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:  اهذاف ویصه رفتبری به تفكیک اهذاف كلي هر جلعه

جلعه اول 

 : هذف كلي

ثسى ٍ فیعیَلَغی اضگبًلْبی ؾلَل  ػبتیّوَؾتبظیؽ ٍ ثركْبی هب ،یٍلَغیظیثب ػلن ف اىیآقٌبیی زاًكجَ

اهذاف ویصه 

: در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

 ..فیعیَلَغی ضا تؼطیف وٌس-1-1

 ..زّسّب ضا قطحتطویت هبیؼبت ثسى ٍ تَظیغ آى -2-1

 .ّوَؾتبظیؽ ضا تؼطیف وٌس – 3-1

 .ّبی ّوَؾتبظیؽ ضا قطح زّسهىبًیؿن -4-1

 .ّبی زاذل ؾلَلی ضا ًبم ثجطزاضگبًل – 5-1

 .ّبی اصلی ّط اضگبًل ضا قطح زّسػولىطز -6-1

 .ّبی حطوت ؾلَلی ضا تَضیح زّسهىبًیؿن  -7-1

 .ضًٍس آًسٍؾیتَظ ٍ اگعٍ ؾیتَظ ضا قطح زّس – 8-1

 

 دومجلعه 

 : یهذف كل

 لاًتمب ّبیآقٌبیی زاًكجَیبى ثب فیعیَلَغی غكبء ؾلَل ٍ هىبًیؿن

شه یواهذاف 

 :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .ًمف غكبء ؾلَلی ضا قطح زّس -1-2

 .ؾبذتبض غكبء ؾلَلی ضا تَضیح زّس -2-2

 .ا ًبم ثجطزضّبی گصض هَاز اظ غكبء ضاُ  -3-2

 .ضا قطح زّسگصض هَاز اظ غكبء  ّبیضاُذصَصیبت  -4-2

 



 

 ظومجلعه 

 : یهذف كل

 پتبًؿیل غكبء -پسیسُ اؾوع زاًكجَیبى ثب   ییآقٌب

شه یاهذاف و

  :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .پدیده اسمز را تعریف کند 1-3

 .ػَاهل هَثط ثط اؾوع ضا ًبم ثجطز -2-3

 .پتبًؿیل غكبء ضا تؼطیف وٌس – 3-3

 .پتبًؿیل اًتكبضی ضا تؼطیف وٌس – 4-3

 .هؼبزلِ ًطؾت ضا تَضیح زّس -5-3

 .هؼبزلِ گلسهي ضا قطح زّس –6-3

 .ّب ضا ًبم ثجطزاًَاع وبًبل –7-3

 .ّب ضا تَضیح زّسهىبًیؿن ًفَشپصیطی اًتربثی وبًبل -8-3

 .پتبًؿیل ػول ٍ ًحَُ گؿتطـ آى ضا قطح زّس -9-3

 

 چهبرمجلعه 

 : یهذف كل

 یٍ اًمجبض زض ػضلِ اؾىلت نیٍ جفت قسى تحط یاًمجبض ػضلِ اؾىلت ؾنیآقٌبیی زاًكجَیبى ثب هىبى 

شه یاهذاف و

  :دانؽجو قبدر ببؼذ اىیدر پب

 .ؾبذتبض ػضلِ اؾىلتی ضا ثكٌبؾس -1-4

 .ّبی زذیل زض اًمجبض ضا قطح زّسپطٍتئیي  -2-4

 .هىبًیؿن هَلىَلی اًمجبض ػضلِ اؾىلتی ضا قطح زّس  -3-4

 .ضًٍس جفت قسى تحطیه ٍ اًمجبض ػضلِ اؾىلتی ضا تَضیح زّس  -4-4

 .اًَاع فیجط ػضالًی ضا ًبم ثجطز  -5-4

 ..ضٍاثظ ثیي عَل ٍ لسضت اًمجبضی ضا قطح زّس -6-4

 

