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 درس عشح

  
                                                اصٕل فیضيكي،تكُیك ْب ٔجُجّ ْبي ثبنیُي عیغتًٓبي تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي)عي تي اعكٍ( ػُٕاٌ دسط : 

                                                   ساديٕنٕژی  َبپیٕعتّ کبسؽُبعی دٔوداَؾجٕيبٌ تشو يخبعجبٌ: 
 فیضيك پشتٕؽُبعي،آَبتٕيي : دسط  پیؼ َیبص                                              َظشی ٔادذ    3:  ػًهی (  –َظشی  تؼذاد ٔ َٕع ٔادذ )  

 99-91عبػت يؾبٔسِ :                                8-99ؽُجّ ْب  چٓبس 99-99َیًغبل أل عبل تذصیهي صيبٌ اسائّ دسط :   

    يذًذ سعٕل تٕدیذَیب يذسط : 
 
 

 ْذف کهی:

ثب عبختًبٌ،اجضا ٔاصٕل فیضيكي كبسكشد دعتگبِ ْبي عي تي اعكٍ آؽُب ًْٔچُیٍ كبسثشد ٔاصٕل دس پبيبٌ دسط فشاگیشاٌ  
  .يی آيٕصَذسا  اَجبو آصيبيؾبت يختهف ٔتكُیك ْبي تصٕيشثشداسي ثّ كًك عي تي اعكٍ

 
 

 :  )کهی جهغبت(اْذاف يشدهّ ای

 ،ثشسعي يذذٔديت ْبي ساديٕگشافييمذيّاسصؽیبثی يمذيبتی ،   ٔيؼشفی دسط ، يُبثغ  -1
 CTيفبْیى جًغ آٔسي دادِ ْب دس  ٔ اصٕل فیضيكي تٕيٕگشافي كبيپیٕتشيآؽُبيی ثب  -2
 CTٔػذد CT ،يبتشيظ ثبصعبصي تصٕيش دسCTَغم ْبي يختهف آؽُبيی ثب  -3
 CTتجٓیضات ٔٔعبيم ؽُبخت  ٔ  CTدس  ٕو دعتكبسي تصٕيشيفٓ -4
 ٔعي تي يٕثبيم ثب عیغتى ْبي تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي ثب پشتٕانكتشَٔيآؽُبيی  -5
  ،CT كیفیت تصٕيش ػٕايم يٕثش ثش ثشسعی -6
  اصٕل فیضيكي ٔ تجٓیضات دعتگبْٓبي عي تي اعپیشال تك يمغؼي ٔ پیؾشفت دس تصٕيشثشداسي دجًيآؽُبيی ثب  -7
اصٕل فیضيكي ٔ تجٓیضات دعتگبْٓبي عي تي اعپیشال چُذ آؽُبيی ثب  ٔیبثی تؾخیصی ٔ آصيٌٕ يیبٌ تشو اسصؽ -8

 يمغؼي
 CT آؽُبيي ثب عي تي فهٕسٔعكٕپي،عي تي عّ ثؼذي،عي تي آَژئٕتصٕيشثشداسي يجبصي ثب  -9

 ٔتجٕيض كُتشاعت ثّ ثیًبس CT اصٕل آيبدِ عبصي ثیًبس ثشاي آصيبيؾبت   – 91
 گشدٌ تي اعكٍ جًجًّ، يغضٔ عي  - 99
  عي تي اعكٍ ٔلفغّ عیُّ – 99
 ؽكى عي تي اعكٍ -93
 عي تي اعكٍ يٓشِ اي ٔاَذاو تذتبَي -91
 عي تي آَژيٕگشافي -91
 كبسثشد عي تي دس تكُیك ْبي ساديٕنٕژي ايُتشَٔؾُبل -91

 اْذاف اختصبصی :

 دس پبيبٌ دٔسِ اص داَؾجٕ اَتظبس يی سٔد 

 : ثشسعي يذذٔديت ْبي ساديٕگشافيبثغ ، يمذيّ ، يؼشفی دسط ، يُ – 9
 ( اْذاف دسط سا تؾشح ًَبيذ  9-9
 بٌ کُذ یسا ث يذذٔديت ْبي تصٕيشثشداسي ثّ كًك ساديٕگشافي يؼًٕني(  9-9

