
ریسک پیاده سازی 
)ERP( سیستم مدیریت منابع سازمان

ــرای  ــیاری ب ــای بس ــازمان مزای ــع س ــت مناب ــتم های مدیری ــری سیس ــو به کارگی ــک س از ی

ــای  ــزار و هزینه ه ــت نرم اف ــاالی مالکی ــه ب ــر هزین ــوی دیگ ــی دارد و از س ــرکت ها در پ ش

ــد. ــش می ده ــتم ها را افزای ــن سیس ــتفاده از ای ــک اس ــتقرار، ریس ــی اس جانب

در ایــن مقالــه تــالش شده اســت برخــی اشــتباهات رایــج در شناســایی، پایــش و حــل مشــکالت 

ــده و  ــی ش ــوید بررس ــه ش ــا مواج ــا آن ه ــت ب ــن اس ــه ممک ــتم های ERP  ک ــتقرار سیس اس

اقدامــات پیشــنهادی جهــت مدیریــت آن هــا ذکــر شــود.



ــای  ــناخت راهکاره ــب وکار، ش ــای کس ــی نیازمندی ه ــرف بررس ــادی را ص ــان زی ــت زم ــن اس ــما ممک ــرکت ش ش

ــرکت  ــری ERP در ش ــه کارگی ــروژه ب ــت پ ــا در نهای ــد ام ــرده باش ــکار ک ــک راه ــاب ی ــود و انتخ ــزاری موج نرم اف

ــه  ــزاری ERP در ســازمان ها ب ــری راهکارهــای نرم اف ــرخ شکســت پروژه هــای به کارگی ــا مشــکل مواجــه شــود. ن ب

گــزارش گارتنــر 75% بــوده اســت کــه عــدد قابــل توجهــی اســت. بــا ایــن حــال احتمــال اینکــه علــت شکســت ایــن 

ــاب  ــتم انتخ ــای سیس ــا قابلیت ه ــب وکار ب ــای کس ــق نیازمندی ه ــدم تطاب ــه )ع ــل اولی ــم در مراح ــا را بتوانی پروژه ه

شــده(بیابیم بســیار کــم اســت. مطالعــات بســیاری انجــام شــده کــه علــت نــرخ بــاالی شکســت در انجــام ایــن پروژه ها 

را روشــن کنــد و همــه کمابیــش بــه نتایجــی مشــابه دســت یافتنــد. 

شــرکت مشــاوره پانورامــا نیــز گزارشــی از اســتقرار سیســتم های ERP در ســال 2015 منتشــر کرد*کــه جمع بنــدی

ــوان  ــدی و عمــده را می ت ــت کلی ــد کــه ســه عل ــه شکســت می انجام آن نشــان می دهــد 72% از پروژه هــای ERP ب

در ایــن مــورد مؤثــر دانســت:

زمان استقرار 75% بیش از زمان پیش بینی شده به طول می انجامد.  -

در 58% شرکت ها هزینه  پروژه از هزینه تخصیص داده شده )برنامه ریزی شده( بیشتر شده است.  -

53% از شرکت ها به نیمی از مزایایی که از نصب سیستم ERP انتظار می رفت، دست نیافتند.  -

* 
Panorama 2015 ERP Research Report, Published by Panorama Consulting Solutions.
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شکست پروژه استقرار ERP و دالیل آن
خیلی دور، خیلی نزدیک!



مزایــای حاصــل از اســتقرار سیســتم های ERP ممکــن اســت در برخــی مــوارد قابــل اندازه گیــری نباشــد. در چنیــن 

ــد  ــی را بای ــه چیزهای ــد چ ــا نمی دان ــرده ی ــف نک ــری تعری ــرای اندازه گی ــازوکاری ب ــرکت س ــاالً  ش ــواردی احتم م

ــل  ــه قاب ــتقرار در لحظ ــل از اس ــج حاص ــه نتای ــت ک ــر داش ــد در نظ ــز بای ــه را نی ــن نکت ــه ای ــد. البت ــری کن اندازه گی

ــه طــول  ــل توجهــی ب ــروژه )کــه مــدت نســبتاً قاب ــل شــدن پ ــی پــس از تکمی مشــاهده نیســت و ممکــن اســت مدت