 پنجنجلعه 

  :یهذف كل
آى  یهَلىَل ؾنیاًمجبض ػضلِ صبف ٍ هىبى ،یًبپؽیآقٌبیی زاًكجَیبى ثب اًتمبل ؼ

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. ضا قطح زّسؾبذتبض   -1-5

 .ضًٍس اًتمبل پیبم اظ ػصت ثِ ػضلِ ضا قطح زّس  -2-5

 .ؾبذتبض ػضلِ صبف ضا تَضیح زّس  -3-5

. ّبی ؾبذتبضی ٍ ػولىطزی ػضلِ صبف ضا ًبم ثجطزتفبٍت  -4-5



. ّبی افعایف ولؿین زاذل ؾلَلی ضا ًبم ثجطزهىبًیؿن  -5-5

 

 ؼؽنجلعه 

 للت یٍلَغیظیٍ الىتطٍ ف یثب ؾبذتبض ػضلِ للت اىیزاًكجَ ییآقٌب

 شهیاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .ؾبذتبض ػضلِ للجی ضا تكطیح وٌس  -1-6

 .ّبی للجی ٍ هؿیطّبی ّسایتی ضا ًبم ثجطزپیكبٌّگ  -2-6

 .ّبی ٍیػُ پتبًؿیل ػول للجی ضا قطح زّسهىبًیؿن  -3-6

 .ػَاهل تؼییي وٌٌسُ ؾطػت ّسایت پیبم زض للت ضا ًبم ثجطز -4-6

. اثط ؾیؿتن ذَزهرتبض ثط فؼبلیت الىتطیىی للت ضا تَضیح زّس -5-6

 .الىتطٍوبضزیَگطام ٍ ًحَُ ثجت آى ضا تَضیح زّس -6-6

 

 هفتنجلعه 

 آقٌبیی زاًكجَیبى ثب اًمجبض ػضلِ للجی، زٍضُ للجی ٍ ػَاهل هَثط  وبضوطز للت

شه یاهذاف و 

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .زٍضُ للجی ضا تؼطیف وٌس  -1-7

 .ؾیؿتَل ٍ زیبؾتَل ضا تؼطیف وٌس -2-7

. فكبض ٍ حجن ضا ز یه زٍضُ للجی قطح زّستغییطات   -3-7

 .ّبی للجی ضا ثكٌبؾسزضیچِ -4-7

. ّبی للجی ضا تَضیح زّسًمف زضیچِ  -6-7

. ًوَزاض حجن فكبض للجی ضا قطح زّس  -7-7

 

 هؽتنجلعه 

:  هذف كلي

  فیعیَلَغی حؽ ٍ حطوت ّبی ػوَهی ثٌسی ؾیتن ػصجی ٍ ٍیػگیؾبظهبى آقٌبیی زاًكجَیبى ثب

ویصه اهذاف 

: در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

 .ؾیؿتن اػصبة هحیغی ٍ هطوعی ضا ثكٌبؾس -1-8

 .ّبی اػصبة آٍضاى ٍ ٍاثطاى ضا ًبم ثجطزٍیػگی -2-8

 .ّبی ػصجی هطوعی ضا ثكٌبؾسآًبتَهی اجوبلی ؾبذتبض – 3-8

 .ّب ضا تَضیح زّسّبی آىّبضا ًبم ثجطز ٍ ٍیػگیاًَاع ؾیٌبپؽ -4-8

 .اًتمبل ؾیٌبپؿی ضا قطح زّسهىبًیؿن  – 5-8

 .ذصَصیبت ٍیػُ ؾیٌبپؿْب ضا ًبم ثجطز -6-8

 .تغییطات الىتطیىی زض عی تحطیه ؾلَل ػصجی ضا تَضیح زّس  -7-8

 .ّب ضا قطح زّسهىبًیؿن ػول گیطًسُ – 8-8



 . ضا ًبم ثجطزفیجطّبی ػصجی تمؿین ثٌسی اًَاع  -9-8

 .ّبی ًَضًٍی ضا تَضیح زّسهجتوغّب زض ثٌسی پیبمًحَُ اًتمبل ٍ جوغ  -10-8

  

