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 هی ببؼذ. رادیَلَشی تؽخیصی یّب دظتگبُ در هببًی رادیَلَشی تؽخیصی هفبّین، اصَل ٍآؼٌبیی داًؽجَیبى بب  درض:ّذف کلی 

 ّذاف کلی جلعبت: ا

 بر اهَاج الکترٍهغٌبطیعی ای هقذهٍِ  درض آؼٌبیی بب اّذاف کلی ٍ هٌببع .1

 پرتَایکط پاله ظبختبر کلیبب  ییآؼٌب .2

 پرتَایکطفیسیک تَلیذ بب  ییآؼٌب .3

 اداهِ() کطیپرتَافیسیک تَلیذ بب  ییآؼٌب  .4

 پرتَایکط شًراتَرّبیبب  ییآؼٌب .5

 بب هبدُ پرتَایکطهفبّین اظبظی برخَرد بب  ییآؼٌب  .6

 اداهِ(هبدُ )بب  پرتَایکطهفبّین اظبظی برخَرد بب  ییآؼٌب .7

 بدُپذیذُ تضعیف پرتَ در برخَرد بب هبب  ییآؼٌب .8

 کٌتراظت تؽعؽعبب  ییآؼٌب .9

 فیلتر، کَلیوبتَر ٍ گریذبب  ییآؼٌب .11

 ترم بىیهاداهِ(+ ) ذیگرٍ  وبتَریکَل لتر،یبب ف ییآؼٌب .11

 ظبختوبى ٍ عولکرد صفحبت لَهیٌعبًطبب  ییآؼٌب .12

 اداهِ() ٌعبًطیلَهظبختوبى ٍ عولکرد صفحبت بب  ییآؼٌب .13

 آىٍ ثبَت  ٍ ظَْرخصَصیبت فیلن رادیَگرافی بب  ییآؼٌب .14

 خصَصیبت فتَگرافیک فیلن رادیَگرافیبب  ییآؼٌب .15

 رادیَگرافی ٍ عَاهل هؤثر بر آى ریتصٍَضَح  در بب  ییآؼٌب .16

  رادیَگرافی ٍ عَاهل هؤثر بر آى ریتصَپبراهترّبی هَثر بر کیفیت  .17

 تصَیر رادیَگرافی کیفیتهؤثر بر  عَاهل ٌّذظیبب  ییآؼٌب .18

 رادیَگرافی تصَیر کیفیتهؤثر بر  عَاهل ؼئیبب  ییآؼٌب .19

 فلَرٍظکَپی ّبی دظتگبُبب  ییآؼٌب .21

 اداهِ() یفلَرٍظکَپ ّبی دظتگبُبب  ییآؼٌب .21

 هبهَگرافی ّبی دظتگبُبب  ییآؼٌب .22

 AECاکعپَشر اتَهبتیک ظیعتن بب  ییآؼٌب .23

 اصَل ٍ هببًی رادیَگرافی دًذاىبب  ییآؼٌب .24

 یا ّعتِداًؽجَیبى ترم ظَم کبرؼٌبظی پسؼکی  هخبطببى:                           1اصَل ٍ هببًی رادیَلَشی تؽخیصی  عٌَاى درض:

 11-12 ّب ؼٌبِ فراگیر: دٍ ظؤاالتظبعت پبظخگَیی بِ                        ٍاحذ عولی( 1ٍاحذ ًظری ٍ  3ٍاحذ ) 4 :ٍاحذ تعذاد

 هذرض: دکتر صبلح صبلحی رّببی         1411-1411 ، ًیوعبل اٍل14-16،  12-11، ظبعت ّب ؼٌبِ ظِ زهبى ارائِ درض:

 ًذارد :بزیً ػیپ



 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:
 