ــد. ــان ده ــود را نش ــد( خ می انجام
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ــن  ــن بهتری ــازار و یافت ــادی را صــرف بررســی ب ــان زی ــر نشــان می دهــد بســیاری از شــرکت ها زم مطالعــات گارتن

راه حــل می کننــد در صورتــی کــه مســئله اصلــی کــه در اغلــب مــوارد بــه عنــوان عامــل شکســت ERP ذکــر شــده، 

ــروژه اســت. ــزی و اجــرای پ ــاز برنامه ری ــه ف ــوط ب مرب

ــوان  ــه عن ــی کــه ممکــن اســت ب ــا گوناگونی های ــی، مفهــوم ریســک مســاوی اســت ب ــه تصمیم گیــری عقالی در نظری

ــای مختلــف یــک کنــش بــه وجــود آیــد. بنابرایــن ریســک در حــوزه مدیریــت پــروژه هم معنــای  خروجی ه

»مشــکالت احتمالــی در پــروژه در شــرایط عــدم قطعیــت« اســت و چیــزی کــه می توانــد موجــب شکســت یــا تأخیــر 

ــی و  ــن شــده در چارچــوب زمان ــه اهــداف تعیی ــای دســتیابی ب ــه معن ــت ب ــل موفقی ــروژه شــود. در مقاب در انجــام پ

ــت.  ــده اس ــه تخصیص داده ش بودج

ــی ریســک ها را  ــدازه کاف ــه ان ــروژه ب ــر پ ــل عمــده شکســت پروژه هــای حــوزه IT آن اســت کــه مدی یکــی از دالی

ــش  ــه بخ ــی در س ــورت کل ــه ص ــوان ب ــتقرار را می ت ــاز اس ــک های ف ــی در ریس ــه اقدام ــد و در نتیج درک نمی کن

تفکیــک کــرد؛ ریســک هایی کــه بــه ســبب عــدم مدیریــت پــروژه ممکــن اســت حاصــل شــود، ریســک هایی کــه در 

صــورت ســوء مدیریــت در تحــوالت ســازمان بــه وجــود می آیــد و ریســک هایی کــه بــه فنــاوری اطالعــات مربــوط 

اســت.
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ریسک های متداول در استقرار راهکارهای نرم افزاری 



مدیریت ریسک های استقرار
چه طور موفق شوید؟

سیســتم های مدیریــت منابــع ســازمان- ERP از یــک ســو بــه منظــور ایجــاد یکپارچگــی 

فرایندهــا در حوزه هــای کارکــردی، بهبــود جریــان کاری و استانداردســازی روش هــای 

ــی  ــه روز طراح ــع و ب ــه موق ــای ب ــه داده ه ــی ب ــرای دسترس ــر ب ــوی دیگ ــب وکار و از س کس

شــده اند. در نتیجــه ایــن سیســتم ها پیچیدگــی زیــادی دارنــد و اســتقرار آن هــا بــرای هــر شــرکتی چالش برانگیــز، 

دشــوار، زمان بــر و پرهزینــه اســت. بــا وجــود آن کــه تعــداد زیــادی از شــرکت ها موفــق بــه اســتقرار ERP شــده اند، 

بــا ایــن حــال از آن جایــی کــه دالیــل متعــدد فنــی و ســازمانی بــرای شکســت آن هــا وجــود دارد، ریســک اســتقرار 

ــد.  ــا می کن ــی را ایف ــش مهم ــرکت ها نق ــری ش ــواره در تصمیم گی ــتم ها هم ــن سیس ای

ــه ای  ــا برنام ــد ت ــرکت ها را وادار می کن ــود دارد، ش ــتم های ERP وج ــتقرار سیس ــا اس ــاط ب ــه در ارتب ــک هایی ک ریس

بــرای مدیریــت ریســک های خــود تدویــن کننــد. گرچــه شــرکت هایی کــه اســتقرار ناموفــق داشــته اند تمایلــی بــه 

ــد  ــد و از ســوئی دانــش موجــود پیرامــون تئــوری مدیریــت ریســک نیــز نمی توان بیــان دالیــل شکســت خــود ندارن

چارچوبــی عملــی بــرای آن هــا ارائــه کنــد. 

