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 مقدمه:
های دیگر اعم از داخل یا دانشگاهی مجرب در یان مقطع دکتری با اساتید راهنماآشنا شدن دانشجوبه منظور 

یان تشویق دانشجو و های خارج از کشورهای دانشگاهامکاناتی نظیر کتاب، مقاالت و آزمایشگاهخارج، استفاده از 

نامه فرصت توانند طبق شیوهها می، دانشگاهدر جهت ارتقاء سطح علمی های علمی و پژوهشیبه توسعه فعالیت

اداره از طرف  یافتهتحقیقاتی تعداد مشخصی از متقاضیان واجد شرایط خود را انتخاب )بر اساس سهمیه تخصیص

عداد تالزم به ذکر است محدودیتی برای داخل یا خارج از کشور اعزام نمایند.  تحقیقاتیبورس( و به فرصت  کل

 .دانشجوی اعزامی به فرصت تحقیقاتی داخل کشور وجود ندارد

 

 شرایط متقاضی: -1
  ه با ک)با تایید صالحیت عمومی و علمی توسط پردیس / دانشکده مستقل( دانشجوی دکتری روزانه

شجویان دانموفقیت امتحان جامع را گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری خود را تصویب کرده باشد )

در صورت تمایل اعزام با هزینه شخصی پس از اخذ روادید، در بازه  خودگردانبت دوم و پردیس نو

 سازمان امور دانشجویانجهت دریافت ارز دولتی به اقدام و سپس تشکیل پرونده نسبت به قانونی 

 (.شوندمعرفی می

  رساله دانشجو باشد.موضوع موضوع فرصت تحقیقاتی بایستی هم راستا با 

  پذیرش از دانشگاه / موسسه مورد تایید پردیس / دانشکده مستقل.داشتن 

 (.1های نمره زبان انگلیسی )جدول شماره گواهی معتبر مبنی بر احراز یکی از حد نصاب 

 حداکثر  .باشد نگذشته دانشجو لیتحص به شروع از سال 3 از شیب دانشگاه طرف از یمعرف هنگام به

 ماه است. 48خروج از کشور از زمان شروع به تحصیل مدت زمان جهت ارائه روادید و 

  دمقطع تحصیلی خو اتماممنظور بازگشت و به دانشگاه به های اجرائیضمانتسپردن. 
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 تحصیالت تکمیلیاداره جهت ارائه به مدارک مورد نیاز  -2

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:  -2-1

 رصت ف از دانشگاه مقصد (مورد تأیید استاد راهنمای دانشگاه یزدبا سربرگ دانشگاه / موسسه ) نامهدعوت

 قید گردد(.خ شروع و طول دوره تاری بایستی نامه)در دعوت تحقیقاتی

 بخش  / راهنما استادکه به تایید  مدت کوتاه یقاتیتحق فرصت از استفاده درخواست کاربرگ تکمیل شده

 رسیده است.  دانشکده / پردیس)گروه( / 

  زبان معتبر )مدرک زبان باید در زمان شروع به تحصیل در دانشگاه یزد دارای اعتبار باشد(مدرک 

 

 ـ حد نصاب نمره زبان1جدول شماره 

حدنصاب فرصت 

 تحقیقاتی داخل کشور

فرصت حدنصاب 

 تحقیقاتی خارج از کشور
 آزمون

41 51 MSRT 

384 481 TOLIMO 

384 481 TOEFL (paper based) 

48 61 TOEFL (IBT) 

4 5 IELTS 

 ( ملکییا  کارمندیاصل سند تعهد محضری ) 

 ـ تضمین مالی جهت فرصت تحقیقاتی2شماره جدول 

 ریال 111/111/151داخل کشور  ریال 111/111/411 خارج از کشور  دانشجویان بورسیه

 ریال 111/111/151داخل کشور  ریال 111/111/211خارج از کشور  دانشجویان غیربورسیه

 