 یعیبر اهَاج الکترٍهغٌبط ای هقذهٍِ هٌببع ٍ  یبب اّذاف کل ییآؼٌب :جلعِ اٍل ّذف کلی

 :جلعِ اٍل اّذاف ٍیصُ

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 .کٌذ تششیحاّذاف کلی دسع سا  .1

 سا تششیح کٌذ. یا رسُاهَاج الکتشٍهغٌاطیغ سا تشٌاػذ ٍ ًظشیِ هَجی  .2

 سا تیاى کٌذ. پشتَایکغکشف  خچِیتاس .3

 سا تٌَیؼذ. ّا فَتَى هَج طَلطیؼی سا تیاى کٌذ ٍ تا تَجِ تِ هفَْم فَتَى، ساتطِ فشکاًغ ٍ الکتشٍهغٌا اهَاج ّای ٍیظگی .4

 
 پرتَایکط ٍ الهپ یربرداریتصَ عتنیبب ظ ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ دٍم:

 :دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 سا تیاى کٌذ ٍ ًمش ّشیک سا رکش کٌذ. پشتَایکغاجشای هختلف تیَب  .1

 سا تیاى کٌذ. پشتَایکغتش طَل ػوش الهپ  هؤثشػَاهل  .2

 اصل کاًَى خطی سا تیاى کٌذ. .3

 اًذاصُ کاًًَی ٍ صاٍیِ آًذ تش کیفیت تصَیش ٍ هیضاى پشتَ خشٍجی سا رکش کٌذ. تأثیش اثش پاشٌِ آًذ سا ششح دادُ ٍ .4

 ٍاحذ گشهایی ٍ اصطالح هیضاى تاسحشاساتی تیَب سا ششح دّذ. .5

 یف کٌذ.ٍلتاط اشثاع سا تؼش .6

 
 پرتَایکطفیسیک تَلیذ بب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ ظَم:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍم:

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 اصَل فیضیکی تَلیذ الکتشٍى سا تَضیح دّذ. .1

 هثاًی فیضیکی تشخَسد الکتشٍى تا هادُ سا ششح دّذ. .2

 تشهضی سا تیاى کٌذ. پشتَایکغاصَل فیضیکی تَلیذ  .3

 کٌذ. اىیسا ت اختصاصی پشتَایکغ ذیتَل یکیضیاصَل ف .4

 

 اداهِ() کطیپرتَافیسیک تَلیذ بب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ چْبرم:

 :چْبرماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 سا ششح دّذ. پشتَایکغطیف اًتشاس  .1

 سا تیاى کٌذ. پشتَ کویت ٍ کیفیت  .2

 ّش یک سا دس شکل طیف پشتَ ششح دّذ. سا رکش کٌذ ٍ ًمش کغیپشتَا تیفیکتش کویت ٍ  هؤثشػَاهل  .3

 ٍ ششح دّذ. تشدُ ًامسا  پشتَایکغاجضای طًشاتَسّای  .4

 

 

 پرتَایکط شًراتَرّبیبب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ پٌجن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ پٌجن:

 



 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 سا ششح دّذ. اتَ تشاًؼفَسهاتَسّاحاکن تش  یلَاًیي فیضیک .1

 لَی سا دس طًشاتَسّای تیَب ایکغ تَضیح دّذ. ٍلتاط ًمش هذاس فیالهاى ٍ .2

 تَضیح دّذ. پشتَایکغٍ اًَاع آى دس تیَب  یػَػاص کیدس هَسد  .3

 ٍ ّشیک سا تَضیح دّذ. تشدُ ًاماًَاع طًشاتَسّا سا  .4

 

 بب هبدُ پرتَایکطهفبّین اظبظی برخَرد بب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ ؼؽن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ؼؽن:

 َ قبدر ببؼذدر پبیبى داًؽج

 سا ششح دّذ. غیش االػتیکهفَْم فیضیکی تشخَسد سا تذاًذ ٍ اصطالحات االػتیک ٍ  .1

 تا هادُ سا تیاى کٌذ. پشتَایکغ تشخَسدّایاًَاع  .2

 دس احتوال ٍلَع ایي پذیذُ ششح دّذ. ّا آىتش آى سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ًمش  هؤثشپذیذُ پشاکٌذگی ّوذٍع سا ششح دّذ ٍ ػَاهل  .3

 دس احتوال ٍلَع ایي پذیذُ ششح دّذ.ّا  آىدس هَسد ًمش  تش آى سا ًام تثشد ٍ هؤثشَالکتشیک سا تَضیح دّذ ٍ ػَاهل اثش فَت .4

 سا تیاى کٌذ. Kهفَْم لثِ  .5

 کاستشد اثش فَتَالکتشیک دس سادیَگشافی سا تیاى کٌذ. .6

 

 اداهِ(هبدُ )بب  پرتَایکطهفبّین اظبظی برخَرد بب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ ّفتن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ّفتن:

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 تش آى سا ششح دّذ. هؤثشاثش کاهپتَى سا تَضیح دّذ ٍ ػَاهل  .1

 کاستشد اثش کاهپتَى تش سادیَگشافی سا تَضیح دّذ. .2

 تش آى سا ششح دّذ. هؤثشػَاهل  تَضیح دّذ ٍسا  ای ّؼتِپذیذُ تَلیذ جفت ٍ ٍاپاشی  .3

 کٌذ. ٍتحلیل تجضیِهختلف تا تَجِ تِ دٍص دسیافتی تیواس ٍ کیفیت تصَیش  ّای اًشطیهختلف تذى ٍ دس  ّای تافتفَق سا دس  ایّ پذیذُاهکاى ٍلَع ّش یک اص  .4

 

 پذیذُ تضعیف پرتَ در برخَرد بب هبدُبب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ ّؽتن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ّؽتن:

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 کٌذ. سا تؼشیف پشتَایکغهفَْم تضؼیف  .1

 (، ضشیة تضؼیف خطی، ضشیة تضؼیف جشهی ٍ ضشیة ّوگٌی پشتَ سا تؼشیف کٌذ ٍ ٍاحذ ّشکذام سا تیاى کٌذ.HVLجزب )ًین  ضخاهتهفاّین  .2

 سا تششیح کٌذ. ّا آىسا تیاى کٌذ ٍ تا تَضیح ّش یک سٍاتط تیي  پشتَایکغتش تضؼیف  هؤثشػَاهل  .3

 ن شکل تَضیح دّذ ٍ تفاٍت ایي دٍ سا تیاى کٌذ.تضؼیف پشتَ هٌَاًشطتیک ٍ پلی اًشطتیک سا تا سػ .4

 

 اظت تؽعؽعترکٌبب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ ًْن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ ًْن:

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 تش کٌتشاػت تشؼشغ سا تیاى کٌذ. هؤثشػَاهل  .1

 افضایش کٌتشاػت سا تیاى کٌذ. ّای ساُ .2

 افضایش دٍص تیواس تَضیح دّذ.پشتَّای پشاکٌذُ ٍ اّویت آى دس کیفیت تصاٍیش ٍ  .3

 تش هیضاى پشتَّای پشاکٌذُ سا ششح دّذ. هؤثشػَاهل  .4

 ٍ اّویت آى دس کیفیت تصاٍیش تیاى کٌذ.Air Gap تکٌیک  .5



 فیلتر، کَلیوبتَر ٍ گریذبب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ دّن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دّن:

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 هختلف فیلتش کشدى دس تیَب اشؼِ ایکغ سا ًام تثشد ٍ تَضیح دّذ. فیلتش کشدى سا تؼشیف کٌذ ٍ ػطَح .1

 ػیة آى سا ًام تثشد. تشیي تضسگکاستشد فیلتش دس سادیَلَطی تشخیصی ٍ  تشیي هْن .2

 سا رکش کٌذ. ّا آىٍ ػلت اًتخاب هَاد هختلف دس  سادیَلَطی تشخیصی سا ًام تثشد ّای تخشفیلتشّای هْن دس  .3