ــی کــه  ــه مطالعات ــد باتوجــه ب ــرای مدیریــت ریســک دارن ــه توجــه بیشــتری ب ــاز ب ــی کــه نی ــن حــال حوزه های ــا ای ب

ــا  ــن پروژه هــای اســتقرار کــه ب ــوردی بزرگ تری انجــام شــده، کمابیــش مشــخص هســتند. بســیاری از مطالعــات م

شکســت مواجــه شــدند نیــز منتشــر شــدند. ایــن منابــع بــه همــراه منابعــی کــه برخــی شــرکت های مشــاوره اســتقرار 

ــنهادی  ــات پیش ــناخت اقدام ــت ش ــی جه ــد اساس ــد می توانن ــرار می دهن ــرکت ها ق ــار ش ــتم های ERP در اختی سیس

ــا ایــن ریســک ها باشــند* .  کلــی جهــت مواجهــه ب

    برنامه ریزی و زمان بندی واقع بینانه

اســتقرار سیســتم ERP در ســازمان ممکــن اســت بــه دالیــل ســاده ای ماننــد بی توجهــی بــه شــرایط نامطلــوب احتمالــی 

کــه موجــب بــه تعویــق افتــادن پــروژه می شــوند، بــا شکســت مواجــه شــود. بدیهــی اســت در انجــام هــر پــروژه ای 

احتمــال وقــوع مشــکالت پیش بینــی نشــده کــه زمــان انجــام پــروژه را طوالنی تــر می کننــد وجــود دارد. برنامه ریــزی 

و مدیریــت دســتیابی بــه اهــداف هــر فــاز از پــروژه عامــل موفقیــت پــروژه ERP اســت. بهتــر اســت برنامــه ریــزی از 
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* Protivity ERP Implementation Risk Management Practice, Paper Published by Protivity Consulting Firm, 2012
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ــای  ــپس تیم ه ــد و س ــن می کن ــاز را تعیی ــر ف ــداف ه ــروژه، اه ــی پ ــم اصل ــان دیگــر تی ــه بی ــد. ب ــن باش ــه پایی ــاال ب ب

ــن  ــع در دســت، زمان بنــدی و برنامــه اســتقرار خــود را تدوی ــه مناب ــا توجــه ب ــر اســاس اهــداف و ب ــروژه ب دیگــر پ

ــذف  ــود، ح ــاد می ش ــف ایج ــای کاری مختل ــتگی جریان ه ــبب وابس ــه س ــه ب ــکی را ک ــیوه ریس ــن ش ــد. ای می کنن

می کنــد. ســازمان ها بایــد برنامــه اســتقرار واقع بینانــه ای را تدویــن کننــد کــه پیچیدگی هــای سفارشی ســازی 

ــرای  ــه ب ــتم ک ــی از سیس ــازی بخش های ــدی پیاده س ــران در اولویت بن ــه مدی ــرد و ب ــر بگی ــتم ERP را در نظ سیس

ــد.  ــک کن ــتند، کم ــر هس ــب وکار ارجح ت کس

      مدیریت تغییر سازمانی

درک کاربــران از سیســتم، عامــل مهمــی در موفقیــت یــا شکســت اســتقرار سیســتم های ERP اســت. یــک راهــکار 

ــا را  ــط آن ه ــد، رواب ــول می کن ــد را متح ــازمان کار می کنن ــک س ــه در ی ــرادی ک ــه اول روش کاری اف ERP در درج

ــر  ــز تغیی ــر می دهــد. فرایندهــای کاری موجــود نی ــد و مســئولیت های آن هــا را تغیی گســترش داده و شــفاف می کن

ــا در برخــی مــوارد حــذف می شــوند.  کــرده ی

ــاده  ــرای آم ــاختار الزم را ب ــت و س ــازمان اس ــر در س ــرای تغیی ــده ب ــزی ش ــردی برنامه ری ــر، رویک ــت تغیی مدیری

ــول  ــر در ط ــت تغیی ــم مدیری ــک تی ــن منظــور ی ــه ای ــد. ب ــم می کن ــتم ERP فراه ــرش سیس ــان و پذی کــردن کارکن

ــد را  ــود آی ــه وج ــرات ب ــبب تغیی ــه س ــت ب ــن اس ــه ممک ــکالتی ک ــل مش ــئولیت ح ــت مس ــتقرار می بایس ــروژه اس پ

