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 اّذاف اختصبصی :
 

 ای بر فیسیک پرتَهقذهِ  ، ، ارزؼیببی هقذهبتیهؼرفی درض، هٌببغ -1

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 .( اّذاف دسع سا تـشح ًوبیذ  1-1

 بی هَجَد دس طجیؼت سا تـشیح ًوبیذ ٍ آًْب سا هقبیؼِ کٌذ.اًَاع ًیشٍّب ٍ اًشطی ّ(  2-1

 هفبّین فیضیکی اػبػی سا دس فیضیک کالػیک ٍ ًَیي هقبیؼِ کٌذ.   (3-1   

 حل توشیي ( 4-1   

 

 ظبختبر هبدُ ٍ هبّیت پرتَّب آؼٌبیی بب  -2

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 یح ًوبیذ. ػبختبس اتن ٍ هلکَلْب سا تـش  (1-2

 کٌذ. ٍ هقبیؼِ  هلکَلی سا تَضیح دّذ ٍ ٍیظگیْبی آًْب سا ثیبى  اًَاع پیًَذ  (2-2

 ( سا دػتِ ثٌذی کٌذ ٍ دس هَسد ٍیظگیْبی ّش یک ثحث کٌذ.)رسُ ای ٍ الکتشٍهغٌبطیؼیاًَاع پشتَّب   (3-2

  تَضیح دّذ. هَجی ثَدى سا  -هفَْم اصل رسُ ای( 4-2

 حل توشیي ( 5-2

 

 تبریخچِ هذلْبی اتوی  بب آؼٌبیی -3

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 هذل اتوی تبهؼَى ) کـوـی( تـشیح کٌذ. ( 1-3

 هذل اتوی سادسفَسد سا تـشیح کٌذ ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًْب سا ثیبى ًوبیذ.  ( 2-3

 ل اتوی ؿشٍدیٌگش سا تـشیح ًوبیذ ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًشا تَصیف کٌذ. هذ ( 3-3

 اػذاد کَاًتَهی سا ثیبى ًوبیذ ٍ ّش یک سا تَضیح دّذ.  ( 4-3

 ( حل توشیي5-4

 

 آؼٌبیی بب ظبختوبى ّعتِ -4

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد       

 اجضا ّؼتِ سا تـشیح ٍ ٍیظگیْبی آًْب سا ثیبى کٌذ.(  1-4



 

 

 ى دػتِ ثٌذی کٌذ. ًَاع ًَلکئَتیذّب سا  ثش اػبع تؼذاد پشٍتَى ٍ ًَتشٍا ( 2-4

 ٍاحذ جشم اتوی ٍ ًحَُ هحبػجِ آى سا تَضیح دّذ.  ( 3-4

 .تفبٍت ّبی ػوذُ فیضیک اتوی ٍ ّؼتِ ای سا ثٌَیؼذ. ) اص ًظش اًشطی ثؼتگی، اثؼبد فیضیکی ٍ ...( ( 4-4

 .ًقص جشهی ّؼتِ  ٍ اًشطی ثؼتگی آى سا تَضیح دّذ ٍ آًشا هحبػجِ کٌذ ( 5-4

 (  حل توشیي6-4

 

 یی بب هذلْبی ّعتِ ایآؼٌب -5

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 اًَاع هذلْبی ّؼتِ ای سا تـشیح کٌذ.   ( 1-5

 خصَصیبت ٍ سفتبسّبی ّؼتِ ّب سا ثش هجٌبی هذلْبی ّؼتِ ای تـشیح ًوبیذ.  ( 2-5

 کٌذ.  ی ثب اػذاد جبدٍیی سا ًبم ثجشد ٍ ػلت سفتبس ایي ّؼتِ ّب سا تَجیِّؼتِ ّب ( 3-5

 . تَضیح دّذ ثب تَجِ ثِ ًوَداس هزکَس   ّب ِدس هَسد پبیذاسی ّؼتًوَداس پبیذاسی ّؼتِ ّب سا سػن ًوبیذ ٍ  ( 4-5

 حل توشیي( 5-5

 

