکارگ/بررسی نگرش شرکت کنندگان دردوره،بر حسب هدف گزارش

، به منظور گاردآوری داده از  "نهضت آموزش زبان اشاره سطح مقدماتی
ه ها از به منظور تحلیل داد. روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است

( فراوانای )روش آمار توصیفی با رویکرد محاسبه شاخص هاای مرکازی   
.، بهره گرفته شده استاهداده

ها، آنچه گروه هدف  بیان نموده اند، آوری دادهشود که در گردیادآور می
.توان به آن استناد کردجمع آوری شده است و لزوما نمی

-میهای آموزشیکارگاه/این گزارش تحلیلی به بررسی اثربخشی دوره

-ها و مشکالت حین اجرا نیز میپردازد و در این میان  نگاهی به چالش

ای اندازد، تا گامی هر چند اندک در راستای برنامه ریزی برای ارتقای اجر
.  برداشته شود"نهضت آمورش زبان اشاره سطح تکمیلی"برنامه ی



از زبان اشاره در برقراری ارتباط( معلمان، نهادها، والدین )میزان استفاده فراگیران . 77نمودارهای 
نهادها                                      والدین                                       معلمان

ازدرصد82ازبیشکها تآ ازحاکیوالدی و هادهامعلما ،گروه هدرایمیله مودارهایفراوا یمقایسه
«زیادویادزخیلی»میزا بهاشارهزبا ازشنواییدیدهآ یبآموزا دا شباارتباطبرقراریفراینددرمعلما 
اشارهزبا از«زیادوزیادخیلی» هادهاکارکنا ازدرصد7ووالدی ازدرصد24کهحالیدر.کنندمیا تفاده

.کنندمیا تفادهشنواییآ یبباافرادوآموزا دا شباارتباطبرقرارفراینددر
:به باور کارشناسان

الب علت ا تفاده بیشتر معلما  از زبا  اشاره، به کارگیری  ای  زبا  در تسهیل تفهیم مط
.باشدپرورشی به دا ش آموزا  با آ یب شنوایی می/آموزشی

ا  از زبا  گفتاری گیری فرز دا شا تفاده کمتر والدی  از زبا  اشاره به علت تمایل بیشتر آ ا  در بهره
.  ا ت

.نند هادها  یز به علت تعامل و ارتباط محدود با افراد  اشنوا، از زبا  اشاره کمتر ا تفاده می ک



زبان اشارهاز( معلمان، نهادها، والدین )میزان آگاهی و دانش فراگیران . 78نمودار های 

گروه 3ای در  ه گروه معلما ،  هادها و والدی  حاکی از آ  ا ت که بی  مقایسه فراوا ی  مودارهای میله
ص والدی  بیشتری  و  هادها کمتری  میزا  آگاهی و دا ش را در خصو( معلما ،  هادها و والدی )هیدف 

.زبا  اشاره دار د
:به باور کارشنا ا 

های ت به  روشآموزا   اشنوا به علت معلولیت فرز دا شا   بیشتری  آگاهی را  سبوالدی  کودکا  و دا ش
.دار د( زبا  اشاره)ارتباطی و آموزشی 

یشتر  سبت به ممنوعیت ا تفاده از زبا  اشاره تو ط معلما  در دو دهه گذشته،  یاز آ ا  را به کسب آگاهی ب
.زبا  اشاره، محدود کرده ا ت

.دا  هادها  یز به علت تعامل و ارتباط محدود با افراد  اشنوا شناخت کمتری از زبا  اشاره داشته



به یادگیری زبان اشاره( معلمان، نهادها، والدین )میزان عالقمندی فراگیران . 79نمودار 
نهادهامعلمانوالدین

ه ای در سه گروه معلمان، نهادها و والدین حاکی از آن است کمقایسه فراوانی نمودارهای میله
میزان عالقمندی به فراگیری زبان اشاره در( معلمان، نهادها و والدین)گروه هـــدف 3بین 

اگیری زبان معلمان و نهادها از والدین بسیار بیشتر بوده و والدین کمترین میزان تمایل به فر
.اشاره را دارند

:به باور کارشناسان
بیشتری نهادها به دلیل جذابیت زبان اشاره به عنوان یک زبان ارتباطی با افراد ناشنوا تمایل

.به فراگیری آن دارند
ه معلمان به علت رفع ممنوعیت استفاده از زبان اشاره و تسهیل در امر آموزش، عالقمند ب

.باشندفراگیری زبان اشاره  می
ندی معالقمندی کم والدین به فراگیری زبان اشاره به علت تمایل بیشتر آنان به بهره

.  فرزندانشان از زبان گفتاری است



ا  اشاره  به ا تفاده از زب( والدی )میزا  عالقمندی فرز د  اشنوای شما .  80 مودار 

45شود که نزدیک به های مشاهده میدر ادامه بررسی یافته
زبان صد از والدین میزان عالقه فرزندشان مبنی بر استفاده ازرد

درصد از  27براورد می کنند و تنها نزدیک به "کم"اشاره را 
ی  ارزیاب"زیاد و خیلی زیاد"والدین میزان عالقه فرزندانشان را 

.  کنندمی 



والدین                      معلمان               عوامل اجرایی              نهادها               مدرسین