ــتم  ــتقرار سیس ــروژه اس ــی در پ ــای ابتدای ــر از گام ه ــت تغیی ــد مدیری ــه فراین ــه ب ــن توج ــرد. همچنی ــده بگی برعه

ERP بــرای ایجــاد آگاهــی در ســازمان، مزایــای حاصــل از نصــب و تأثیــری کــه بــر کارکنــان، فرایندهــا و فنــاوری 

می گــذارد بســیار حیاتــی اســت. در گام هــای بعــدی بــا طراحــی مجــدد فرایندهــا، تیــم مدیریــت تغییــر مســئولیت 

ایجــاد آگاهــی نســبت بــه تغییــر وظایــف و مراحــل فرایندهــا و تأثیــری کــه بــر طراحــی مشــاغل و ســاختار ســازمانی 

دارد را بــر عهــده می گیــرد. درک فرایندهــا، نقش هــا و مشــاغل جدیــد بــرای طراحــی برنامــه آموزشــی موفــق نیــز 

اهمیــت بســیاری دارد. در گام هــای آخــر، تیــم مدیریــت تغییــر افــزون بــر آمــوزش سیســتم ERP، تــالش می کنــد 

نقــش کلیــدی در ارتباطــات درون ســازمانی ایفــا کنــد و کســب وکار را بــرای اســتفاده از سیســتم در تمــام بخش هــا 

آمــاده کنــد. 
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     درگیری حوزه های مختلف کارکردی

ــود  ــا آن مواجــه شــوند، کمب ریســک دیگــری کــه ممکــن اســت شــرکت ها در طــول اســتقرار سیســتم های ERP ب

درگیــری حوزه هــای مختلــف کارکــردی در فراینــد اســت. هــر فراینــد کســب وکار )مثــالً ثبــت ســفارش تــا دریافــت 

پــول، ثبــت اطالعــات تــا گزارش دهــی و ...( بــه ویــژه در پروژه هــای بــزرگ اســتقرار ERP می بایســت دارای یــک 

فــرد مســئول یــا صاحــب فراینــد باشــد کــه بــه صــورت کامــل تمــام وقــت خــود را بــه یــک هــدف تخصیــص دهــد: 

موفقیــت اســتقرار سیســتم ERP. ایــن افــراد بایــد دارای قــدرت و اختیــارات کافــی باشــند تــا بتواننــد تصمیمــات الزم 

را پیرامــون آن چــه فرایندهــا بایــد باشــند، گســتره آن هــا و آزمــون و حــل مشــکالت آن هــا اتخــاذ کننــد. ایــن نقــش 

بــرای صاحــب فراینــد ممکــن اســت دائمــی شــود و تــا پــس از پایــان اســتقرار نیــز ادامــه یابــد. 

ســازمان های موفــق، صاحبــان فراینــد و منابــع دیگــر خــود را از حوزه هــای کارکــردی فعلــی بــه پــروژه ERP منتقــل 

ــطح  ــای س ــازمان و ارتق ــود در س ــدی خ ــان کلی ــظ کارکن ــرای حف ــز ب ــی را نی ــای انگیزش ــا برنامه ه ــد و حت می کنن

ــد. ــروژه ERP تدویــن می کنن ــرای همــکاری در پ ــزه آن هــا ب انگی

      آزمون فرایندهای کسب وکار پس از استقرار

آزمــون فرایندهــا پــس از اســتقرار شــرطی مهــم در اســتقرار موفــق سیســتم های ERP اســت امــا معمــوالً ســازمان ها 

بــه ســبب اتمــام ســریع تر پــروژه تصمیــم می گیرنــد بــدون هیــچ گونــه اقدامــی از ایــن مرحلــه عبــور کننــد. اولیــن 

فــاز آزمــون واحدهــا نامیــده می شــود و  شــامل آزمــون تــک تــک تراکنــش هــا و زیرفرایندهاســت تــا لحــاظ شــدن 

تمــام نیازمنــدی هــای مستندشــده تضمیــن شــود. ایــن مرحلــه معمــوالً بیــش از آن چیــزی کــه برنامه ریــزی شــده بــه 

طــول می انجامــد و در نهایــت منجــر بــه کاســتن از زمــان آزمــون بــرای فازهــای مهم تــر ماننــد آزمــون یکپارچگــی 

و آزمــون پذیــرش کاربــر می شــود.