 تؾشيخ كُذ يؼًٕني سا ساديٕگشافيغهجّ ثش يذذٔديتٓبي  يٕجٕد سٔؽٓبي( 3-9

تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي سا تؾشيخ كُذ.ٔاژِ ( 1-9  
 

 : CTيفبْیى جًغ آٔسي دادِ ْب دس  اصٕل فیضيكي تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي ٔآؽُبيی ثب  – 9

 سا تؾشيخ کُذ .اصٕل فیضيكي ٔيشادم تؾكیم تصبٔيشتٕيٕگشافي كبيپیٕتشي (  9-9

 فٓشعت ًَبيذ .  آٌ سا سا تؼشيف ٔاجضاي CT يفٕٓو جًغ آٔسي دادِ ْب ٔدسيبفت اعالػبت دس( 9-9
 تؾشيخ کُذ  يبفت اعالػبت ساجئٕيتشي دس(  3-9
  

 CTٔػذد CT ،يبتشيظ ثبصعبصي تصٕيش دسCTَغم ْبي يختهف آؽُبيی ثب  – 3

 تؾشيخ کُذ . ثشاعبط جئٕيتشي دسيبفت اعالػبت،دشكت اعكٍ ٔتؼذاد آؽكبسعبصْب  سا CTَغم ْبي يختهف (  9-3

 شيخ کُذ تؾ CT يفٕٓو يبتشيظ ،ٔكغم ٔپیكغم سا دس تصبٔيش ديجیتبل ٔيمغؼي(  9-3



 II 

سا تؾشيخ   CTثب عبيّ ْبي تصبٔيش  CTاػذادٔ ػٕايم يٕثش ثشآٌ ساثغّ  CTاػذاد ،َذِٕ اَذاصِ گیشي CTيفٕٓو اػذاد( 3-3
 کُذ .

  CTتجٓیضات ٔٔعبيم ؽُبخت  ٔ  CTدس  يفٕٓو دعتكبسي تصٕيش– 1

 ثجشد  إَاع دعتكبسي تصٕيش سا َبو سا تؾشيخ  CTدس  يفٕٓو ٔفهغفّ دعتكبسي تصبٔيش( 9-1

 تؾشيخ ًَبيذ  اثشتُظیًبت ايٍ دٔ سا ثشكُتشاعت ٔداَغیتّ تصبٔيش سا دس دعتكبسي تصٕيشتٕضیخ دْذٔ عغخ پُجشِ ٔػشض پُجشِ( 9-1

 .سا َبو ثشدِ اجضاي اصهي ٔ ٔظیفّ ْشثخؼ سا فٓشعت ًَبيذ  CTعّ ثخؼ اصهي عیغتى ( 3-1

 يخ كُذ.سا تؾش CTاجضاي ثخؼ ْبي يختهف( َذِٕ ػًهكشد ْشيك اص 1-1
 

 ٔعي تي يٕثبيم ثب عیغتى ْبي تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي ثب پشتٕانكتشَٔيآؽُبيی  – 1

 ثب عي تي يؼًٕني سا ثیبٌ كُذ. عیغتى ْبي تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي ثب پشتٕانكتشَٔي تفبٔت ْبي ثیٍ( 9-1 

 يخ ٔيٕاسد كبسثشد ثبنیُي آٌ سا فٓشعتسا تؾش  تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي ثب پشتٕانكتشَٔي ٔيژگي ْبي عبختبسي  ٔيشادم كبس( 9-1
 ًَبيذ.

 ٔيٕاسد كبسثشد ثبنیُي آٌ سا فٓشعت سا تؾشيخ عي تي يٕثبيمٔيژگي ْبي عبختبسي  پبسايتشْبي اعكٍ ٔكیفیت تصبٔيش دس( 3-1
 ًَبيذ.