 تَضیح دّذ. ّشکذامذ ٍ اًَاع آى سا تا رکش هضایا ٍ هؼایة کَلیواتَسّا سا تؼشیف کٌ .4

 

 

 ترم هیبىاداهِ(+ ) ذیگرفیلتر، کَلیوبتَر ٍ بب  ییآؼٌب ّذف کلی جلعِ یبزدّن:

 اّذاف ٍیصُ جلعِ دّن:

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 دٍص دسیافتی تیواساى سا ششح دّذ. ٍ شیتصاٍتا سػن ػاختواى گشیذ، ًمش آى دس کیفیت  .1

 ًَاع گشیذ ٍ ًحَُ اسصیاتی آى سا تیاى کٌذ.ا .2

 اًَاع لطغ گشیذ سا تَضیح دّذ. .3

 

 ظبختوبى ٍ عولکرد صفحبت لَهیٌعبًطبب  ییآؼٌب :دٍازدّنّذف کلی جلعِ 

 :دٍازدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 لَهیٌؼاع، فؼفشػاًغ ٍ فلَئَسػاًغ سا تؼشیف کٌذ. ّای پذیذُ .1

 سا تیاى کٌذ. ذکٌٌذُیتشذًیؼن صفحات ػاختواى ٍ هکا .2

 افضایش آى سا رکش کٌذ. ّای ساُسا تؼشیف کٌذ ٍ  تشذیذکٌٌذُصفحات  یراتساًذهاى  .3

 اداهِ() ٌعبًطیلَهبب ظبختوبى ٍ عولکرد صفحبت  ییآؼٌب :ظیسدّنجلعِ  یّذف کل

 :ظیسدّن جلعِ صُیٍ اّذاف

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیپب در

 تش آى سا تششواسد. هؤثشت صفحات سا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل ٍ ػشػ تشذیذکٌٌذگیفاکتَس  .4

 همایؼِ کٌذ. تاّنّشیک سا  ّای ٍیظگی سا ًام تثشد تشذیذکٌٌذُاًَاع صفحات  .5

 تش هیضاى دٍص تیواس ٍ کیفیت تصَیش سا تیاى کٌذ. تشذیذکٌٌذُاثش اػتفادُ اص صفحات  .6

 ًَس صفحات تَضیح دّذ. فیلن تا َىیاهَلؼدس هَسد تکٌَلَطی صفحات جذیذ ٍ تطاتك حؼاػیت طیفی  .7

 

 

 ٍ ثبَت آى ٍ ظَْرخصَصیبت فیلن رادیَگرافی بب  ییآؼٌب :چْبردّنّذف کلی جلعِ 

 :چْبردّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 سادیَگشافی سا تششیح کٌذ. ّای فیلنػاختواى اًَاع  .1

 سادیَگشافی سا تَضیح دّذ. ّای فیلنًحَُ ظَْس ٍ ثثَت  .2

 سادیَگشافی هختلف تش کیفیت تصَیش سا تیاى کٌذ. ّای فیلناػتفادُ اص  أثیشت .3

 

 خصَصیبت فتَگرافیک فیلن رادیَگرافیبب  ییآؼٌب :پبًسدّنّذف کلی جلعِ 

 :پبًسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 



 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 تش آى سا رکش کٌذ. هؤثشسا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل  ًَسی داًؼتِ .1

 ٍ ششح دّذ. یگزاس ًامهختلف آى سا  ّای تخش ػن کٌذ ٍفیلن سا سهٌحٌی هشخصِ  .2

 رکش ًوایذ.تش آى سا  هؤثشکٌتشاػت فیلن سا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل  .3