ــای  ــا واحده ــکاری ب ــامل هم ــه ش ــت ک ــروژه ERP اس ــه از پ ــن مرحل ــب چالش برانگیزتری ــی اغل ــون یکپارچگ آزم

ــد، تدویــن  ــازی می کنن ــب وکار را شبیه س ــی کس ــرایط واقع ــون کــه ش ــناریوهای آزم ــتن س ــرای نوش ــف ب مختل

ــود. ــت می ش ــن دس ــواردی از ای ــی و م ــتم های قدیم ــده از سیس ــل ش ــای منتق ــون داده ه ــون، آزم ــتندات آزم مس

آزمــون پذیــرش کاربــر نیــز بــه طیفــی از کاربــران در ســازمان ایــن امــکان را می دهــد کــه سیســتم ERP و انطبــاق 

ــام  ــان انج ــوزش کارکن ــل آم ــس از تکمی ــون پ ــن آزم ــده آل ای ــت ای ــد. در حال ــی کنن ــا را بررس ــا نیازمندی ه آن ب

می شــود تــا بــه ایــن ترتیــب آن هــا  بتواننــد مهارت هــای کار بــا سیســتم را تقویــت کننــد. از ایــن آزمــون می تــوان 
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بــرای تأییــد کامــل بــودن کارکــرد سیســتم و نیــز مســائل امنیتــی و ســطح دسترســی اســتفاده کــرد.

      انتقال داده ها/ مدیریت داده ها

در اســتقرار سیســتم های ERP انتقــال داده هــا و فراینــد تأییــد آن هــا اغلــب بــه حــد کفایــت برنامه ریــزی نمی شــود 

ــد  ــا را درک کنن ــال داده ه ــات انتق ــد الزام ــازمان ها بای ــد. س ــول می انجام ــه ط ــده ب ــی ش ــه پیش بین ــش از آن چ و بی

و زمــان الزم بــرای ایــن فراینــد در برنامــه اســتقرار و نیــز تأثیــری کــه بــر آن خواهــد داشــت را در نظــر بگیرنــد. 

ســاختار داده هــا مســئله دیگــری اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. برنامــه اســتقرار می بایســت زمــان کافــی را بــرای 

پاکســازی داده هــا در سیســتم قدیمــی پیــش از انتقــال بــه سیســتم ERP جدیــد در نظــر بگیرنــد. داده هــای منتقــل 

شــده می بایســت ســپس توســط کاربــران مــورد آزمــون قــرار گیرنــد و صحــت آن هــا تأییــد شــود.در مــواردی کــه 

داده هــای زیــادی منتقــل شــده اســت، از نمونه گیــری آمــاری بــه جــای بررســی همــه داده هــا می تــوان اســتفاده کــرد. 

حجــم زیــاد داده گاهــی بــه داده هــای تکــراری در پایــگاه داده مربــوط می شــود. یکــی از دالیلــی کــه چنیــن شــرایطی 

ــرای ثبــت داده هــا در سیســتم های قدیمــی اســت کــه در نتیجــه آن  ــد عــدم وجــود یــک اســتاندارد ب ایجــاد می کن

 ERP هــر یــک از کاربــران بــه ســلیقه خــود اقــدام بــه ثبــت اطالعــات کرده انــد. بــا ایــن حــال طراحــی سیســتم های

بــه گونــه ای اســت کــه ســاختاری یکپارچــه بــرای ورود اطالعــات وجــود دارد و بــه ایــن ترتیــب بــرای انتقــال داده هــا 

بــه سیســتم جدیــد می بایســت پاکســازی داده هــا و ســاختاردهی بــه آن هــا بــه بهتریــن شــکل مدیریــت شــود. 

