
 

 بْذاؽت داًؾکذُ

 هحیطداًؾجَیبى کبرؽٌبعی پیَعتِ بْذاؽت  هخبطببى:                      : بْذاؽت هَاد غذایی          ػٌَاى درط

 11-11ّوِ رٍسُ  عبػت پبعخگَیی بِ عَاالت فزاگیز:                     ٍاحذ ػولی 1ٍاحذ ًظزی  1: تؼذادٍاحذ

 هٌْذط هؼیي بؾیزی هذرط:                      8-11ت ؽٌبِ ّب عبػ  یکسهبى ارائِ درط: 

 پبتَبیَلَصی ٍ اصَل اپیذهیَلَصی پیؼ ًیبس: درط

 

 ّذف کلی درط :

رؽتِ ثْذاؽت ػوَهی اس جولِ رؽتِ ّبیی اعت کِ داًؾجَیبى آى در ّوِ سهیٌِ ّبیی کِ هزثَط ثِ عالهت، پیؾگیزی، درهبى، 

بتی ثذعت ثیبٍرًذ. در ایي راعتب رؽتِ ٍ ّذفی کِ ثغیبر هْن ثِ ًظز هی رعذ درط ثْذاؽت هغبئل ثْذاؽتی ٍ غیزُ اعت ثبیذ اعالػ

ٍ  هَاد غذایی اعت. ّذف اس ایي درط آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب هْن تزیي هغبئلی اعت کِ در راثغِ ثب ایوٌی ٍ ثْذاؽت هَاد غذایی

  ِ ٍ ّوچٌیي در فٌؼت غذا ٍجَد دارد.در عغح جبهؼ ثبسرعی

 

 لی جلغبت :ّذاف کا

در ایي دٍرُ داًؾجَیبى ثب اًَاع غذا، هیکزٍارگبًیغن ّبی هْن در فغبد ٍ آلَدگی غذا، ثیوبری ّبی هزثَط ثِ غذا، ًوًَِ ثزداری ٍ 

َاد غذایی، اًَاع اعتبًذاردّب ثبسرعی، ثْذاؽت ٍ کٌتزل کیفی غذاّبی پز خغز، عبسهبى ّبی تؼییي کٌٌذُ در راثغِ ثب اعتبًذاردّبی ه

 غذایی ٍ.... آؽٌب هیؾًَذ.هَاد

 جلغِ اٍل:-1

 هقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درط

 :ف کلی اّذا

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب درط ثْذاؽت هَاد غذایی ٍ آگبّی اس درٍط ٍ عزفقل ّبی هؾخـ ؽذُ ثزای تذریظ در عی دٍرُ

 اّذاف ٍیضُ:

 اؽزاف داًؾجَیبى ثِ اّویت هَاد غذایی ٍ ثْذاؽت آى

 ْذاؽت ٍ ایوٌی هَاد غذایی یب فٌبیغ غذاییآؽٌبیی ثب رؽتِ ث

 هؼزفی هٌبثغ هَجَد جْت تذریظ ٍاحذ هذکَر

 

 :در پبیبى داًؾجَ 



 ؽٌبعذهی عز فقل ّب را  -1

 ٌبعذهٌبثغ را هی ؽ -2

 ؽَد.هی ثب درٍط ارائِ ؽذُ در ّز جلغِ آؽٌب  -3

 جلغِ دٍم: -1

 افَل ثْذاؽت هَاد غذایی

 ف کلی:اّذا

 تؼبریف ٍ تقغین ثٌذی غذاّب

 ّبی کٌتزل ثْذاؽتی ٍ کٌتزل کیفیت هَاد غذایی رٍػ

 خغزات فیشیکی، ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیک در هَاد غذایی

 اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبیی ثب اًَاع خغزات تْذیذ کٌٌذُ هٌبثغ غذایی هختلف ٍ راُ ّبی پیؾگیزی اس آًْب

 :هی تَاًذ در پبیبى داًؾجَ

 اًَاع غذا ّب ٍ تقغین ثٌذی آًْب را ؽزح دّذ. -1

 ی کٌتزل ثْذاؽتی ٍ کٌتزل کیفیت هَاد غذایی را تَضیح دّذ.رٍػ ّب -2

 خغزات فیشیکی، ؽیویبیی ٍ ثیَلَپشیک را ثیبى کٌذ. -3

 جلغِ عَم:

 ّبی غذاییهیکزٍ ارگبًیغن ّبی هْن در هَاد غذایی ٍ هغوَهیت

 اّذاف کلی:

 غوَهیت یب ػفًَت در اًغبى ؽًَذ.آؽٌبیی ثب هْن تزیي هیکزٍ ثبکتزی ّب هخوزّب ٍ کپک ّبی کِ هی تَاًٌذ ثبػث ثزٍس ه

 اّذاف ٍیضُ:

 ػَاهل ایجبد کٌٌذُ ثیوبری ًبؽی اس غذاآؽٌبیی ثب 

 آؽٌبیی ثب هیکبًیغن ػفًَت ّب ٍ هغوَهیتْبی هَاد غذایی

 ،هًَبطآئزٍ ،ؽیگال ،عبلوًَال ،اؽٌبیی ثب هیکزٍثْبی اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط، ثبعیلَط عزئَط، کوپیلَثبکتز، لیغتزیب، کلغتزیذیَهْب

 آعپزصیلَط )ًبم ثیوبری، ػالئن، درٍُ کوَى، هْوتزیي ػذاّبی هزتجظ، درهبى ٍ پیؾگیزی( ،کبًذیذا ،ٍیجزیَ

 در پبیبى داًؾجَ هیتَاًذ:

 ػَاهل ایجبد کٌٌذُ ثیوبری ًبؽی اس غذا را ًبم ثجزد. -1



 هکبًیغن ػفًَتْب ٍ هغوَهیت ّبی هَاد غذایی را ؽزح دّذ. -2

 ثب هیکزٍثْبی اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط، ثبعیلَط عزئَط، کوپیلَثبکتز، لیغتزیب، کلغتزیذیَهْب،هْن تزیي هغبئل در راثغِ  -3

عبلوًَال، ؽیگال، آئزٍهًَبط، ٍیجزیَ، کبًذیذا، آعپزصیلَط )ًبم ثیوبری، ػالئن، درٍُ کوَى، هْوتزیي ػذاّبی هزتجظ، درهبى 

 ٍ پیؾگیزی( را ؽزح دّذ.

 جلغِ چْبرم:

 هَاد غذاییافَل ًگْذاری ثْذاؽتی 

 اّذاف کلی:

 آؽٌبیی ثب رٍػ ّبی عٌتی ٍ ًَیي در سهیٌِ ًگْذاری هَاد غذایی ٍ راّکبرّبی افشایؼ سهبى هبًذگبری اًَاع غذاّب

 :اّذاف ٍیضُ

س آؽٌبیی ثب رٍؽْبی ًگْذاری افَلی هَاد غذایی هبًٌذ حزارت، اًجوبد، اؽؼِ دّی، ؽَر کزدى، عزد کزدى، دٍد دادى، تغلیظ، اعتفبدُ ا

 گبسّبی ثی اثز، هبکزٍٍیَ، اعیذی کزدى، کٌغزٍاعیَى، اعتفبدُ اس ًگْذارًذُ ّب

 در پبیبى داًؾجَ هی تَاًذ:

اًَاع رٍؽْبی ًگْذاری هَاد غذایی هبًٌذ حزارت، اًجوبد، اؽؼِ دّی، ؽَر کزدى، عزد کزدى، دٍد دادى، تغلیظ، اعتفبدُ اس گبسّبی ثی 

 یَى، اعتفبدُ اس ًگْذارًذُ ّب را ؽزح دّذ.اثز، هبکزٍٍیَ، اعیذی کزدى، کٌغزٍاع

 جلغِ پٌجن:

 ثْذاؽت ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی لجٌی

 اّذاف کلی

 آؽٌبیی ثب ؽیز ثِ ػٌَاى یک غذای هْن اس ًظز ایوٌی ٍ تغذیِ ای ّوچٌیي عبیز تزکیجبت هَجَد در آى.