 نهنجلعه 

 : یهذف كل

 ّبی ؾَهبتیهفیعیَلَغی حؽ آقٌبیی زاًكجَیبى ثب

شه یاهذاف و

 :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .ّبی لوؽ ٍ فكبض زض پَؾت ضا ًبم ثجطزاًَاع گیطًسُ -1-9

 .ّبی ؾَهبتیه ضا تكطیح وٌسّبی گیطًسٍُیػگی -2-9

 .ّبی ؾَهبتیه ثِ لكط هغع ضا ضؾن وٌساًتمبل حؽهؿیطّبی   -3-9

 .ّبی لكط حؿی ؾَهبتیه ضا تَضیح زّسٍیػگی -4-9

 .ّبی حؽ ٍضؼیت هَجَز زض ػضالت ضا ًبم ثجطزگیطًسُ -5-9

 .ّبی پَؾتی ضا قطح زّسهفَْم زضهبتَم -6-9

 .ّبی زضز ضا ًبم ثجطزاًَاع زضز ٍ گیطًسُ -7-9

 .هغع ضا ضؾن وٌسهؿیطّبی اًتمبل زضز ثِ  -8-9

 .ّبی تؼسیل زضز ضا تَضیح زّسهىبًیؿن -4-9

 .زضز احكبیی ٍ اضجبػی ضا قطح زّس -5-9

 .ّبی ؾطزضز ضا ًبم ثجطزءهٌكب -6-9

 

 دهنجلعه 

 ّبی ًربػیٍ ضفلىؽآقٌبیی زاًكجَیبى ثب  فیعیَلَغی ًربع 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .ّب ضا ثجطزاًَاع هَتَض ًَضٍى  -1-100

 .ّب زض عٌبة ًربػی ضا تَضیح زّسثٌسی هَتًََضٍىؾبظهبى -2-100

. ّب زض تٌظین حطوت ضا تَضیح زّسّبی ػضالًی ضا ًبم ثجطز ٍ ًمف آىاًَاع گیطًسُ  -3-100

 .ّب ضا ًبم ثجطزهٌبعك هغعی وٌتطل وٌٌسُ گبهب هَتًََضٍى -4-100

. ثجطزاًَاع فیجطّبی ػضالًی ضا ًبم   -6-100

. .ّبی ًربػی ضا قطح زّسضفلىؽاًَاع   -10 -7

 

 یبزدهنجلعه 

 ًمف لكط ٍ ؾبلِ هغع زض وٌتطل حطوتآقٌبیی زاًكجَیبى ثب 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. ّبی هرتلف لكط حطوتی ضا ًبم ثجطزثرف  -1-11

. ّبی اصلی لكط حطوتی ضا تَضیح زّسًمف  -2-11



. ّبی حطوتی ثِ ًربع ضا قطح زّساًتمبل پیبمهؿیطّبی  -3-11

. ّب ضا ًبم ثجطزّبی آىًَاحی حطوتی ؾبلِ هغع ٍ ًمف  -4-11

. ّبی هكجه ٍ زّلیعی زض وٌتطل حطوت ضا تَضیح زّسًمف ّؿتِ  -6-11

. .ؾبذتبض ٍ ًمف ؾیؿتن زّلیعی زض وٌتطل حطوبت ضا قطح زّس  -7-11

 

 دوازدهنجلعه 

 ای زض وٌتطل حطوتّبی لبػسًُمف هرچِ ٍ ّؿتِآقٌبیی زاًكجَیبى ثب 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. آًبًبتَهی ػولىطزی هرچِ ضا تَضیح زّس  -1-12

