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 ثعوِ تؼبلی
 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ

 داًؽکدُ ثْداؼت
 قبلت ًگبرغ طرح درض

 
 دارٍعبسيرؽتِ  3هخبطببى : داًؾجَیبى تزم                                                                     هبًیدر يّب ینرص ٍ کیراخَ ادهَػٌَاى درط :  

 41-42ؽٌبِ چْبر عبػت هؾبٍرُ :                                     ٍاحذ ًظزي  3تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ :
 10-41عبػت  ؽٌبِ سهبى ارائِ درط :                                                                              بیَؽیویپبیِ،ؽیویتجشیِدرط پیؼ ًیبس : 

 52-53ًیوغبل: دٍم                                    ،احغبى صبدقیپبعذار،ػلی عزٍػیی ،یح*عیذ هصطفی ًچَاکهذرط : 
 طزاح طزح درط*

 
 ّذف کلی درط : 

   رثیوب ىهبدر ثر خلاتد یياًقػ ٍ یکدیگر ثر اغذ ٍ دارٍ هتقبثل ثیرتب ٍ هختلف يّبريثیوب در هبًیدر يینّبرش ًقػ ثب بىیداًؽجَ یآؼٌبئ

 
 

 اّذاف کلی جلغبت : ) جْت ّز جلغِ یک ّذف ( 
 در ثدى اًعبى يهَاد هغذ تیًقػ ٍ اّوآؼٌبیی ثب  -1

 هبکرٍ ٍ هیکرًٍَتریٌت ّب در ثدى اًعبى ًقػ ٍ  ییبیویظبختوبى ؼآؼٌبیی ثب  -2

 دارٍ  -در تداخل غذا يیػَاهل خطر آفرآؼٌبیی ثب  -3

 (ٌِیآه يّب دیّب، اظ يیتبهی) ٍ ییغذا يّب یافسٍدًآؼٌبیی ثب  -4

 ( هَاد هؼدًی ٍ ترکیجبت ًگْدارًدُ)  ییغذا يّب یثب افسٍدً ییآؼٌب -5

 ثر ظرًَؼت دارٍ الکل( ٍ ًَؼبثِ ر،یّب )ؼ یدًیاثر ًَؼآؼٌبیی ثب  -6

 ٍ تٌظین رشین غذایی جداٍل هَاد غذائی ،ییّرم غذا ،ییگرٍّْب غذاآؼٌبیی ثب  -7

 آًْب  یٍ اثر درهبً یهَجَد در هَاد خَراک يّب داىیاکع یآًتآؼٌبیی ثب  -8

 ّب ٍ اهالح  ثب دارٍ  تیارتجبط هتقبثل الکترٍلثب  ییآؼٌب -9

 ٍ جراحبت  دزیدر ظرطبى،ا یدرهبً نیرشثب ییآؼٌب -11

 خَى   يٍ پرفؽبر يیتصلت ؼرا ،یػرٍق یقلج يّب يوبریدر ث یدرهبً نیرشثب ییآؼٌب -11

 دارٍ غیٍ تَز عنیغذا در هتبثَل ریتداخل ٍ تبثثب ییآؼٌب -12

 دارٍ   یکیَلَشیث یثر فراّو ِیتغذ يّب َىیفرهَالظ ریتبثثب ییآؼٌب -13

 بدارٍّآى ثر ریٍ تبث یکیهتبثَل يچرخِ ّبثب ییآؼٌب -14

 کیهتبثَل يّب يٍ ًبٌّجبر بثتیدر د یدرهبً نیرشثب ییآؼٌب -15

 ثر ظرًَؼت دارٍ  يا ِیتغذ تیٍضؼ  ریتبثثب ییآؼٌب -16

 
 اّذاف ٍیضُ رفتبري بِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ : 

 جلغِ اٍل 

 در ثدى اًعبى يهَاد هغذ تیثب ًقػ ٍ اّو ییآؼٌب ّذف کلی :