 آؼٌبیی بب فیسیک تَلیذ پرتَ ایکط -6

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 لکشد ّش یک اص آًْب سا ثیبى کٌذ .اجضا هختلف تیَة پشتَ ایکغ سا ًبم ثجشد ٍ ًحَُ ػو ( 1-6

 ثشخَسد الکتشٍى ثب هبدُ ّذف ثِ طَس خالصِ  تـشیح کٌذ.  ( 2-6

 اًَاع پشتَّبی ایکغ تَلیذ ؿذُ دس اثش ثشخَسد الکتشٍى ثب هبدُ سا ًبم ثجشد ٍ ّش یک سا تـشیح کٌذ.  ( 3-6

 سا فْشػت کٌذٍ دس هَسد آًْب سا تَضیح دّذ.  ػَاهل هَثش  ثش هیضاى تَلیذ پشتَّبی ایکغ تبثؾ تشهضی ٍ هـخصِ ( 4-6

 حل توشیي ( 5-6
 

 + حل هعبئل آزهَى  ترمآزهَى هیبى  -7

 

 رادیَاکتیَیتِفیسیک آؼٌبیی بب  -8

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد  

 ییي کٌذ.اًَاع ٍاپبؿی ّبی هَاد سادیَاکتیَ سا ًبم ثشدُ هؼبدلِ آًْب سا ًَؿتِ ٍ ًَع تجذیل سا تؼ (1-8

 ٍیظگیْبی هحصَالت اًَاع ٍاپبؿی سا تَضیح دّیذ ٍ ّش ٍاپبؿی سا سٍی ًوَداس پبیذاسی ّؼتِ سػن ًوبیذ. ( 2-8

 ثیبى کٌذ. پیؾ ؿشط ٍقَع ٍاپبؿی ّبی ًبم ثشدُ سا  ( 3-8

 حل توشیي( 4-8

 

 کیٌتیک رادیَاکتیَیتِ آؼٌبیی بب  -9

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 کویت ّبی الصم ثشای ثشسػی سفتبس سادیَاتن سا تؼشیف کٌیذ. ) اکتیَیتِ ، ثبثت ٍاپبؿی، ًیوِ ػوش فیضیکی، ثیَلَطیکی ٍ هَثش، ...( (1-9

 ساثطِ تؼذاد سادیَاتوْبی ثبقیوبًذُ دس ٍاپبؿی سا ثشحؼت صهبى ًَؿتِ ٍ دس هَسد ػَاهل هَثش ثش آى تَضیح دّذ. ( 2-9

 ٍ هصٌَػی سا تؼشیف ًوبیذ . سادیَاکتیَیتِ طجیؼی  ( 3-9



 

 

 ػشی ّبی سادیَاکتیَیتِ طجیؼی سا ًبم ثجشد.( 4-9

 ( ساّْبی تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ هصٌَػی سا تـشیح کٌذ.5-9

 حل توشیي( 6-9

  

 آؼٌبیی بب کٌیتیک رادیَاکتیَیتِ ) اداهِ( -10

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

  کٌذ ٍ تفبٍت اًشا ثب غلظت ٍیظُ ثیبى کٌذ. اکتیَیتِ ٍیظُ سا تؼشیف ( 1-11

 جَؽ ّؼتِ ای ٍ ٍیظگیْبی آى سا تـشیح کٌذ.( 2-11

 ؿکبفت ّؼتِ ای ٍ ٍیظگیْبی آى سا تـشیح کٌذ. (3-11

 سا تـشیح دّذ.  (Tracingسٍؽ تکٌیک سدیبثی )( 4-11

 حل توشیي
 

 + حل هعبئل آزهَىآزهَى هیبى ترم  -11

 

 بب هبدُ  برخَرد فَتَى ّب -12

  :بیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍددر پ

 هفبّین ثشخَسد االػتیک ٍ غیش االػتیک سا تَضیح دّذ.  ( 1-12

 قبًَى ػکغ هجزٍسی سا تـشیح کٌذ.  (2-12

 تفبٍت ثشّوکٌؾ رسات ثبسداس ٍ فَتَى ّب سا تـشیح کٌذ. ( 3-12

 آى سا تـشیح کٌذ. تضؼیف فَتَى دس ثشخَسد ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش( 4-12            
 