.  ّبی هرچِ ضا ًبم ثجطزّب ٍ ذطٍجیٍضٍزی -2-12

. ّبی ػومی هرچِ ٍ هحل آًْب ضا ًبم ثجطزّؿتِ -3-12

. .ضؾن وٌسؾبذتبض ٍاحس ػولىطزی هرچِ ضا   -4-12

. اػوبل حطوتی هرچِ ضا ًبم ثجطز  -5-12

. ػولىطزّبی هغع هیبًی ضا ًبم ثجطًس  -6-12

.  اذتالالت حطوتی ًبقی اظ ًمص ػولىطزی هرچِ ضا ًبم ثجطز  -7-12

. ای ضا ًبم ثجطزّبی لبػسُاجعاء ّؿتِ  -8-12

. ای ضا ضؾن وٌسّبی لبػسُهساضّبی حطوتی ٍ قٌبذتی ّؿتِ -9-12

. زهی ضا قطح زّسپَتبهي ٍ ّبی ّؿتِاذتالالت هطثَط ثِ ًمص ػولىطزی  -10-12

. ًمف حطوتی ؾیؿتن ػصجی ضا جوغ ثٌسی وٌس  -11-12

 

 دهنظیسجلعه 

 اػوبل ػبلی هغعآقٌبیی زاًكجَیبى ثب 

شه یاهذاف و 

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. ًبم ثجطز ّبی آى ضاؾبذتبض لكط هغع تَضیح زّس ٍ اًَاع ؾلَل  -1-130

.  ّبی هرتلف لكط هغع ضا ًبم ثجطزاػوب اذتصبصی لؿوت  -2-130

. هفَْم ًیوىطُ غبلت ضا تَضیح زّس -3-130

. ضا ًبم ثجطز ًَاحی اضتجبعیػولىطزّبی   -4-130

. ًمف ًَاحی ٍیػُ زض تىلن ٍ فْن والم ضا تَضیح زّس  -5-130

.  آًْب ضا تكطیح وٌسّبی اًَاع حبفظِ ضا ًبم ثجطز ٍ هىبًیؿن -7-130

 .ّبی ؾبلِ هغع زض ثیساض ًگِ زاقتي لكط ضا تَضیح زّسًمف پیبم  -1-13

. اجعاء ؾیؿتن لیوجیه ضا ًبم ثجطز  -3-13

.  ّبی ًجبتی ّیپَتبالهَؼ ضا قطح زّسًمف -4-13

. ؾیؿتن پبزاـ ٍ تٌجیِ ؾیؿتن لیوجیه ضا قطح زّس  -7-13

. ًمف ّیپَووپ ضا تَضیح زّس  -8-13

.  ًمف آهیگسال ضا قطح زّس  -9-13



 .ًمف لكط لیوجیه ضا تَضیح زّس  -10-13

 

 چهبردهنجلعه 

 ٍ ؾیؿتن ذَزهرتبض فیعیَلَغی حبالت ذَاة، ثیساضی ٍ صطعآقٌبیی زاًكجَیبى ثب 

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .اًَاع ذَاة ضا ًبم ثجطز  -1-12

 .الىتطٍاًؿفبلَگطام هغع زض حبالت هرتلف ضا قطح زّسّبی ٍیػگی  -2-14

 .ّبی ذَاة ضا تَضیح زّستئَضی  -3-14

. تكٌج ٍ صطع ضا تؼطیف وٌس -4-12

. اًَاع صطع ضا ًبم ثجطز  -5-14

 .ؾیؿتن ذَز هرتبض ضا تَصیف وٌس  -6-14

. .ثٌسی ؾیؿتن ذَزهرتبض ضا قطح زّسؾبظهبى  -7-13

. ضا تَضیح زّس ذَز هرتبضّبی پبیِ ؾیؿتن هىبًیؿن  -8-14

  .ضا تَضیح زّس ذَزهرتبضػولىطز ؾیؿتن   -9-14

. ًمف هسٍالی آزضًبل ضا قطح زّس  -12-14

. ّبی اتًََهیه ضا قطح زّسضفلىؽ  -11-14

. .ّبی هبیغ هغعی ًربػی ضا ًبم ثجطزًمف -12-14

 

 پبنسدهنجلعه 

 : یهذف كل

   حؽ ثیٌبئی یٍلَغیظیفآقٌبیی زاًكجَیبى ثب 

شه یاهذاف و

  :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .اصَل ولی فیعیه اپتیه ضا قطح زّس – 1-15