 ریال 111/111/111 آموزش رایگان هر مقطع دانشجویان بورسیه

 ریال 111/111/111 آموزش رایگان هر مقطع دانشجویان غیربورسیه

 

file:///C:/Users/User-26556/Desktop/فرصت%20مطالعاتی/فرم%20تعهد%20کارمندی.pdf
file:///C:/Users/User-26556/Desktop/فرصت%20مطالعاتی/فرم%20تعهد%20کارمندی.pdf
file:///C:/Users/User-26556/Desktop/فرصت%20مطالعاتی/فرم%20وثیقه%20ملکی.pdf
file:///C:/Users/User-26556/Desktop/فرصت%20مطالعاتی/فرم%20وثیقه%20ملکی.pdf
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سند تعهد محضری مبلغ هزینه فرصت تحقیقاتی خارج از کشور برای دانشجویان بورسیه  8بند در  -

به  ریال است. چنانچه دانشجو نیاز111/111/211ریال و دانشجویان غیر بورسیه  111/111/411

ارشد جهت ارائه به سفارت یا دانشگاه مقصد را داشته باشد باید اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی

سند تعهد  8و  6ریال بابت هزینه آموزش رایگان )بند  111/111/111به ازای هر مقطع مبلغ 

( تعهد نماید. مجموع هزینه فرصت تحقیقاتی و هزینه آموزش رایگان در ابتدای سند تعهد محضری

 گردد.می محضری به عنوان حداقل تضمین قید

 که سند تعهد کارمندی است حکم کارگزینی ضامنین الزامی است . در صورتی -

و  "خارج از کشور"به جای نام کشور عازم  "عازم کشور"در ابتدای سند تعهد محضری در قسمت  -

 ماه قید گردد. 9تا  6مدت آن 

 نمایند. در این صورت دفاتر اسناد رسمی می توانند عنوان سند را سند تعهدنامه دانشجویی انتخاب -

گردد. عنوان سند تعهدنامه غیرمالی مورد تایید دفتر حقوقی سازمان هزینه سند، دانشجویی محاسبه می

 .باشدامور دانشجویان نمی

 

 111 کاربرگ 

 د رند بایارشد دانامه و ریز نمرات کارشناسی یا کارشناسی)دانشجویانی که نیاز به دانش 112 کاربرگ

 را مطابق با هر مقطع مورد نیاز تکمیل نمایند(. 112کاربرگ جدول 

  113کاربرگ 

 ( فخاص تصویر گذرنامه)رصت تحقیقاتی خارج از کشور 

 ( خاص تصویر کارت ملی)فرصت تحقیقاتی داخل کشور 

 اه یا گدانشآن نامه دانشگاه یا موسسه محل تحقیق به تأیید معاونت آموزشی یا پژوهشی ارائه موافقت

 .داخل کشور( تحقیقاتیفرصت خاص )موسسه 

  کاربرگ درخواست دانشجوی متقاضی فرصت تحقیقاتی که باید به تایید استادراهنما، بخش )گروه

 آموزشی( و ... رسیده باشد. 

  ه دانشجو باید نسبت ب ،تحصیالت تکمیلیاداره الزم به ذکر است پس از ارائه مدارک مورد نیاز به

 اقدام نماید.  (portal.saorg.ir)ثبت درخواست و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه سجاد

file:///C:/Users/User-26556/Desktop/فرصت%20مطالعاتی/فرمها/کاربرگ%20استفاده%20از%20فرصت%20کوتاه%20تحقیقاتی%20داخل%20و%20خارج%20از%20کشور.docx
file:///C:/Users/User-26556/Desktop/فرصت%20مطالعاتی/فرمها/کاربرگ%20102-%20جهت%20اخذ%20دانشنامه%20کارشناسی%20و%20کارشناسی%20ارشد.docx


 
ای از راهنمای مراحل تکمیل مدارک و خالصه

نامه اجرایی استفاده از فرصت تحقیقاتی شیوه

 مدت دانشجویان دکتریکوتاه

 EP/B001 :مدرک شناسه

 1   یرایش:و

 14 از 6صفحه: 

 

6 
 

 )خاص فرصت تحقیقاتی خارج از کشور(: مدارک مورد نیاز جهت اخذ ارز  -2-2

دانشجو باید نسبت به اخذ روادید و بلیت کشور مقصد اداره کل بورس پس از دریافت نامه حمایت مالی از  

ارز به اداره تحصیالت تکمیلی فرصت تحقیقاتی اقدام نماید و سپس مدارک مشروحه ذیل را جهت دریافت 

 دانشگاه ارائه نماید:

 تصویر صفحه اول گذرنامه 

  دیداروتصویر 

  بلیتتصویر 

 شماره حساب بانک تجارت 

 

  روز قبل از تاریخ عزیمت به اداره تحصیالت تکمیلی  14دانشجوی متقاضی بایستی مدارک مربوطه را

تصویر روادید و بلیت را بارگذاری نماید.  (portal.saorg.ir)ارائه نموده و سپس در سامانه سجاد 

 روز مانده به زمان خروج از کشور است. 3جهت اخذ ارز اداره کل بورس زمان مراجعه به 

 از  اند باید پسارشد اقدام نمودهدانشجویانی که نسبت به آزادسازی مدارک کارشناسی و کارشناسی

 نمایند.عودت اداره کل بورس را به اصل مدارک فارسی اخذ شده  ،ترجمه

 درصد معادل ریالی ارز مقرری را در حساب بانک  35که دانشجو بورسیه نباشد بایستی در صورتی

 تجارت خود داشته باشد.

 

 مدارک مورد نیاز جهت تمدید فرصت تحقیقاتی: -2-3

 فرصت تحقیقاتی داخل کشور -2-3-1

  فرصت تحقیقاتی و استاد راهنمای دانشگاه یزدگزارش شش ماهه به تأیید استاد راهنمای 

 نامه موافت استاد راهنمای دانشگاه مقصد با تمدید فرصت تحقیقاتی 

 نامه موافقت دانشگاه مقصد با تمدید فرصت تحقیقاتی 

 

  تحصیالت تکمیلی تحویل داده شود. ادارهاین مدارک قبل از اتمام دوره شش ماهه بایستی به 
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 خارج از کشورفرصت تحقیقاتی  -2-3-2

 تصویر مقاله 

  114کاربرگ تکمیل شده 

  ماه قبل از اتمام فرصت  1ماه( که باید  3کاربرگ درخواست تمدید فرصت تحقیقاتی )حداکثر به مدت

 ماه به تایید استاد راهنمای داخل، بخش )گروه آموزشی( و... رسیده باشد. 6

 

 ه به ادار دارک مربوط به تسویه حسابمدارک مذکور پس از بازگشت دانشجو به کشور به همراه م

 گردد.تحصیالت تکمیلی ارائه می

 

 ت(:مدهتحقیقاتیکوتا فرصت اتمام از )پس بحسا تسویه جهت زنیا ردمو ارکمد -2-4

 (باشد ندامیتونیز  رافپا رتصوهب تایید) خلدا یهنمارا دستاا تایید با رجخا یهنمارا دستاا ارشگز. 

 خاص فرصت  ستا رکشوبه  ورود و وجخر مهر به رممهو که نامهرگذاز ایصفحه و اول تصویرصفحه(

 تحقیقاتی خارج از کشور(.

 بلیت )خاص فرصت تحقیقاتی خارج از کشور( تصویر 

 نامه )خاص فرصت تحقیقاتی خارج از کشور(بیمه تصویر 

 داخل( ینامه دانشگاه مقصد مبنی بر اتمام فرصت تحقیقاتی با قید مدت دوره )خاص فرصت تحقیقات 

 

  در این مرحله نیز دانشجو تصویر مدارک مورد نظر را جهت تسویه حساب در سامانه سجاد

(portal.saorg.ir)  نماید.بارگذاری می 

 عدم تسویه حساب این دوره، مدرک فارغ التحصیلی دانشجو صادر نخواهد  صورت در است بدیهی

 .شد
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 مزایا -3

 مزایای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور: -3-1

  درصد آن را سازمان بورس  65حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی )مطابق جدول مقرری ارزی( که

)به  گرددمی درصد مابقی توسط دانشجو با قیمت نرخ ارز دولتی خریداری 35کند و پرداخت می

 شود(.پرداخت میاداره کل بورس طور کامل از طرف دانشجویان بورسیه این مبلغ به

 51 رفت و برگشت و  های بلیتدر جدول زیر جهت جبران بخشی از هزینه یهای مقرردرصد هزینه