 برخَرد فَتَى بب هبدُ ) اداهِ(     -13

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 تـشیح کٌذ. سا  ٍ ػطح هقطغ هؼبفت هیبًگیي آصاد -ضخبهت یک دّن کٌٌذُ -ضخبهت ًین کٌٌذُ  -هفبّین دسصذ ػجَس  ( 1-13

 .تـشیح کٌذٍ لضٍم تؼشیف آى سا یف کٌذ  ٍ ایي هفبّین سا تـشیح کٌذایت تضؼیف خطی، ضشیت تضؼیف جشهی سا تؼشاًَاع ضش( 2-13

 ضشیت تضؼیف الکتشًٍی ٍ اتوی سا تؼشیف کٌذ  ٍ ایي هفبّین سا تـشیح کٌذ. (3-13

 ضشیت اًتقبل جشهی ٍ ضشیت جزة جشهی سا تؼشیف کٌذ. (3-14

 (حل توشیي5-13              

 

 برخَرد فَتَى بب هبدُ ) اداهِ(  -14

  :ز داًؽجَ اًتظبر هی رٍددر پبیبى ّر دٍرُ ا

 سػن کٌذ. هؼبدلِ تضؼیف پشتَّبی فَتًَی دس هبدُ سا ثٌَیؼذ ٍ ًوَداس تضؼیف سا ( 1-14

 اًَاع ثشخَسدّبی فَتَى ّب ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا ًبم ثجشد.( 2-14

 پذیذُ فَتَالکتشیک ثب هبدُ  ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ. ( 3-14

 بهپتَى ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ. پذیذُ ک( 4-14

 ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ. ٍ تَلیذ ػِ گبًِ  پذیذُ تَلیذ جفت ( 5-14



 

 

 ( حل توشیي 6-14
 

 ) اداهِ( بب هبدُ  برخَرد فَتَى -15

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 پذیذُ ٍاپبؿی فَتًَی سا تـشیح کٌیذ.( 1-15

 پذیذُ تبهؼَى ٍ سایلی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ.( 2-15

 ًوَداس تضؼیف ؿذت پشتَّبی فَتًَی ثب هبدُ سا ثب تَجِ ثِ پذیذُ ّبی فَق ثکـذ ٍ تـشیح کٌذ.( 3-15

 حل توشیي  (4-15

 

 بب هبدُ برخَرد پرتَّبی ررُ ای ببردار -16

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 هفَْم ثشد رسات دس هبدُ ٍ لضٍم تؼشیف آى سا تـشیح کٌذ. ( 1-16

 رسُ ثبسداس سا ثیبى کٌذ.  LETهفَْم ضشیت اًتقبل اًشطی ( 2-16

 تـشیح ًوبیذ.چْبس ػبص ٍکبس اصلی ثشّوکٌؾ رسات ثبسداس ثب هبدُ سا ( 3-16

 تبثؾ تشهضی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا ثِ صَست کبهل تَضیح دّذ.( 4-16

 
 

 )اداهِ(  رتَّبی ررُ ای ببردار بب هبدُبرخَرد پ  -17

 ( هفَْم تَاى تَقف ػبصی هبدُ سا ثٌَیؼذ .1-17

 سا ثیبى کٌذ.  LET( تفبٍت تَاى تَقف ػبصی ثب 2-17

 ( تفبٍت تَاى تَقف ػبصی جشهی سا تؼشیف کٌذ. 2-17

 ػَاهل هَثش ثش تَاى تَقف ػبصی هبدُ سا تـشیح کٌذ.  ( 4-17

 ( حل توشیي5-17

 

 ًَترٍى بب هبدُ برخَرد  -18

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 پٌج ٍاکٌؾ ًَتشٍى ثب ّؼتِ سا ًبم ثجشد ٍ ّش یک اص آًْب سا ثِ صَست خالصِ ؿشح دّذ.  ( 1-18

 ػطح هقطغ کلی ًَتشٍى تؼشیف کٌذ. ( 2-18

 هؼبدلِ ػجَس ًَتشٍى اص هیبى هبدُ سا ثٌَیؼذ. ( 3-18

4-18  )BNCT سا ؿشح دّذ . 