 سا تَضیح دّذ ٍ تاتش هتماطغ سا تؼشیف کٌذ. دٍطشفٍِ  طشفِ یک ّای اهَلؼیَىتا  ّای فیلنتفاٍت  .4

 

 

 بر آى هؤثررادیَگرافی ٍ عَاهل  ریتصَ در ٍضَح بب  ییآؼٌب :ؼبًسدّنّذف کلی جلعِ 

 :ؼبًسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 تش آى سا رکش کٌذ. هؤثشکیفیت تصَیش سا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل  .1

 لکِ لکِ شذى سادیَگشافیک سا تؼشیف کٌذ ٍ اجشای آى سا ًام تثشد ٍ ًَیض سا تؼشیف کٌذ. .2

 .ساتطِ ًَیض تا ػشػت فیلن صفحِ تَضیح دّذ .3

 تش آى سا تَضیح دّذ. هؤثشتصَیش ٍ ػَاهل  یّا یتاس شذگ اًَاعٍضَح تصَیش سا تؼشیف کٌذ ٍ  .4

 هفاّین لذست تفکیک فضایی ٍ تاتغ پخش خطی سا تَضیح دّذ. .5

 هفاّین تاتغ اًتمال هذٍالػیَى ٍ طیف ٍیٌش سا تششیح کٌذ. .6

 

 ٍ عَاهل هؤثر بر آى رادیَگرافی ریتصَپبراهترّبی هَثر بر کیفیت   ّذف کلی جلعِ ّفذّن:

 :ّفذّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 پاساهتشّای هَثش تشکیفیت تصَیش سادیَگشافیک ًام تثشد. .1

 فاکتَسّای فیلن هَثش تش کیفیت تصَیش سا ًام تثشد ٍ تششیح کٌذ. .2

 تاثیش داًؼیتِ، کٌتشاػت، ػشػت ٍ داهٌِ سا تش کیفیت تصَیش سادیَگشافیک ششح دّذ. .3

 ششح دّذ. سا کیفیت تصَیش سادیَگشافیکصهاى ٍ هشاحل ظَْس ٍ ثثَت فیلن تشتاثیش  .4

 

 تصَیر رادیَگرافی کیفیت بر  هؤثر عَاهل ٌّذظیبب  ییآؼٌب :ّجذّنّذف کلی جلعِ 

 :ّجذّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 ی سا ًام تثشد.َگشافیساد شیتصَ ٌِّذػ تش هؤثشػَاهل  .1

 اًؼیتِ، کٌتشاػت، ػشػت ٍ داهٌِ سا تش کیفیت تصَیش سادیَگشافیک ششح دّذ.تاثیش د .2

 اتؼاد آى سا ششح دّذ. یشیگ اًذاصُاًذاصُ کاًًَی دس تضسگٌوایی سا ششح دادُ ٍ چگًَگی  شًم .3

 هحَشذگی دس  تصَیش سادیَگشافیک سا تَضیح دّذ ٍ ػَاهل هَثش تش آى سا ًیض تششیح کٌذ. .4

 

 تصَیر رادیَگرافی کیفیتهؤثر بر  عَاهل ؼیئیبب  ییآؼٌب :ًَزدّنّذف کلی جلعِ 

 :ًَزدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 ی سا ًام تثشد.َگشافیساد شیهؤثش تش تصَ شئ، ٍیظگی ّای .1

 تاثیش  ضخاهت شئ ٍ داًؼیتِ شئ سا تش کیفیت تصَیش سادیَگشافیک ششح دّذ. .2

 یش سادیَگشافیک ششح دّذ.تاثیش  ػذد اتوی شئ سا تش کیفیت تصَ .3

 تاثیش حشکت سا تش کیفیت تصَیش سادیَگشافیک ششح دّذ. .4

 



 

 فلَرٍظکَپی ّبی دظتگبُبب  ییآؼٌب :بیعتن  ّذف کلی جلعِ

 :بیعتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 اجضاء هختلف دػتگاُ فلَسٍػکَپی سا ًام تثشد ٍ تَضیح دّذ. .1