ی از آ   ای در بی  گروه معلما ،  هادها، مدر ی ، عوامل اجرایی و والدی  حاکمقایسه فراوا ی  مودارهای میله
 هادها، مدر ی  و عوامل  ( معلما ،  هادها، مدر ی ، عوامل اجرایی و والدی )گروه هدف 5ا ت که در بی  

.اجرایی بیشتری  و والدی  کمتری  رضایتمندی را از کیفیت فضای مجازی داشتند

:به باور کارشناسان
معلما ،  هادها،  )گروه هدف 4به دلیل شیوع ویروس کرو ا و ا تفاده از فضای مجازی در امور شغلی، 

.آشنایی و رضایت بیشتری از  اما ه های مجازی داشتند( مدر ی ، عوامل اجرایی 
فیت فضای های مجازی،کمتری  رضایتمندی را از کیوالدی  به دلیل عدم آگاهی و د تر ی محدود به  اما ه

(چالشهای ارائه شده در فصل  وم. ) مجازی داشتند

ل  معلما ،  هادها، والدی ، عوام)میزا  رضایتمندی فراگیرا  . 84 مودار 
از کیفیت فضای مجازی( اجرایی و مدر ی 



وودهبمناسباشارهزبانآموزشهایکارگاه/دورهفراگیراننظربهتوجهبا

-دانشکودکان،بافراگیرانموثرارتباطبرقراریمهارتسطحارتقادر

-پیشاهدافبهراماهاآموزشاین.استنمودهکمکناشنواافرادوآموزان

بوده،(ارتباطبرقراریجهتاشارهزبان)زبانیمهارتتقویتکهشدهبینی

.استکردهنزدیکتر

مشاهدهمجازیفضایآموزشازرضایتمیزانگویههایدادهمقایسهدر

برگزاریخصوصدرنهضتآغازدرمدرسینتمایلعدمعلیرغمگرددمی

-هگروسایربهنسبتمدرسینرضایتمندیآموزش،کارگاه/دورهمجازی

.استبودهباالترهدفهای

ونبیشتریغیردولتیودولتینیروهایدهدمینشانهادادهبررسیادامه

راهاشارزبانآموزشهایکارگاهبرگزاریادامهجهتتمایلکمترینوالدین

صورتبههاکارگاهادامهبهتمایلبارابطهدرهمچنینواندنمودهاعالم

.اندنمودهبیانراعالقهکمترینوالدینوبیشتریننهادهاحضوری

گیرینتیجه



نقاط قوت
اشارهزبانباویژهنیازباآموزاندانشمعلمانآشنایی-

درمجازیآموزشهایسامانهازمندیبهرهتوانرفتنباال-

فراگیرانومدرسینبین

ودولتینهادهاینیروهایدرعالقهوآگاهیمیزانبردنباال-

اشارهزبانبهغیردولتی

نوالدیمعلمان،)فراگیرانمختلفهایگروهنظراتازآگاهی-

اشارهزبانازاستفادهخصوصدر(نهادهاو

بهلفمختهایگروهدرفراگیرانبیشترمشارکتواستقبال-

دوره/کارگاهحضوریغیربرگزاریدلیل



هاچالش
های یادگیری زبان اشارهعدم تمایل والدین به مشارکت در دوره-

عدم تمایل والدین به فراگیری زبان اشاره توسط فرزندانشان-

مناسب و نبود سامانه آموزشی( مجازی)عدم دسترسی آسان به سامانه آموزشی -

یکسان

عدم آگاهی ارگانها در خصوص ضرورت فراگیری زبان اشاره-

دوره نهضت زبان اشاره، خط بریل،  ) های متعدد در استان تداخل برگزاری دوره-

... (معلمان با مهارتهای چندگانه، ضمن    خدمت و 

اده نحوه استف-سامانه) های مختلف فراگیران با آموزش مجازیعدم آشنایی گروه-

(از سامانه

نبودن باند اینترنتی قوی-

ایی  وجود فقط یک لینک سامانه ویدئو کنفرانس در اداره آموزش و پرورش استثن-

های  ها و همزمانی برگزاری جلسات اداری و دورهکارگاه/استانها جهت برگزاری دوره

دیگر و محدود شدن ساعت آموزش



پیشنهادات
ارسال دستورالعمل به ادارات کل آموزش و پرورش استانها•

ی اتخاذ تسهیالت الزم جهت تهیه سامانه آموزش مجازی با قابلیت اجرا•

ارتباط تعاملی و ظرفیت باال 

بان برقراری جلسات توجیهی برای والدین مبنی بر ضرورت استفاده از ز•

-اشاره در پیشرفت تحصیلی، ارتباطی و رشد اجتماعی کودکان و دانش

آموزان با آسیب شنوایی

ا برگزاری جلسات توجیهی توسط ادارات آموزش و پرورش استثنایی ب•

نهادهای دولتی و غیردولتی در خصوص ضرورت استفاده از زبان اشاره

تداوم آموزش زبان اشاره در استانها با توجه به نیازها و درخواست •

...(بدو ورود، خرید خدمات و ) فراگیران



در پناه 
دادار گیتی آفرین