 حل توشیي( 5-18
 

 آزهَى هیبى ترم -19

 

 آؼکبرظبزّب ٍ دٍزیوترّب در رادیَلَشی -20

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد



 

 

 اًَاع دٍصیوتشّبی هَسد اػتفبدُ دس سادیَلَطی سا ًبم ثجشد.  (1-21

 اتبقک یًَیضاى سا ثشؿوبسد.  –ٍیظگیْبی آؿکبسػبصّبی گبصی  (2-21

 یوتشّبی فیلن ثج سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگیْبی آى سا ثٌَیؼذ. اػبع کبس دٍص (3-21

 سادیَکشٍهیک سا تـشیح کٌذ.  –اػبع کبس دٍصیوتشّبی فیلن  (4-21

 

 آؼکبرظبزّب ٍ دٍزیوترّب در رادیَلَشی )اداهِ( -21

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد

 ْبی آى سا  ثیبى کٌذ.اػبع دٍصیوتشّبی ػٌتیالػیَى سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگی (1-21

 اػبع دٍصیوتشّبی  تشهَلَهیٌؼبًغ سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگیْبی آى سا  ثیبى کٌذ. (2-21

 اػبع دٍصیوتشّبی طل سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگیْبی آى سا  ثیبى کٌذ. (3-21

 اػبع کبس ٍ ٍیظگیْبی دصیوتشّبی ًیوِ سػبًب سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگیْبی آى سا ثشؿوبسد. (4-21

 

 آؼٌبیی بب کویت ّب ٍ ٍاحذّبی رایج در ظٌجػ پرتَ ِ ای بر دٍزیوتری : هقذه -22

  :در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد      

 دس هَسد ٍاحذّبی قذین ٍ جذیذ پشتَصایی ٍ ساتجبط آًْب تَضیح دّذ. ( 1-18

 اکؼپَطس سا تؼشیف کٌیذ ٍ ٍاحذّبی آى سا ثٌَیؼذ. ( 2-18

 شیف کٌذ ٍ ٍاحذّبی آى سا ثیبى کٌذ. دص جزثی سا تؼ( 3-18

 استجبط ثیي اکؼپَطس ٍ دص جزثی سا ثٌَیؼذ. ( 4-18

 حل توشیي( 5-18
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 یبدگیری :  –ؼیَُ ّبی یبد دّی 

 ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، ارائِ کٌفراًط تَظط داًؽجَیبى 

 

 :  رظبًِ ّبی آهَزؼی

 َر ، ًگبتَظکَپ ٍایت برد ، کبهپیَتر ، دیتبپرٍشکت
 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی     

http://www.amazon.com/Radiologic-Science-Technologists-Physics-Protection/dp/0323081355


 

 

   

ظْن از ًورُ  رٍغ آزهَى

 (برحعب درصذکل)

 ظبػت تبریخ

 10ّر جلعِ  ّر جلعِ قبل از ؼرٍع درض ًورُ(1)  5% ؼفبّی  کَئیس جلعِ ای

 دقیقِ

ّفتن ، یبزدّن ٍ جلعبت  ًورُ( 8) 40% کتبی آزهَى هیبى ترم

 ًَزدّن

 ظبػت 6

در تبیخ هؽخص ؼذُ از  ًورُ( 10) 50% کتبی آزهَى پبیبى ترم 

 طرف آهَزغ داًؽکذُ

 ظبػت2

 - ّر جلعِ ًورُ(1) 5% حل پرظػ ّبی هحَل ؼذُ  حضَر فؼبل در کالض

کٌفراًط ٍ ظویٌبر در 

هَضَػبت ًَیي 

 رادیَلَشی تؽخیصی

 ظبػت  2 جلعِ آخر ترم ًورُ 20اضبفِ بر  ارائِ ؼفبّی 

 
 :                                                                             EDOًبم  ٍ اهضبی هذیر گرٍُ :                                     ًبم ٍ اهضبی هعئَل                              ًبم ٍ اهضبی هذرض:              