 تغذیِ ٍ هَاد هغذي ،غذاثِ  ًگرغ ًعجت  تغییر اّذاف ٍیضُ : 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 
 .غذا را تؼریف کٌد -1

 را تَضیح ثدّد. )هبکرٍ ٍ هیکرٍ( اًَاع هَاد هغذي -2

 ثیوبري ّب را تَضیح دّد.اّویت ٍ ًقػ تغذیِ ظبلن در پیؽگیري از  -3

 جبیگبُ ٍ ًقػ هْن تغذیِ ٍ رشین درهبًی را در درهبى ثیوبري ّب تَضیح دّد. -2
 دٍم  جلغِ 

 هبکرٍ ٍ هیکرًٍَتریٌت ّب در ثدى اًعبى ًقػ یی ٍ بیویظبختوبى ؼآؼٌبیی ثب ّذف کلی : 

 اّذاف ٍیضُ :

 صي هتبثَلیعن اًر،پرٍتئیي ّب ٍ چرثی ّب در آؼٌبیی ثب ًقػ کرثَّیدرات ّب  -4

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ :
 .کرثَّیدرات ّب را تؼریف ٍ ًقػ تغذیِ اي آى را در ثدى تَضیح دّد -1

 .دّد حیتَض ّبي هتؼدد )ظبختبري، تٌظیوی ٍ هتبثَلیک( آى را ٍ ًقػ فیّب را تؼر پرٍتئیي -2

 .دّد حیتَض ّبي ظبختبري ٍ هتبثَلیک آى را ٍ ًقػ فیّب را تؼر چرثی -3

 هبکرٍ هیٌرال ّب را تؼریف ٍ ًقػ آًْب را در ثدى تَضیح دّد.  -4

 هیکرٍ هیٌرال ّب را تؼریف ٍ ًقػ آًْب را در ثدى تَضیح دّد. -5
 ٍیتبهیي ّبي هحلَل در آة ٍ چرثی را تؼریف ٍ ًقػ آًْب را تَضیح دّد. -6

 جلغِ عَم 

 دارٍ -در تداخل غذا يیػَاهل خطر آفرآؼٌبیی ثب ّذف کلی : 
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 اّذاف ٍیضُ : 

 تغییر ًگرغ ًعجت ثِ تداخل غذا ٍ دارٍ ثب تَجِ ثِ جٌجِ ّبي حقَقی ٍ اخالقی ایي هَضَع

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 
 اثرات ثبلیٌی تداخل غذا ٍ دارٍ را تَضیح دّد. -1

 .اثرات اقتصبدي تداخل غذا ٍ دارٍ را تَضیح دّد -2

 .اثرات قبًًَی تداخل غذا ٍ دارٍ را تَضیح دّد -3

 
 جلغِ چْبرم

 (ٌِیآه يّب دیّب، اظ يیتبهی) ٍ ییغذا يّب یافسٍدًثب  ییآؼٌبّذف کلی : 

 

 اّذاف ٍیضُ : 

 هٌْذعی صًتیک در تَلیذات غذایی ٍ اثزات احتوبلی آىآؽٌبیی بب  -4

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 
 را تَضیح دّد.  Enrichment   ٍfortificationفرایٌد ّبي  -1

 غذایی از اًَاع ٍیتبهیي ٍ اظید ّبي آهیٌِ را ًبم ثجرد.افسٍدًی ّبي رایج  -2

 فرایٌد ّبي صٌؼتی غٌی ظبزي را تَضیح دّد. -3

 تقلجبت احتوبلی در فرایٌدّبي غٌی ظبزي را ؼرح دّد.   -4

 

 جلغِ پٌجن: 

 (هَاد هؼدًی ٍ ترکیجبت ًگْدارًدُ)  ییغذا يّب یثب افسٍدً ییآؼٌب ّذف کلی : 