 

  CT كیفیت تصٕيش ػٕايم يٕثش ثش ثشسعی – 1
 َبو ثجشد ػٕايم چٓبسگبَّ يٕثش ثش كیفیت تصبٔيش دس عي اعكٍ سا( 9-1
تؼشيف ،ػٕايم يٕثش ثش ْش يك سا تؾشيخ ٔساثغّ ثیٍ ايٍ ػٕايم ٔلذست  عي تي سا تصبٔيش لذست تفكیك فضبيي ٔكُتشاعت دس ( 1- 9

 .تفكیك تصبٔيش سا تٕضیخ دْذ
ط آَٓب سا ثشعغخ ( اثش َٕيض يب پبساصيت ساثش لذست تفكیك يب كیفیت تصبٔيش تؾشيخ ػٕايم يٕثشثش يیضاٌ َٕيض تصٕيش َٔذِٕ استجب3-1

 َٕيضتصبٔيش عي تي تٕضیخ دْذ.
آستیفكت دس تصبٔيش عي تي سا تؼشيف  َمؼ آَٓب سا ثش كیفیت تصبٔيش ثیبٌ،إَاع سايج آَشا َبو ثشدِ ،ػٕايم يٕثش ثش ْش يك سا (1-1

 تؾشيخ َٔذِٕ كُتشل آَٓب سا تٕضیخ دْذ.
 

 پیشال تك يمغؼي ٔ پیؾشفت دس تصٕيشثشداسي دجًياصٕل فیضيكي ٔ تجٓیضات دعتگبْٓبي عي تي اعآؽُبيی ثب  – 7
 عي تي اعكٍ يؼًٕني ٔاعپجشال  ثیبٌ چٓبس يذذٔديت عي تي اعكٍ يؼًٕني دٔ اختالف ثیٍ(  9-7 

 تجٓیضات الصو ٔيؾكالت جئٕيتشي دسيبفت اعالػبت دجًي سا ثیبٌ كُذ( 9-7

 . ضیخ دْذعي تي اعپیشال تٕ ٔيژگي ْبي انگٕسيتى ْبي ثبصعبصي تصٕيش دس (3-7

(سا تؼشيف ٔػٕايم يٕثش يص)پیچ،عشػت دشكت تخت،صيبٌ اعكٍ،فٕاصم ثبصعبدعتگبْٓبي عي تي اعپیشال (پبسايتشْبي خبؿ1-7
 ثشْشيك سا ثیبٌ كُذ.

 سا فٓشعت ًَبيذ. عي تي اعپیشالثیبٌ ٔيضايب ٔيذذٔديتٓبي  عي تي اعپیشال (كیفیت تصٕيش ٔػٕايم اثش گزاسثشآٌ سا دس1-7
 

 اصٕل فیضيكي ٔ تجٓیضات دعتگبْٓبي عي تي اعپیشال چُذ يمغؼيآؽُبيی ثب  +بثی تؾخیصی ٔ آصيٌٕ يیبٌ تشو اسصؽی – 8
سفغ اثٓبيبت ٔ اؽکبالت ادتًبنی يغبنت ، تؾٕيك فشاگیشاٌ ثّ تالػ ثیؾتش جٓت يبدگیشی يغبنت ،( ثشسعی کبسآيی سٔػ تذسيظ9-8

 آيٕختّ ؽذِ

 چُذثشؽّ سا ثیبٌ كُذ عپیشالعي تي ا سَٔذ تكبيم ٔفهغفّ عشادي( 9-8

 تك ٔچُذثشؽّ اص َظش يشدهّ دسيبفت اعالػبت ٔتجٓیضات سا ركش كُذ  عي تي اعپیشاليًٓتشيٍ تفبٔت ْبي يٕجٕد ثیٍ ( 3-8

 تك ثشؽّ فٓشعت ًَبيذ. عي تي اعپیشال چُذثشؽّ سا َغجت ثّ عي تي اعپیشال (پُج ثشتشي1-8
 

 CT ّ ثؼذي،عي تي آَژئٕتصٕيشثشداسي يجبصي ثب ثب عي تي فهٕسٔعكٕپي،عي تي ع آؽُبيي – 9

عي تي فهٕسٔعكٕپي ؽذِ ساثیبٌ،ٔيژگي ْبي تجٓیضاتي ٔكبسثشدْبي  عّ اصهي كّ يُجش ثّ تصٕيشثشداسي پیٕعتّ ٔ عشادي(9-9
 آٌ سا فٓشعت ًَبيذ. ثبنیُي