 آقبی بیصى صبَر                         خذاهرادی                   دکتر احعبىدکتر احعبى خذاهرادی                                     

 تبریخ ارظبل:                              14/11/1397تبریخ ارظبل :                                       14/11/1397تبریخ تحَیل:   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 جذٍل زهبى بٌذی برًبهِ                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رٍغ تـذریط هذرض هَضَع ّر جلعِ جلعِ

 ، هؼشفی دسع، هٌبثغ، اسصؿیبثی هقذهبتی 1

 ای ثش فیضیک پشتَهقذهِ 

احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

14/11/1397 

احعبى   ػبختبس هبدُ ٍ هبّیت پشتَّبآؿٌبیی ثب  2

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

16/11/1397 

احعبى  تبسیخچِ هذلْبی اتوی  آؿٌبیی ثب 3

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

21/11/1397 

احعبى  آؿٌبیی ثب ػبختوبى ّؼتِ 4

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

23/11/1397 

احعبى  آؿٌبیی ثب هذلْبی ّؼتِ ای 5

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

28/11/1397 

احعبى  آؿٌبیی ثب فیضیک تَلیذ پشتَ ایکغ 6

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

30/11/1397 

احعبى  تشمآصهَى هیبى  7

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 یذ ًوبیػ اظال

5/12/1397 

احعبى  آؿٌبیی ثب فیضیک سادیَاکتیَیتِ 8

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

7/12/1397 

احعبى  آؿٌبیی ثب کیٌتیک سادیَاکتیَیتِ  9

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

12/12/1397 

بى احع آؿٌبیی ثب کٌیتیک سادیَاکتیَیتِ ) اداهِ( 10

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

14/12/1397 

احعبى  آصهَى هیبى تشم  11

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

19/12/1397 

احعبى  ثشخَسد فَتَى ّب ثب هبدُ  12

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

21/12/1397 

احعبى  ب هبدُ ) اداهِ( ثشخَسد فَتَى ث 13

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

26/12/1396 

احعبى  ثشخَسد فَتَى ثب هبدُ ) اداهِ(  14

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

18/1/1398 

احعبى  ثشخَسد فَتَى ثب هبدُ ) اداهِ(  15

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 یػ اظالیذ ًوب

20/1/1398 

احعبى  ثشخَسد پشتَّبی رسُ ای ثبسداس ثب هبدُ 16

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

25/1/1398 

تؼطیل رظوی/ 

 آهَزغ هجبزی

ثشخَسد پشتَّبی رسُ ای ثبسداس ثب هبدُ   17

 )اداهِ(

احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ

27/1/1398 



 

 

 
  

  

  رٍغ تـذریط هذرض هَضَع ّر جلعِ جلعِ

احعبى  ثشخَسد ًَتشٍى ثب هبدُ  18

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

1/2/1398 

احعبى  آصهَى هیبى تشم 19

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

3/2/1398 

احعبى  دیَلَطیآؿکبسػبصّب ٍ دٍصیوتشّب دس سا 20

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

8/2/1398 

آؿکبسػبصّب ٍ دٍصیوتشّب دس سادیَلَطی  21

 )اداهِ(

احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

10/2/1398 

هقذهِ ای ثش دٍصیوتشی : آؿٌبیی ثب کویت ّب  22

 ٍ ٍاحذّبی سایج دس ػٌجؾ پشتَ 

حعبى ا

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ

71/2/7331 

احعبى  هقذهِ ای ثش سادیَثیَلَطی ٍ حفبظت پشتَیی 23

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ

24/2/7331 

احعبى  حل توشیي ٍ سفغ اؿکبل ًْبیی ٍ کٌفشاًغ ّب 24

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 اظالیذًوبیػ 

37/2/7331 

ثشخَسد پشتَّبی رسُ ای ثبسداس ثب هبدُ    25

 )اداهِ(

احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ

1/3/7331 