 فزایٌذ تؾکیل ًیتزٍسآهیي ٍ اثزات کبرعیٌَصًی آىآؽٌبیی بب اّذاف ٍیضُ : 

 :درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ

 .ًبم ثجرد را ، طؼن دٌّدُ ٍ رًگ دٌّدُاًَاع هَاد رایج هَرد اظتفبدُ ثؼٌَاى ترکیجبت ًگْدارًدُ -1

 ح دّد.رؼ را در ثدى طؼن دٌّدُ ٍ رًگ دٌّدُ ،هصرف هَاد غذایی حبٍي ترکیجبت ًگْدارًدُػَارض ًبؼی از  -2

 را تَضیح دّد. طؼن دٌّدُ ٍ رًگ دٌّدُ ،اظتبًداردّبي هَجَد در زهیٌِ ثکبرگیري ترکیجبت ًگْدارًدُ -3

4- HACCP را تؼریف ًوبید. 

 

 ؽؾنجلغِ 

 ثر ظرًَؼت دارٍ الکل( ٍ ًَؼبثِ ر،یّب )ؼ یدًیاثر ًَؼثب  ییآؼٌبّذف کلی : 

 

 ترکیجبت پرٍثیَتیک ٍ پرُ ثیَتیکآؼٌبیی ثب اّذاف ٍیضُ : 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 دّد. حیتَض تداخل ٍاثر هصرف ؼیر ثر دارٍّب را -1

 دّد. حیتَض تداخل ٍاثر هصرف ًَؼبثِ ثر دارٍّب را -2

 دّد. حیتَض تداخل ٍاثر هصرف الکل ثر دارٍّب را -3

 

 ّفتن جلغِ 

 ٍ تٌظین رشین غذایی جداٍل هَاد غذائی ،ییّرم غذا ،ییگرٍّْب غذاثب  ییآؼٌبّذف کلی : 

  DRIآؽٌبیی بب اجشاء  اّذاف ٍیضُ :

 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 .را ًبم ثجرد  گرٍّْبي هختلف هَاد غذایی -1

 را تؼریف ًوبید.  AI,RDA,UL   ٍDRIهفبّین  -2

 را تَضیح دّد.  my plateرًٍد تحَلی ّرم غذایی ٍ  -3

 را ؼرح دّد. ییهختلف هَاد غذا يگرٍّْبهحتَاي تغذیِ اي  -4

          .ؼرح دّدرا ییگرٍُ هختلف هَاد غذا( از ّر Serving sizeیک ٍاحد ) -5

 

 ّؾتنجلغِ 

 آًْب یٍ اثر درهبً یهَجَد در هَاد خَراک يّب داىیاکع یآًتثب  ییآؼٌبّذف کلی : 

 اعتزط اکغیذاتیَ ٍ پبتَصًیغیتِ آىآؽٌبیی بب ٍیضُ : اّذاف 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 

 

 دّد. حیکبرکرد آًْب را در ثدى تَض تؼریف ٍرادیکبل ّبي آزاد را  -1

 ؼرح دّد. را ثدىدفبع آًتی اکعیداًی  -2

 را ًبم ثجرد. آًتی اکعیداى ّب ٍ فالًٍَئیدّب  ییغذا هٌبثغ -3
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 جلغِ ًْن

 ّب ٍ اهالح  ثب دارٍ تیثب ارتجبط هتقبثل الکترٍل ییآؼٌبّذف کلی : 

  هفَْم سیغت دعتزعیاّذاف ٍیضُ : آؽٌبیی بب 

 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 

 یک آًْب را تَضیح دّد. ردُ ٍ ًقػ ّبي فیسیَلَرا ًبم ث الکترٍلیت ّبي هْن ثدى  -1

 تبثیر اًَاع دیَرتیک ّب ثر احتجبض ٍ دفغ الکترٍلیت ّب راؼرح دّد  -2

 تَضیح دّد.را  اهالحدارٍ ثب  ارتجبط هتقبثل    -3

  ؼرح دّد.تَالی درظت هصرف دارٍ ٍ هکل ّبي هیٌرال را ثِ لحبظ زهبًی   -4

 