 :اّذاف ٍیضُ

 ؽیز اعت. یهؼذًی ٍ ٍیتبهیٌْبآؽٌبیی ثب هبّیت ؽیز کِ ؽبهل پزٍتئیي، قٌذ، آًشین، چزثی، هَاد 

 آؽٌبیی ثب هیکزٍثیَلَصی ؽیز

 آؽٌبیی ثب ثْذاؽت ٍ کٌتزل ؽیویبیی ٍ هیکزٍثی ؽیز ٍ هحقَالت ثز پبیِ آى هثل خبهِ، هبعت، پٌیز، ثغتٌی ٍ دٍؽ.

 ٌتقلِ اس عزیق فزاٍردُ ّبی لجٌی.آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی ه

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 ئیي، قٌذ، آًشین، چزثی ٍ غیزُ اؽٌب ثبؽذ.ثب هبّیت ؽیز ؽبهل پزٍت -1

 هْوتزیي هیکزٍارگبًیغوْبی هزثَط ثِ ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی آًزا ثؾٌبعذ. -2

 رٍػ ّبی کٌتزل ؽیویبیی ٍ هیکزٍثی ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی آى را ثؾٌبعذ. -3



 ا ثیبى کٌذثیوبری ّبی هٌتقلِ اس عزیق ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی لجٌی ػالئن آًْب ٍ راُ ّبی پیؾگیزی اس آًْب ر -4

 ؽؾنجلغِ 

 ثْذاؽت گَؽت ٍ فزاٍردُ ّبی گَؽتی

 اّذاف کلی

 آؽٌبیی ثب گَؽت ثِ ػٌَاى یک غذای هْن اس ًظز ایوٌی ٍ تغذیِ ای ّوچٌیي عبیز تزکیجبت هَجَد در آى.

 :اّذاف ٍیضُ

 آؽٌبیی ثب هبّیت گَؽت کِ ؽبهل پزٍتئیي، قٌذ، آًشین، چزثی، هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیٌْبی گَؽت اعت.

 آؽٌبیی ثب هیکزٍثیَلَصی گَؽت

 آؽٌبیی ثب اًَاع فزاٍردُ ّبی گَؽتی

 آؽٌبیی ثب ثْذاؽت ٍ کٌتزل ؽیویبیی ٍ هیکزٍثی گَؽت ٍ هحقَالت ثز پبیِ آى.

 آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی هٌتقلِ اس عزیق فزاٍردُ ّبی گَؽتی.

 اٍری ثْذاؽتی فزاٍردُ ّبی گَؽتی.آؽٌبیی ثب رٍػ ّبی فز

 ببیذ:در پبیبى داًؾجَ 

 ثب هبّیت ؽیز ؽبهل پزٍتئیي، قٌذ، آًشین، چزثی ٍ غیزُ اؽٌب ثبؽذ. -1

 را ثؾٌبعذ. هْوتزیي هیکزٍارگبًیغوْبی هزثَط ثِ ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی آى -2

 ثب اًَاع فزاٍردُ ّبی گَؽتی آؽٌبیی داؽتِ ثبؽذ. -3

 رٍػ ّبی کٌتزل ؽیویبیی ٍ هیکزٍثی گَؽت ٍ فزاٍردُ ّبی آى را ثؾٌبعذ. -4

 هٌتقلِ اس عزیق گَؽت ٍ فزاٍردُ ّبی گَؽتی ػالئن آًْب ٍ راُ ّبی پیؾگیزی اس آًْب را ثیبى کٌذ.ثیوبری ّبی  -5

 ّفتنجلغِ 

 تقلت در هَاد غذایی

 اّذاف کلی

 هؼزفی اًَاع تقلجبت در هَاد غذایی ٍ اًگیشُ هتقلجبى ثزای ایي کبر.

 اّذاف ٍیضُ

تٌقالت ٍ خؾکجبر ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی لجٌی، آثویَُ ّب، رة، ػغل، ادٍیجبت، آؽٌبیی ثب اًَاع تقلجبت در گَؽت ٍ فزاٍردُ ّبی گَؽتی، 

 ٍ غیزُ.