      زیرساخت فنی و سفارشی کردن نرم افزار

مشــکالت فنــی زیــادی در اســتقرار سیســتم ها وجــود دارد کــه برخــی از آن هــا در برنامــه مدیریــت ریســک در نظــر 

گرفتــه می شــوند و برخــی خیــر. ایــن مــوارد شــامل:

انتقال ناکافی اطالعات از توسعه دهندگان سیستم به پشتیبان های مستقر در سازمان؛  -

مشکالت شبکه ای و پشتیبانی فنی در ارتباط با به روزرسانی سیستم یا برون سپاری مرکز داده ها؛  -

منابع و تجهیزات سخت افزاری ناکافی که به سیستم ERP تخصیص داده شده؛  -

شبکه تحت فشار یا پهنای باند ناکافی؛  -

فرایندی ناکارآمد برای مدیریت تغییر فنی؛  -

عدم وجود برنامه های مدیریت بحران در تجهیزات فنی.   -
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نیازمنــد  کننــد، سیســتم همچنــان  تــالش   ERP متناســب ترین سیســتم  یافتــن  بــرای  هــر چــه ســازمان ها 

ــاص و  ــای خ ــاص، فرم ه ــال داده خ ــای انتق ــاص، برنامه ه ــای خ ــد گزارش ه ــواردی مانن ــت. م ــازی اس سفارشی س

... مــواردی هســتند کــه نیــاز بــه سفارشی ســازی سیســتم دارنــد تــا سیســتم بتوانــد بــه صــورت  کامــل پاســخگوی 

نیازمندی هــای کســب وکار باشــد. 

       حذف سیستم قدیمی*

ــد و  ــاق می افت ــد اتف ــتم ERP جدی ــه سیس ــل ب ــال کام ــه انتق ــود دارد ک ــتم های ERP، دوره ای وج ــتقرار سیس در اس

سیســتم های قدیمــی بــه صــورت کامــل کنــار گذاشــته می شــوند. فعالیت هــای اســتقرار ممکــن اســت هفته هــا و یــا 

ماه هــا قبــل از حــذف سیســتم قدیمــی تدویــن شــده و آغــاز شــده باشــند. بــا آغــاز ایــن فعالیت هــا:

هیچ کار دیگری بر روی سیستم قدیمی صورت نمی گیرد؛  -

فعالیت های کسب وکار که با سیستم قدیمی در ارتباط هستند متوقف می شوند؛  -

مالحظات مالی مربوط به حذف سیستم انجام می شود.  -

ــت  ــا در نهای ــوند ت ــش می ش ــا آزمای ــد، کارکرده ــه می یاب ــی ادام ــتم قدیم ــذف سیس ــه ح ــوط ب ــای مرب فعالیت ه

ــود.  ــن ش ــل جایگزی ــورت کام ــه ص ــد ب ــتم جدی سیس

* Cutover
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در مدیریت تغییر ERP چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

فهرســتی از مــوارد الزم بــرای بررســی جهــت تضمیــن مدیریــت تغییــر تحــت شــرایطی 

ــت، در  ــازمان- ERP  اس ــع س ــت مناب ــتم مدیری ــتقرار سیس ــال اس ــازمان در ح ــه س ک

ادامــه آمــده اســت. بــدون رعایــت ایــن مــوارد فراینــد اســتقرار شــما قطعــاً در مدیریــت 

ــت. ــکل شده اس ــار مش ــک ها دچ ریس

آیا کارکنان شما نیاز به این تغییر و مزایای حاصل از آن را درک کرده اند؟  

ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــب کارکن ــورد از جان ــه بازخ ــرای ارائ ــازوکارهایی ب ــا س آی  

؟ ســت ه ا شد

آیــا مســئول پــروژه تغییــرات را بــه خوبــی مدیریــت می کنــد و موانــع موفقیــت   

از میــان برمــی دارد؟

ــد  ــای جدی ــا نقش ه ــق ب ــژه منطب ــورت وی ــه ص ــما ب ــی ش ــه آموزش ــا برنام آی  

اســت؟ شــده  طراحــی  کارکنــان 

ــا  ــر آن ه ــر س ــرده و ب ــتقرار را درک ک ــی اس ــداف کل ــازمان اه ــران س ــا رهب آی  

دارنــد؟ توافــق 

آیا برنامه ای برای پشتیبانی در محل پس از پایان پروژه استقرار دارید؟  

آیا رهبران بر سر اولویت باالی پروژه استقرار توافق دارند؟  



نوماتــک ارائــه دهنــده طیفــی از راهکارهــای نرم افــزاری بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای 

روز دنیــا اســت. بــرای اســتفاده از نرم افزارهــای نوماتــک شــما می توانیــد از هــر ابــزاری 

کــه قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت دارد )رایانــه، تبلــت، موبایــل و ...( اســتفاده کنید. 
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