 .ؾبذتبض چكن ثِ ػٌَاى یه زٍضثیي ػىبؾی ضا تكطیح وٌس -2-15

 .هىبًیؿن تغبثك ضا تَضیح زّس – 3-15

 .گیطی آى ضا قطح زّسهفَْم حست ثیٌبیی ٍ ضٍـ ولیٌیىی اًساظُ – 4-15

 .ّبی زضن ػوك ضا قطح زّستئَضی -5-15

 .ًحَُ تطقح هبیغ ظاللیِ ضا تَضیح زّس –6-15

 .اذتالالت اًىؿبضی چكن ضا قطح زّس –7-15

 .ؾبذتبض قجىیِ ضا تَضیح زّس -8-15

 .هىبًیؿن قیویبیی زضن ًَض ضا تَضیح زّس -9-15

 .هىبًیؿن ذَزوبض تغییط حؿبؾیت ثِ قست ًَض ضا تَضیح زّس -10-15

 .هىبًیؿن زیس ضًگی ضا قطح زّس  -11-15

 .ّبی گبًگلیًَی ضا ضؾن وٌسهؿیطّبی اًتمبل پیبم ثِ ؾلَل  -12-15

 .ّبی گبًگلیًَی ضا ًبم ثجطزاًَاع ؾلَل  -13-15



 .ّبی قجىیِ ضا تَصیف وٌسهیساى زضیبفت اًَاع ؾلَل  -14-15

 .هؿیط اًتمبل پیبم ثِ لكط ثیٌبیی ضا قطح زّس -15-15

 .جبًجی تبالهَؼ ضا تَضیح زّس-صَصیبت ّؿتِ ظاًَییخ -16-15

 .ّبی لكط ثیٌبیی ضا قطح زّسٍیػگی  -17-15

 

 ؼبنسدهن جلعه

 ٍ قیویبیی ٍیػُ ّبی  قٌَاییفیعیَلَغی حؽ آقٌبیی زاًكجَیبى ثب :یهذف كل

شه یاهذاف و

:  اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. ؾبذتبض گَـ ضا ثكٌبؾس  -1-16

 .ذبضجی زض زضن صَت ضا تَضیح زّسًمف گَـ   -2-16

 .ّبی تمَیت صَت ضا قطح زّسهىبًیؿن  -3-16

. ذصَصیبت غكبء پبیِ ضا تَصیف وٌس  -4-16

. ػولىطز اًسام وَضتی ضا تَضیح زّس  -5-16

 .ّبی صَتی ثِ لكط ضا قطح زّسهؿیط اًتمبل پیبم -6-16

.  ّبی صَتی ضا تَضیح زّسًمف لكط هغع زض زضن پیبم  -7-16

 .ّبی زضن جْت صَت ضا تَضیح زّسهىبًیؿن  -8-16

. وطی ّسایتی ٍ ػصجی ٍ ًحَُ افتطاق آًْب ضا تَضیح زّس  -9-16

 .ّبی چكبیی ٍ هحل آًْب ضا ًبم ثجطزاًَاع جَاًِ  -10-16

 .ّبی اصلی ضا تَضیح زّسهىبًیؿن تكریص هعُ  -11-16

 .ح زّسّبی چكبیی ثِ هغع ضا تَضیهؿیط اًتمبل پیبم  -12-16

 .هفَْم تطجیح هعُ ٍ تغصیِ ضا تَضیح زّس -13-16

. ّبی حؽ ثَیبیی ضا تَضیح زّسگیطًسُ ذصَصیبت -14-16

 .هؿیطّبی اًتمبل پیبم ثَیبیی ثِ هغع ضا تكطیح وٌس -15-16

. ؾبذتبض پیبظ ثَیبیی ضا قطح زٌّس -16 -16

 .ًمف هطاوع ثَیبیی زض هغع ضا تَضیح زّس -17-16

 

فیعیَلَغی گبیتَى، فیعیَلَغی گبًًَگ ٍ فیعیَلَغی ثطى ٍ لَی : هنببغ

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ پبؾد زض والؼ، ثحث گطٍّی   :روغ تذریط