 راُ ّبی تؾخیـ ثؼضی اس تقلجبت.

 :داًؾجَ در پبیبى ببیذ



اًَاع تقلجبت در اًَاع غذاّبی هختلف هثل گَؽت ٍ فزاٍردُ ّبی گَؽتی، ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی لجٌی، آثویَُ ّب، رة، ػغل،  -1

 ٍیجبت، تٌقالت ٍ خؾکجبر ٍ غیزُ را ثؾٌبعذ.اد

 راُ کبرّبیی ثزای تؾخیـ تقلت در غذاّبی هختلف ارائِ دّذ. -2

 ّؾتنجلغِ 

 عیغتن ّبی هذیزیت ٍ تضویي کیفیت ٍ کٌتزل هَاد غذایی ٍ اعتقزار آى ّب در هحیغْبی فٌؼتی.

 اّذاف کلی

 ر هحیغْبی فٌؼتی.آؽٌبیی ثب افَل هذیزیت کٌتزل هَاد غذایی ٍ اعتقزار آى ّب د

 اّذاف ٍیضُ

 ISO , HACCP, GMP, GHP آؽٌبیی ثب اعتبًذاردّبی

 ًحَُ اجزا ٍ اعتقزار ایي اعتبًذاردّب در ٍاحذّبی تَلیذی.

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 آؽٌب ثبؽذ.ISO , HACCP, GMP, GHP ثب اًَاع اعتبًذارد ّبی -1

 بی  تَلیذ، تَسیغ ٍ خذهبت آؽٌب ثبؽذ.ثب ًحَُ اعتقزار ٍ اجزای اعتبًذاردّبی هذکَر در ٍاحذّ -2

 جلغِ ًْن

 عویٌبر کالعی

 جلغِ دّن

 آسهبیؾگبُ

 اّذاف کلی

 .آؽٌبیی ثب آسهبیؾبت کٌتزل کیفی ؽیویبیی

 اّذاف ٍیضُ

 .هؼزفی آسهبیؾگبُ کٌتزل کیفی

 هؼزفی اٍاع آسهبیؾبت رٍتیي ٍ هَرد اعتفبدُ در آسهبیؾگبُ کٌتزل کیفیت.

 ِ ریشی ؽذُ ثزای دٍرُ.آؽٌبیی ثب اسهبیؾبت ثزًبه

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 ثب آسهبیؾگبُ ٍ آسهبیؾبت کٌتزل کیفیت آؽٌب ثبؽذ. -1

 .ثزًبهِ ارائِ ؽذُ ثزای دٍرُ را ثؾٌبعذ -2



 جلغِ یبسدّن

 آسهبیؾبت ؽیویبیی

 اّذاف کلی

 اًذاسُ گیزی اعیذیتِ ؽیز

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 َى تؼییي اعیذیتِ ؽیز آؽٌب ثبؽذ.ثب رٍػ کبر ٍ هَاد هَرد ًیبس ثزای اًجبم اسه

 جلغِ دٍاسدّن

 اسهبیؾبت ؽیویبیی

 اّذاف کلی

 ؽیز pHاًذاسُ گیزی 

 اًجبم تغت الکل

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 ؽیز ٍ تغت الکل آؽٌب ثبؽذ. pHثب رٍػ کبر ٍ هَاد هَرد ًیبس ثزای اًجبم اسهَى تؼییي 

 جلغِ عیشدّن

 اسهبیؾبت ؽیویبیی

 اّذاف کلی

 زی چزثی ؽیز)صرثز(اًذاسُ گی

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 ثب رٍؽْبی هتفبٍت تؼییي چزثی ؽیز ٍ ّوچٌیي رٍػ کبر ٍ هَاد هَرد ًیبس ثزای اًذاسُ گیزی چزثی ؽیز آؽٌب ثبؽذ.

 دّنچْبرجلغِ 

 سهبیؾبت هیکزٍثیآ

 اّذاف کلی

 اؽٌبیی ثب آسهبیؾبت کٌتزل هیکزٍثی ًحَُ کؾت ًوًَِ ّبی غذا

 حیظ ّبی کؾتآؽٌبیی ثب اًَاع ه

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 ثب آسهبیؾْبی رٍتیي آسهبیؾگبُ هیکزٍثی هَاد غذایی آؽٌب ثبؽذ.