 تصَیش سا ششح دّذ. کٌٌذُ تمَیتٍ تْشُ جشیاى  کَچک ًواییل تْشُ تْشُ سٍشٌایی، ضشیة تثذی .2

 دس فلَسٍػکَپی سا تَضیح ّذ. یشیگ شیتصَ ّای ٍیظگی .3

 تصَیش دٍ هیذاًِ تَضیح دّذ. کٌٌذُ تمَیتدس هَسد  .4

 

 اداهِ() یفلَرٍظکَپ ّبی دظتگبُبب  ییآؼٌب :بیعت ٍ یکنّذف کلی جلعِ 

 :بیعت ٍ یکناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 فلَسٍػکَپی تیاى کٌذ. ّای دػتگاُدس  ّا آىٍیذیَیی ٍ ًحَُ ػولکشد  ّای دٍستیياًَاع  .1

 همایؼِ ٍ تششیح کٌذ. تاّنتفاٍت کیفیت ٍ ًَع تصَیش دس سادیَگشافی ٍ فلَسٍػکَپی سا  .2

 تش کیفیت تصَیش ٍ هیضاى اکؼپَطس ٍ دٍص دس فلَسٍػکَپی سا تَضیح دّذ. هؤثشػَاهل  .3

 

 هبهَگرافی ّبی دظتگبُبب  ییآؼٌب :بیعت ٍ دٍمّذف کلی جلعِ 

 :بیعت ٍ دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 دس هَسد تفاٍت تیي سادیَگشافی تافت ًشم ٍ سادیَگشافی هؼوَلی تحث کٌذ. .1

 ػوذُ دػتگاُ هاهَگشافی سا تا دػتگاُ سادیَلَطی هؼوَلی تیاى کٌذ. ّای تفاٍت .2

 ػیٌِ دس هاهَگشافی تَضیح دّذ. ػاصی فششدُػلل  دس هَسد .3

 تصَیش دس هاهَگشافی تَضیح دّذ. ّای گیشًذُ ّای ٍیظگیدس ساتطِ تا  .4

 

 AECاکعپَشر اتَهبتیک ظیعتن بب  ییآؼٌب :ٍ ظَمّذف کلی جلعِ بیعتن 

 :ظَماّذاف ٍیصُ جلعِ بیعتن ٍ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 تن تحث کٌذ.دس هَسد اّویت کاستشد ایي ػیؼ  .1

 دس هَسد حذالل صهاى پاػخ تَضیح دّذ. .2

 تَضیح دّذ. TIMEیا  MAs BACK UPًمش دس هَسد  .3

 تَضیح دّذ. AEC یّا تیهحذٍددس ساتطِ تا  .4

 

 اصَل ٍ هببًی رادیَگرافی دًذاىبب  ییآؼٌب :چْبرمّذف کلی جلعِ بیعتن ٍ 

 :چْبرماّذاف ٍیصُ جلعِ بیعتن ٍ 

 داًؽجَ قبدر ببؼذ بىیدر پب

 ٍ تَضیح دّذ. تشدُ ًامسادیَگشافی دًذاى سا  یّا دػتگاُجضا اصلی ا .1

 سادیَگشافی هؼوَلی تیاى کٌذ. یّا دػتگاُسادیَگشافی دًذاى سا تا  ّای دػتگاُ یدّ تاتشتفاٍت ششایط  .2

 سادیَگشافی دًذاى سا تَضیح دّذ. ّای دػتگاُفیلن دس  یا داسًذُ ًگِػلل اػتفادُ اص  .3

 ًام تثشد ٍ دس هَسد ّشیک تَضیح هختصشی اسائِ دّذ. سادیَگشافی دًذاى ّای دػتگاُپشتَ دس  یدّ جْتاًَاع اتضاسّای  .4
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