 پرداخت می شود.اداره کل بورس بیمه از طرف 

 ـ کمک هزینه بلیت رفت و برگشت و بیمه3جدول شماره 

، کانادا، آمریکا، نیوزیلنداسترالیا،  کشور

جنوبی و آمریکای  ژاپن، آفریقای

 التین

کشورهای جنوب شرقی 

 آسیا و سایر

لبنان، ترکیه، هند، روسیه و 

 کشورهای مشترک المنافع

 بیست و پنج میلیون ریال سی و پنج میلیون ریال شصت میلیون ریال مبلغ

  ماه بصورت ریالی و با نرخ ارز رسمی بعد از بازگشت  9پرداخت هزینه تمدید فرصت تحقیقاتی تا

 دانشجو به کشور به نرخ روز در صورت تایید دستاورد علمی از طرف اداره کل بورس 

 مزایای فرصت تحقیقاتی داخل کشور: -3-2

  مقرری شش ماهه و کمک هزینه پژوهش و خوابگاه 

 میلیون ریال است. 61تا  51رای دانشجو مبلغی بین مقرری شش ماهه ب -

 کمک هزینه پژوهشی متغیر است. برای تحقیقات نظری تا  ،بر اساس نظری یا تجربی بودن تحقیقات

کرد که هزینه گرددپرداخت می میلیون ریال 151میلیون ریال و برای تحقیقات تجربی تا سقف  111سقف 

 آن مطابق جدول زیر است.
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 ـ کمک هزینه پژوهشی فرصت تحقیقاتی داخل4شماره جدول 

 بابت درصد هزینه کرد

 - %31 استاد 

مواد، تجهیزات آزمایشگاهی، انفورماتیک، کمک  %51 خدمات )سهم دانشجو(

 هزینه مسکن و خوابگاه

 - %21 دانشگاه

 

د باش دانشجو که دانشگاه/ موسسه محل تحقیق داخل همان شهر دانشگاه محل تحصیلدرصورتی -

 درصد مقرری ریالی قابل پرداخت است. 51تنها 

 

 دانشگاه یزد )خاص فرصت تحقیقاتی خارج از کشور( هایو تشویق تعهدات -3-3

 پژوهشی، پژوهشی، نوبت دوم و  –های روزانه آموزشی تمامی دانشجویان غیر بورسیه دانشگاه )دوره

پژوهشی برتر دنیا )بر اساس فهرست معاونت پژوهشی دانشگاه / موسسه  511پردیس خودگردان( که از 

های طرف تفاهم دانشگاه یزد به تایید هیات رئیسه موفق به کسب پذیرش شده و دانشگاه( یا از دانشگاه

گردند از  JCRبندی سطح مبنایموفق به چاپ یک مقاله مشترک بر با استاد راهنمای خارج از کشور 

 6که فرصت تحقیقاتی مند خواهند شد و در صورتیمیلیون ریال بهره 51کمک هزینه دانشگاه به مبلغ 

ماهه خارج از کشور منجر به افزایش سنوات تحصیلی دانشجو گردد یک نیمسال از سنوات مازاد دانشجو 

 که مشمول جریمه ریالی احتمالی است بخشوده خواهد شد.

 اعطا خواهد و تکمیل کاربرگ مربوطه میلیون ریالی پس از احراز شرایط 51بدیهی است کمک هزینه  -

شد. ضمنا آدرس دانشجو در مقاله بایستی آدرس مکاتبه دانشگاه یزد و بر اساس ساختار اعالم شده 

 از روابط بین الملل دانشگاه باشد.

جهت استفاده از بخشودگی جریمه ریالی یک نیمسال از سنوات مازاد دانشجو بایستی کاربرگ  -

تایید واحدهای مربوطه به همراه مستندات ذکر شده به اداره تحصیالت  مربوطه تکمیل و پس از

 تکمیلی ارسال گردد.
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 سایر موارد -4

 ی های علمی و تحقیقاتدانشجو موظف است پس از بازگشت از فرصت تحقیقاتی گزارشی از فعالیت

تکمیلی  تحصیالته خود را که به تأیید استادان راهنمای فرصت تحقیقاتی و دانشگاه یزد رسانده است ب

 دانشگاه ارائه نماید. 

 هایی معرفی شود و پذیرش دریافتتوصیه می شود برای انجام دوره های تحقیقاتی، دانشجو به دانشگاه 

، ارتباط علمی داشته و موجب توسعه دانش و فناوری برای دانشگاه یزدنماید که آن دانشگاه با دانشگاه 

  گردد.