 آؽٌب ثبؽذ.ّب ٍ هحیظ ّبی کؾت کؾت هیکزٍثی رٍؽْبی اًَاع ثب 



 جلغِ پبًشدّن

 آسهبیؾبت هیکزٍثی

 اّذاف کلی

 آسهَى تَتبل کبًت ٍ ؽوبرػ کلی فزم

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 رػ کلی هیکزٍارگبًیغن ّب ٍ ؽوبرػ کلی فزم ّب آؽٌب ثبؽذ.ثب ًحَُ ؽوب

 ّنؽبًشدجلغِ 

 آسهبیؾبت هیکزٍثی

 اّذاف کلی

 کؾت ٍ ؽوبرػ هیکزٍارگبًیغن اعتبفیلَکَکَط ارئَط

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 ثب ًحَُ کؾت ٍ ؽوبرػ هیکزٍارگبًیغن اعتبفیلَکَکَط ارئَط

 ّنّفذجلغِ 

 آسهبیؾبت هیکزٍثی

 اّذاف کلی

 ت ٍ ؽوبرػ کپک ٍ هخوزکؾ

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ:

 کپک هخوز آؽٌب ثبؽذ. ثب ًحَُ کؾت ٍ ؽوبرػ هیکزٍارگبًیغن

 

 هٌببغ:

 1379تْزاى، هَعغِ فزٌّگی ًَر داًؼ،  ثْذاؽت هَاد غذایی، دکتز داٍد فزجی سادُ االى،

  1391هؾْذ،  ، هتزجن دکتز ػلی هزتضَی، اًتؾبرات داًؾگبُهیکزٍثیَلَصی هَاد غذایی فزیشیز

 1389هیکزٍثیَلَصی هَاد غذایی آداهش، هتزجن دکتز ػلی هزتضَی، اًتؾبرات داًؾگبُ هؾْذ، 

 1385ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی آى، دکتز گیتی کزین، اًتؾبرات جْبد داًؾگبّی تْزاى، 

 1386ػلَ ٍ فٌبیغ گَؽت، دکتز ًَردّز رکٌی، تْزاى، داًؾگبُ تْزاى، 

 1390آییض،  ًؾز جوِ ثبثک قٌجزسادُ،دیوبى، تز ؽیوی هَاد غذایی

 1389، پزٍیي ػؾزت آثبدی، حغي کبکَیی، ًؾز هزس داًؼ،کٌتزل کیفیت آهبری



 1391افَل تکٌَلَصی ًگْذاری هَاد غذایی، حغي فبعوی، اًتؾبرات عْبهی خبؿ، 

 1387کؾَر،  رٍؽْبی اسهبیؼ ؽیویبیی هَاد غذایی، هزتضی هؾبیخ، اًغتیتَ تحقیقبت تغذیِ ای ٍ فٌبیغ غذایی

 رٍػ تذریظ:

 (LECTUREارایِ هغبلت ثِ فَرت ؽفبیی.)

 ارایِ تجزثیبت ػولی آسهبیؾگبّی ٍ فٌؼتی در راثغِ ثب هَضَػبت هزتجظ.

 ؽزکت داًؾجَیبى در ارائِ ثزخی اس هغبلت ثِ فَرت تکی ٍ یب گزٍّی.

 ًْب ثِ ثحث ػلوی اس عزیق پزعؼ ٍ پبعخدر راثغِ ثب هَضَػبت هختلف درعی ٍ ٍرٍد آ عزح پزعؾْبی هختلف اس داًؾجَیبى

 ٍعبیل آهَسؽی :

 ٍعبیل کوک آهَسؽی هَرد ًیبس: کبهپیَتز ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، ًزم افشار پبٍرپَیٌت.