 عّ ثؼذي سا تؾشيخ كُذتصٕيشعبصي عّ ثؼذي ساتؼشيف،يٕاسد كبسثشدآَشا فٓشعت ًَٕدِ ٔيشادم تصٕيش عبصي ( 9-9
 دس عي تي آَژيٕ تؾشيخ كُذ  MIP َمؼ سا يمبيغّ ٔيٕاسد كبسثشد ْشيك سا ثیبٌ كُذ  MIP( تكُیكٓبي اسائّ عّ ثؼذي اسائّ عغذي ،دجًي ٔ  3-9
يبٌ سا تؼشيف ،يٕاسد كبسثشد ثبنیُي آٌ سا ثیبٌ،يضايب ٔيذذٔديتٓبي آٌ سا فٓشعت ٔچٓبس يشدهّ اصهي آٌ سا (تصٕيشثشداسي يجبصي ًْض1-9

 تؾشيخ كُذ.
  

 ٔتجٕيض كُتشاعت ثّ ثیًبس CT اصٕل آيبدِ عبصي ثیًبس ثشاي آصيبيؾبت  – 91
 يٍ آيبدگي ْبي ػًٕيي ثیًبساٌ سا فٓشعت ًَبيذ.ضشٔست ٔاًْیت آيبدِ عبصي يُبعت ثیًبساٌ سا ثشاي اَجبو عي اعكٍ ثیبٌ يًٓتش (9-91

يٕاسد كبسثشديٕادكُتشاعت خٕساكي ٔتضسيمي دس آصيٌٕ ْبي عي تي يُبعك يختهف ثذٌ ثشدغت دٔص ،غهظت،ساِ  ( 9-91
 تجٕيض،عشػت تجٕيض كُتشاعت فٓشعت ًَبيذ.

 
 



 III 

 گشدٌ عي تي اعكٍ جًجًّ، يغضٔ – 99
ت لشاسگیشي ثیًبس ،صأيّ گبَتشي ٔعش ثیًبس،ضخبيت ثشػ،صيبٌ اعكٍ ٔ... دس پشٔتكم سٔتیٍ عي تي عش اص َظشٔضؼی (9-99

 ثشؽٓبي آگضيبل ٔكشَٔبل ثیبٌ كُذ.
 يٕاسدكبسثشد اعكٍ عش سا فٓشعت پشٔتكم عي تي عش سادس ثیًبساٌ تشٔيبيي سا فٓشعت كُذ.( 9-99
 كُذ. عش تؾشيختي  يإَاع ًْبتٕو ٔظبْش ساديٕنٕژيك آَٓب سا دس ثشػ ْبي ع( 3-99
 ( َمؼ عي تي دس ثشسعي عكتّ يغضي ،ضبيؼبت تٕيٕسال  ٔػفَٕي يغضي ٔپشٔتكم يشثٕط سا تؾشيخ كُذ.1-99
 ثشػ ٔتجٕيض كُتشاعت ثیبٌ ًَبيذ. اص َظش َٕع ،ضخبيت سا (َكبت تكُیكي دس عي تي َبدیّ گشد1-99ٌ
 

 عي تي اعكٍ لفغّ عیُّ - 99

 سا فٓشعت ًَبيذ عیُّعي تي اعكٍ لفغّ  يٕاسد كبسثشد ثبنیُي( 9-99
،ثشسعي ثشَٔؾكتبصي،ضبيؼبت َئٕپالعیتك ٔيذيبعتیٍ پشٔتكم اجشاي عي تي لفغّ عیُّ دس ثشسعي ػًٕيي،اسصيبثي َبف سيتیٍ( 9-99