 کاربرگ  در راهنما استاد توسط کتباً آن، لیدال و مراتب است الزم راهنما استاد موافقت عدم صورت در

 .گردد اعالم« انیدانشجو مدت کوتاه یقاتیتحق فرصت از استفاده درخواست»

  دانشجویان موظف هستند پس از اتمام دوره تحقیقاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه به کشور مراجعت

های انجام شده و خسارات وارده طبق تعهد مأخوذه اقدام هزینه نمایند در غیر اینصورت نسبت به استرداد

 شود.می

 ماه تمدید گردد. برای  9تواند تا حداکثر فرصت تحقیقاتی با نظر موافق استاد راهنما و دانشگاه می

 های علمی برجسته وخارج از کشور جهت تمدید دوره، داشتن فعالیت تحقیقاتیدانشجویان فرصت 

دوره تحقیقاتی )مانند انتشار مقاله در نشریات علمی و پژوهشی بین المللی معتبر( الزامی ارزنده در طول 

ارائه  114همراه کاربرگ این صورت دانشجو باید مستندات مربوط به دستاورد علمی را به در است.

 نماید.

  داره ا بااداره کل بورس دانشجو موظف است در صورت انجام تحقیقات کمتر از شش ماه به تشخیص

 کل امور مالی سازمان امور دانشجویان مبالغ اضافی دریافتی را تسویه نماید.

 ی هاچنانچه دانشجو به هر دلیل و به تشخیص اداره کل بورس در مهلت مقرر موفق به دریافت هزینه

های ارزی وی پس از مراجعت به کشور به نرخ رسمی ارز در استحقاقی نگردد، معادل ریالی معوقه

 وجود اعتبار قابل پرداخت است. صورت

 شود داده لیتحو دانشگاه حراست به و لیتکم دانشجو توسط یستیبا کشور از خروج کاربرگ. 

 دنتواند به عنوان استاد راهنمای دوره فرصت تحقیقاتی انتخاب گرداستاد راهنما و مشاور نمی. 

 دانشجو است.های آن بر عهده در صورت همراه بودن همسر و فرزند، کلیه هزینه 
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  الزم به ذکر است که طبق مفاد سند تعهد اخذ شده، برای لغو سند مذکور ارائه گواهی انجام کار، دو برابر

باشد. بدیهی است مدت استفاده از تسهیالت، الزم است و تا ارائه گواهی مذکور، لغو سند میسر نمی

 .گرددتوسط اداره کل بورس صادر میمجوز لغو سند مذکور پس از ارائه مدارک الزم به دانشگاه و 

 د.گیراعالم سهمیه دانشگاه توسط سازمان امور دانشجویان )معموال اواخر اردیبهشت هر سال( صورت می 

  انشجو دانتخاب اولویت  ودانشجوی متقاضی اعالم سهمیه به پردیس / دانشکده مستقل بر اساس تعداد

 است.وی علمی پژوهشی امتیازات  بر اساس

 

 گذراندن فرصت تحقیقاتی در دانشگاه یزددانشجوی متقاضی  پذیرشفرآیند  -5
  اخذ نامه موافقت یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد با سربرگ دانشکده / گروه مستقل با درج

 تاریخ شروع و مدت دوره تحقیقاتی و ارائه آن به دانشگاه محل تحصیل توسط متقاضی

 پژوهشی دانشگاه مبدا مبنی بر درخواست فرصت تحقیقاتی دانشجومعاونت آموزشیاز نامه  دریافت / 

 یزد  در دانشگاه

   ارجاع نامه از معاونت آموزشی دانشگاه یزد به پردیس / دانشکده مستقل و تایید شورای دانشکده / گروه

 مستقل 

  اعالم موافقت معاونت آموزشی دانشگاه یزد با فرصت تحقیقاتی دانشجو به دانشگاه مبدا 

  ،کمک هزینه پژوهشی به ، 4شماره مطابق با جدول پس از شروع دوره تحقیقاتی در دانشگاه یزد

 شود.واریز می( سهم خدمات)و دانشجو  هحساب دانشگاه، استاد مربوط

  میلیون ریال است. 61تا  51مقرری شش ماهه برای دانشجو مبلغی بین 

  ز ، در طول دوره در استفاده ادر دانشگاه یزد مدتمتقاضی استفاده از دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه

دانشجو پس از صدور حکم فرصت  خدمات دانشجویی همانند دانشجوی مهمان تلقی خواهد شد.