ٍایت ثطز   –زئَپطٍغوتَض یٍ  :رظبنه هبی كوک آهوزؼي 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ظنجػ وارزؼیببي 

 ظبػت تبریخ نوره روغ آزهوى آزهوى

اًجبم پطؾف قفبیی لجل اظ قطٍع ّط 

 هغبلت جلؿِ لجلجلؿِ اظ 
 ّط جلؿِ 1 تكطیحی جَاة وَتبُ

ثِ  جلؿِ زٍم

 ثؼس

 15/12 26/8/97 3 یا ًِیچٌس گع آظهَى  هیبى تطم

 یًِ ایچٌس گع آظهَى پبیبى تطم
ًوطُ  3

 یتئَض
 پبیبى تطم

ثط اؾبؼ 

ثطًبهِ آهَظـ 

 زاًكىسُ

 :هقررات درض و انتظبرات  از دانؽجو

 

. ذطٍج زضعی والؼ ذَززاضی ًوبیٌس حبضط ثبقٌس ٍ اظزاًكجَیبى ثبیس ثِ هَلغ زض ؾطوالؼ  .1

ازاقت یهغبلت ضا (  یًت ثطزاض)ؾىَت ضا ضػبیت وطزُ ٍثبتَجِ ثِ ٍجَزضفطًؽ  فمظ ثصَضت اذتصبض  .2

وٌٌسٍوبهالً  ثِ ًىبت هغطح قسُ تَجِ ًوبیٌس 

. ّطجلؿِ ثب هغبلؼِ زضٍؼ جلؿبت گصقتِ آهبزگی ثطای پطؾف قفبیی زاقتِ ثبقٌس .3

گطٍّی قطوت وٌٌس  زض ثحث ّبی .4

 .تلفي ّوطاُ ذَز ضا زض والؼ ذبهَـ وٌٌس .5

 

 

 :نبم و اهضبی هذرض 

 :تبریخ تحویل

 

  

 : اهضبی هذیر گروه

 :تبریخ ارظبل

 

 

 EDO نبم و اهضبی هعئول 

 :دانؽكذه

 :تبریخ ارظبل

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97-98زًساًپعقىی ًیوؿبل اٍل ثطًبهِ تطهی فیعیَلَغی 

 15/8-15/10: یىكٌجِ

 15/8-15/10: ؾِ قٌجِ

 15/10-15/12: چْبضقٌجِ

 

 هسضؼ هَضَع زضؼ تبضید ایبم ّفتِ

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل 25/6/97 یىكٌجِ

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل 27/6/97 ؾِ قٌجِ

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل 3/7/97 قٌجِؾِ 

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل 10/7/97 ؾِ قٌجِ

 زوتطهطازپَضفیعیَلَغی ؾلَل  17/7/97 ؾِ قٌجِ

 زوتطهطازپَض للت فیعیَلَغی 24/7/97 ؾِ قٌجِ

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی للت 29/7/97 یىكٌجِ

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی للت 1/8/97 ؾِ قٌجِ

 هطازپَضزوتط  فیعیَلَغی اػصبة 15/8/97 چْبضقٌجِ

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی اػصبة 22/8/97 چْبضقٌجِ

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی اػصبة 29/8/97 قٌجِؾِ 

 زوتط هطازپَض فیعیَلَغی اػصبة  6/9/97 قٌجِؾِ 

 زوتط هطازپَض فیعیَلَغی اػصبة  13/9/97 قٌجِؾِ 

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی اػصبة  20/9/97 قٌجِؾِ 

 زوتطهطازپَض فیعیَلَغی اػصبة  27/9/97 قٌجِؾِ 

 زوتط هطازپَض  اػصبة یٍلَغیظیف 4/10/97 قٌجِؾِ 

 زوتط هطازپَض  اػصبة یٍلَغیظیف 11/10/97 قٌجِؾِ 
 

 

للت ؾِ قٌجِ ؾلَل ٍ هجبحث : اهتحبى هیبى ترم

 15/12ؾبػت  26/8/97
 