 جلغِ دّن

 ٍ جراحبت  دزیدر ظرطبى،ا یدرهبً نیثبرش ییآؼٌبّذف کلی : 

 

 کبتببَلیغن پزٍتئیيهفَْم اّذاف ٍیضُ : آؽٌبیی بب 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 .دّدؼرح  را ظرطبى ثیوبراى هجتال ثِ   اي تغذیًِیبزّبي  -1

 .ؼرح دّدػفًَت را ثیوبراى هجتال ثِ   اي تغذیًِیبزّبي  -2

 تحت اػوبل جراحی را ؼرح دّد.ثیوبراى   اي تغذیًِیبزّبي  -3

 

 جلغِ یبسدّن

 خَى يٍ پرفؽبر يیتصلت ؼرا ،یػرٍق یقلج يّب يوبریدر ث یدرهبً نیرش ثب ییآؼٌب ّذف کلی : 

 Chronic Inflammationاّذاف ٍیضُ : آؽٌبیی بب هفَْم 

 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 آترٍاظکلرٍزیط را تؼریف ًوبید. -1

 دّد. ػرٍقی را تَضیح –ًقػ التْبة در ثرٍز ثیوبري ّبي قلجی  -2

 تَضیح دّد.تؼریف ٍ کبرثرد آى را را DASHرشین غذایی  -3

 

 جلغِ دٍاسدّن

 دارٍ غیٍ تَز عنیغذا در هتبثَل ریتداخل ٍ تبث ثب ییآؼٌب ّذف کلی : 

 فبراهبکَ کیٌتکاّذاف ٍیضُ : آؽٌبیی بب هفَْم 

 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 تبثیر غذا ثر جذة دارٍ را تَضیح دّد. -1

 را تَضیح دّد. در ثدى دارٍ هتبثَلیعنتبثیر غذا ثر  -2

 تبثیر غذا ثر تَزیغ دارٍ در ثدى را تَضیح دّد. -3

 تبثیر غذا ثر دفغ دارٍ در ثدى را تَضیح دّد. -4

 تَضیح دّد. را در هتبثَلیعن دارٍ  cytochrome P-450آًسین  ًقػ -5

 

 جلغِ عیشدّن

 دارٍ  یکیَلَشیث یثر فراّو ِیتغذ يّب َىیفرهَالظ ریتبث ثب ییآؼٌب ّذف کلی : 

 

 (NG)اًتزال  غذایی رصیناّذاف ٍیضُ : آؽٌبیی بب 

 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 را ؼرح دّد. ICUّویت رٍغ تغذیِ ثب لَلِ در ثْجَد ثیوبراى ثد حبل ٍ ثعتري در ا -1

 رایج در تغذیِ اًترال را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّد.َالّبي هع فرَااً -2

 .َضیح دّدرا ت NGاًَاع اختالالت ؼبیغ در اظتفبدُ دارٍ در ثیوبر تغذیِ ؼدُ ثب  -1

 تغذیِ هی ؼًَد را ًبم ثجرد.  NGکِ ثب رٍغ  ICUدارٍ ّبیی رایج هَرد اظتفبدُ در ثیوبراى ثعتري در ثخػ  -4

 

 

 دّنچْبرجلغِ 
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 بدارٍّآى ثر ریٍ تبث یکیهتبثَل يچرخِ ّبب ث ییآؼٌب ّذف کلی : 

 

 ایکَساًَئیذ ّباّذاف ٍیضُ : آؽٌبیی بب 

 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 دّد. هتبثَلیکی ظیکلَ اکعیصًبز ٍ لیپَاکعیصًبز را ؼرحهعیر ّبي  -1