 تحت نظارت مدیریت تحصیالت تکمیلی خواهد بود. ،از سوی سازمان امور دانشجویان

 ه توسط سازمان امور دانشجویان ها توسط معاونت اداری و مالی دانشگاه و حکم صادرپرداخت هزینه

 و با تایید مدیریت تحصیالت تکمیلی و معاونت آموزشی دانشگاه صورت خواهد گرفت.
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 روندنمای درخواست فرصت تحقیقاتی -6

-  
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 مقرری ارزی دانشجویان فرصت تحقیقاتی خارج از کشور -7

 لیست مقرری ارزی کشورها -5جدول شماره 

 ردیف نام کشور مقرری ماهیانهمیزان  ماهه 6میزان مقرری 

 1 پرتغال یورو 823 یورو 4938

 2 مونیخ -آلمان یورو 1342 یورو 8152

 3 سایر شهرها -آلمان یورو 1298 یورو 7788

 4 آمریکا یورو 1111 یورو 6616

 5 اتریش یورو 1155 یورو 6931

 6 اسپانیا یورو 1119 یورو 6654

 7 سیدنی، نیوساوت ولز -استرالیا استرالیادالر  2151 دالر استرالیا 12911

 8 سایر شهرها –استرالیا  دالر استرالیا 2157 دالر استرالیا 12342

 9 گروه الف )رم، میالن و تورینو( -ایتالیا یورو 1228 یورو 7368

 11 گروه ب )سایر شهرها( -ایتالیا یورو 1188 یورو 7128

 11 برزیل یورو 759 یورو 4554

 12 بلژیک، گنت، سایر شهرها یورو 1214 یورو 7284

 13 بروکسل -بلژیک یورو 1265 یورو 7591

 14 پرتغال یورو 792 یورو 4752

 15 ترکیه یورو 759 یورو 4554

 16 چین یورو 825 یورو 4951

 17 دانمارک کرون دانمارک 11824 کرون دانمارک 64944

 18 مسکو -روسیه یورو 1131 یورو 6781

 19 سایر شهرها و سن پترزبورگ -روسیه یورو 911 یورو 5411

 21 روسیه سفید)بالروس( یورو 1117 یورو 6112

 21 نیوزیلند یورو 963 یورو 5778

 22 سنگاپور یورو 759 یورو 4554

 23 سوئد کرون سوئد 12541 کرون سوئد 75241

 24 سوئیس فرانک سوئیس 2732 فرانک سوئیس 16392
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 25 پاریس -فرانسه یورو 1241 یورو 7441

 26 سایر شهرها -فرانسه یورو 1195 یورو 6571

 27 فنالند یورو 1119 یورو 6654

 28 کره جنوبی یورو 759 یورو 4554

 29 لبنان یورو 759 یورو 4554

 31 مکزیک یورو 759 یورو 4554

 31 نروژ کرون نروژ 11188 کرون نروژ 66528

 32 هلند یورو 1361 یورو 8161

 33 دهلی و بمبئی -هند یورو 647 یورو 3882

 34 سایر شهرها -هند یورو 543 یورو 3258

 35 یونان یورو 1116 یورو 6196

سایر کشورهای اروپایی: ایسلند، مجارستا، چک،  یورو 792 یورو 4752

 استونی، رومانی، لهستان و اسلواکی

36 

غیر اروپایی: ارمنستان، آرژانتین، سایر کشورهای  یورو 759 یورو 4554

 تایوان، گرجستان، هنگ کنگ و تایلند

37 

 38 ژاپن ین ژاپن 211111 ین ژاپن 1211111

 39 سوریه یورو 691 یورو 4141

 41 گروه الف -کانادا دالر کانادا 1651 دالر کانادا 9911

 41 گروه ب -کانادا دالر کانادا 1485 دالر کانادا 8911

 42 )مشترک المنافع( CISکشورهای  یورو 691 یور 4141

 43 مالزی یورو 611 یورو 3611

 

 