 

 عٌجؼ ٍ ارسؽیببی

عْن اس ًوزُ کل)بز حغب  رٍػ آسهَى

 درصذ(

 عبػت تبریخ

پزعؼ ٍ پبعخ  کَئیش

 ؽفبیی

5% ////////////////////// /////////////////// 

 //////////////////// ////////////////////// %20 کتجی تزمآسهَى هیبى 

 ///////////////////// ///////////////////// %10 عخٌزاًی ارائِ عویٌبر

 /////////////////////// ///////////////////// %5 //////////////////// حضَر فؼبل در کالط

 /////////////////////// ////////////////////// %60 ی تؾزیحیکتج آسهَى پبیبى تزم

 

 :هقزرات کالط

 حضَر ثِ هَقغ در کالط

 رػبیت اًظجبط ٍ ػذم غیجت غیز هَجِ

 احتزام ثِ کالط در عبػت درط

 :اًتظبرات اس داًؾجَ

راثغِ ثب اّویت، عالهت، تَلیذ، اًجبر، تَسیغ ٍ  در ًْبیت اًتظبر هی رٍد اس داًؾجَ کِ ثؼذ اس اتوبم دٍرُ ثب هْن تزیي هغبئل هَجَد در

هقزف غذا آؽٌب ثبؽٌذ. ّوچٌیي در راثغِ ثب رػبیت افَل اخالقی ٍ ثْذاؽتی افزاد هزتجظ ٍ ّوچٌیي هغبئل هزثَط ثِ اهبکي غذا را 



 ثذاًذ.

 داًؾکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرط:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هغئَل

 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارعبل:                                   تبریخ ارعبل :



 بْذاؽت هَاد غذایی جذٍل سهبًبٌذی درط

 هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

1  
 

 هٌْذط ثؾیزی هقذهِ ٍ هؼزفی

2  
 

 هٌْذط ثؾیزی ییافَل ثْذاؽت هَاد غذا

3  
 

ّبی یکزٍ ارگبًیغن ّبی هْن در هَاد غذایی ٍ هغوَهیته

 غذایی

 هٌْذط ثؾیزی

4  
 

 هٌْذط ثؾیزی افَل ًگْذاری ثْذاؽتی هَاد غذایی

5  
 

 هٌْذط ثؾیزی ثْذاؽت ؽیز ٍ فزاٍدُ ّبی لجٌی

6  
 

 هٌْذط ثؾیزی ثْذاؽت گَؽت ٍ فزاٍردُ ّبی گَؽتی

7  
 

 هٌْذط ثؾیزی تقلت در هَاد غذایی

8  
 

تن ّبی هذیزیت ٍ تضویي کیفیت ٍ کٌتزل هَاد غذایی ٍ عیغ

 اعتقزار آى ّب در هحیغْبی فٌؼتی.

 هٌْذط ثؾیزی

9  
 

 هٌْذط ثؾیزی عویٌبر

10  
 

 هٌْذط ثؾیزی )آؽٌبیی ثب آسهبیؾبت کٌتزل کیفی ؽیویبیی( ؽیوی آسهبیؾگبُ

11  
 

 هٌْذط ثؾیزی (اًذاسُ گیزی اعیذیتِ ؽیز) ؽیوی آسهبیؾگبُ

12  
 

 هٌْذط ثؾیزی (ٍ تغت الکل ؽیز pH)اًذاسُ گیزی ؽیویسهبیؾگبُ آ

13  
 

 هٌْذط ثؾیزی (اًذاسُ گیزی چزثی ؽیز) ؽیوی آسهبیؾگبُ

14  
 

آسهبیؾبت کٌتزل هیکزٍثی ًحَُ کؾت ) هیکزٍثی آسهبیؾگبُ

 (ًوًَِ ّبی غذا

 هٌْذط ثؾیزی

15 
 

 هٌْذط ثؾیزی (آسهَى تَتبل کبًت ٍ ؽوبرػ کلی فزم)هیکزٍثی آسهبیؾگبُ  

16  
 

کؾت ٍ ؽوبرػ هیکزٍارگبًیغن ) هیکزٍثی آسهبیؾگبُ

 (اعتبفیلَکَکَط ارئَط

 هٌْذط ثؾیزی

 هٌْذط ثؾیزی (کؾت ٍ ؽوبرػ کپک ٍ هخوز)هیکزٍثی آسهبیؾگبُ   17



 

 