 دّد. راؼرحثر هعیر ّبي هتبثَلیکی ظیکلَ اکعیصًبز ٍ لیپَاکعیصًبز  3ٍ اظید ّبي چرة اهگب NSAIDتبثیر دارٍّبي  -2

 تَضیح دّد.را در ایي هعیر  COAQ10هعیر هتبثَلیکی ظٌتس کلعترٍل را تؼریف ٍ ًقػ  -3

 .دّدٍ اظید فَلیک رادر ایي هعیر ؼرح  12، ة6ٍ ًقػ ٍیتبهیي ّبي ةرا تَضیح کرثٌِ هعیر ّبي هتبثَلیکی ظٌتس ٍاحد ّبي هٌَ  -4

 

 جلغِ پبًشدّن

 

 کیهتبثَل يّب يٍ ًبٌّجبر بثتیدر د یدرهبً نیثبرش ییآؼٌب ّذف کلی : 

 

 

  دیبثتآؼٌبیی ثب ًقػ ٍیصُ کرثَّیدرات ّب در ثیوبري اّذاف ٍیضُ : 

 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 .ؼرح دّد را دیبثتهؼیبر ّبي تؽخیص  -1

  .ؼرح دّد پرُ دیبثت را تؼریف ٍ هؼیبر ّبي تؽخیص آى را -2

 دّد. شین ًَیعی ثراي افراد دیبثتی را تَضیحر -3

 .دیبثت ؼرح دّد کٌترلًوبیِ ٍ ثبر گالیعوی را تؼریف ٍ ًقػ آًْب را در  -4

 
 

 جلغِ ؽبًشدّن

 ثر ظرًَؼت دارٍ  يا ِیتغذ تیٍضؼ  ریثبتبث ییآؼٌب ّذف کلی : 

 

 رصین غذایی گیبُ خَارياّذاف ٍیضُ : آؽٌبیی بب 

 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ : 

 تَضیح دّد.تبثیر کن یب زیبد ؼدى آلجَهیي ظرم ثر ظرًَؼت دارٍ را  -1

 دّد.تَضیح تبثیر فیجر هَجَد در رشین ّبي پر فیجر ثر ظرًَؼت دارٍ را  -2

 تَضیح دّد.هؼدُ ٍ ادرار ثر ظرًَؼت دارٍّب را  PHتبثیر تغییرات  -3

 را تَضیح دّد. NGرشین ّبي ثیوبرظتبًی ثَیصُ  -4

 
 دّنّفدجلعِ 

 

 اهتحبى پبیبى ترم
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 رعبًِ ّبي کوک آهَسؽی : 
 ٍیدیَ پرٍشکتَر   –ٍایت ثرد 

 
 عٌجؼ ٍ ارسؽیببی 

 ظبػت تبریخ ًورُ رٍغ آزهَى  آزهَى
 8 تعتی آسهَى هیبى دٍرُ 

  

 12 تعتی آسهَى پبیبى دٍرُ 
  

 
 هقزرات درط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ :

اًتظبر هی رٍد :اس داًؾجَیبى هحتزم    

 .حضَر هٌظن ٍ دقیق در جلعبت درض داؼتِ ثبؼٌد  -4

 .در ثحث ّبي گرٍّی ٍ فؼبلیت ّبي آهَزؼی هؽبرکت ًوبیٌد -0

 .در ّر جلعِ آهبدگی پبظخ گَیی ثِ ظؤاالت هجحث قجلی را داؼتِ ثبؼٌد  -1

 .از دیگر هٌبثغ ٍ ظبیت ّبي هؼتجر ػلوی اظتفبدُ ًوبیٌد  -2

 .خبهَغ ًوبیٌد تلفي ّوراُ خَد را در کالض -3
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 ثعوِ تؼبلی
 جدٍل زهبًجٌدي درض

 ................کالض ؼوبرُ  ( 11-13ؼٌجِ ّب ظبػت )رٍز ٍ ظبػت جلعِ : 

 ٍظیلِ کوک آهَزؼی رٍغ تدریط هدرض هَضَع درض جلعِ

1 
دکترظید هصطفی  در ثدى اًعبى يهَاد هغذ تیًقػ ٍ اّوآؼٌبیی ثب 

 ًچَاک

 ظخٌراًی + ثحث گرٍّی

 ٍیدیَ پرٍشکتَر - ٍایت ثرد

هبکرٍ ٍ هیکرًٍَتریٌت  ًقػ یی ٍ بیویظبختوبى ؼآؼٌبیی ثب  2

 ّب در ثدى اًعبى
 یهصطف دیدکترظ

 ًچَاک

 ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی

 یهصطف دیدکترظ دارٍ  -در تداخل غذا يیػَاهل خطر آفرآؼٌبیی ثب  3

 ًچَاک

 ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+  ثحث گرٍّی 

 يّب دیّب، اظ يیتبهی) ٍ ییغذا يّب یافسٍدًآؼٌبیی ثب  4

 (ٌِیآه

احعبى صبدقیدکتر  ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی + ثحث گرٍّی 

5 
هَاد هؼدًی ٍ ترکیجبت )  ییغذا يّب یثب افسٍدً ییآؼٌب

 ( ًگْدارًدُ

احعبى صبدقیدکتر  
 ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی + ثحث گرٍّی

ثر ظرًَؼت  الکل( ٍ ًَؼبثِ ر،یّب )ؼ یدًیاثر ًَؼآؼٌبیی ثب  6

 دارٍ

احعبى صبدقیدکتر  ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+  ثحث گرٍّی 

 جداٍل هَاد غذائی ،ییّرم غذا ،ییگرٍّْب غذاآؼٌبیی ثب  7

 ٍ تٌظین رشین غذایی

 یهصطف دیدکترظ

 ًچَاک
 ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی 

ٍ  یهَجَد در هَاد خَراک يّب داىیاکع یآًتآؼٌبیی ثب  8

 آًْب  یاثر درهبً

 ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی دکتر یحیی پبظدار

ػلی ظرٍغدکتر ّب ٍ اهالح  ثب دارٍ  تیثب ارتجبط هتقبثل الکترٍل ییآؼٌب 9 ٍیدیَ پرٍشکتَر - ٍایت ثرد ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی   

ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی دکتر یحیی پبظدار ٍ جراحبت  دزیدر ظرطبى،ا یدرهبً نیثبرش ییآؼٌب 11  

تصلت  ،یػرٍق یقلج يّب يوبریدر ث یدرهبً نیثبرش ییآؼٌب 11

 خَى   يٍ پرفؽبر يیؼرا

ػلی ظرٍغدکتر  پرٍشکتَر ٍیدیَ -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی   

 یهصطف دیدکترظ دارٍ غیٍ تَز عنیغذا در هتبثَل ریثبتداخل ٍ تبث ییآؼٌب 12

 ًچَاک
ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی  

 یثر فراّو ِیتغذ يّب َىیفرهَالظ ریثبتبث ییآؼٌب 13

 دارٍ   یکیَلَشیث

 یهصطف دیدکترظ

 ًچَاک
پرٍشکتَرٍیدیَ  -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی  

 یهصطف دیدکترظ بدارٍّآى ثر ریٍ تبث یکیهتبثَل يثبچرخِ ّب ییآؼٌب 14

 ًچَاک

ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی  

 يّب يٍ ًبٌّجبر بثتیدر د یدرهبً نیثبرش ییآؼٌب 15

 کیهتبثَل

 یهصطف دیدکترظ

 ًچَاک

ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی  

 یهصطف دیدکترظ ثر ظرًَؼت دارٍ  يا ِیتغذ تیٍضؼ  ریثبتبث ییآؼٌب 16

 ًچَاک

ٍیدیَ پرٍشکتَر -ٍایت ثرد  ظخٌراًی+ ثحث گرٍّی  

 اهتحبى پبیبى ترم 17

 

 