 ٔپهٕسصي سا تؾشيخ ًَبيذ
   

 ٔنگٍ ؽكى عي تي اعكٍ -93
 ٔنگٍ سا فٓشعت كُذ عي تي ؽكىاصٕل كهي 9-93
 صفشا ٔيجبسي صفشأي ثب ٔثذٌٔ كُتشاعت سا ثیبٌ كُذ يٕاسد كبسثشد عیتي كجذ،كیغّ( 9-93
 پشٔتكم اجشاي اعكٍ عذبل سا تٕضیخ ٔظبْش ساديٕنژيك عي تي عذبل سا پظ اص تضسيك كُتشاعت تؾشيخ كُذ (3-93
 سا تٕضیخ ٔظبْش ساديٕنژيك پبَكشاط سا پظ اص تضسيك كُتشاعت تؾشيخ كُذ ٔفٕق كهیّ پشٔتكم اجشاي اعكٍ پبَكشاط (1-93
ٔفبص ْبي كٕستیكٕيذٔالسي،َفشٔتیك ٔتشؽذي كهیّ سا پظ اص  ( يٕاسد كبسثشد عي تي  ثب ٔثذٌٔ كُتشاعت اص كهیّ ْب سا فٓشعت1-93

 تضسيك كُتشاعت تؾشيخ كُذ.
 ( يٕاسد كبسثشد عي تي نگٍ سا فٓشعت سٔػ اجشاي آٌ سا تؾشيخ يٕاسد كبسثشد كُتشاعت خٕساكي ٔتضسيمي سا دیٍ عي تي نگ1-93ٍ
 ضیخ دْذ.تٕ 

 عي تي اعكٍ يٓشِ اي ٔاَذاو تذتبَي – 91
 .ْبي سا فٓشعت ًَبيذِ ،يذذٔديت ْب عي تي اص عتٌٕ يٓشٔيٕاسد كبسثشد آيبدگي ْبي ثیًبس،يضايب ( 9-91
 ٔضؼیت ثیًبس َٔذِٕ اعكٍ اص يٓشِ ْبي گشدَي،پؾتي ٔكًشي سا تؾشيخ كُذ.( 9-91
عي تي اص ساٌ،صإَ،عبق، ٔپب  ذیخ پبسايتشْبي تصٕيشثشداسي َٔكبت كبسثشديسٔؽٓبي صذیخ ٔضؼیت دْي ثیًبس ٔاَتخبة ص( 3-91

 سا تؾشيخ كُذ.
 

 عي تي آَژيٕگشافي  -91
 يضايب ٔيؼبيت آَژيٕگشافي يؼًٕني سا ثب عي تي آَژيٕ يمبيغّ ًَبيذ.(9-91
فت اعالػبت ،تضسيك كُتشاعت عي تي آَژيٕ سا فٓشعت ًَٕدِ آيبدگي ثیًبس،اَتخبة پبسايتشْبي دسيب يشادم اعبعي دس (9-91

 ٔپشداصػ َٓبيي تصبٔيش سا ثّ اختصبس ثیبٌ كُذ.
 

 كبسثشد عي تي دس تكُیك ْبي ساديٕنٕژي ايُتشَٔؾُبل -91
 ساديٕنٕژي ايُتشَٔؾُبل سا تؼشيف سايجتشيٍ سٔػ ْبي ساديٕنٕژي يذاخهّ اي سافٓشعت ًَبيذ.( 9-91
 ح كُذتصٕيشثشداسي اص اعتُت ْبي كشَٔشي سا تؾش( 9-91
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 ٔعیهــّ سٔػ تـذسيظ يـذسط يٕضٕع ْش جهغّ عبػت 

اسصؽیبثی يمذيبتی ،   ٔيؼشفی دسط ، يُبثغ  9
 ،ثشسعي يذذٔديت ْبي ساديٕگشافييمذيّ

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 دثش

اصٕل فیضيكي تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي آؽُبيی ثب  9
 CTٔ يفبْیى جًغ آٔسي دادِ ْب دس 

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

،يبتشيظ CTَغم ْبي يختهف آؽُبيی ثب  3       
 CTٔػذد CT ثبصعبصي تصٕيش دس

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

ی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، عخُشاَ
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

ؽُبخت  ٔ  CTدس  يفٕٓو دعتكبسي تصٕيش 1
 CTتجٓیضات ٔٔعبيم 

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

ثب عیغتى ْبي تٕيٕگشافي كبيپیٕتشي ثب آؽُبيی  1
 تي يٕثبيمٔعي  پشتٕانكتشَٔي

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

يذًذ سعٕل  CT كیفیت تصٕيش ػٕايم يٕثش ثش ثشسعی 1
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

اصٕل فیضيكي ٔ تجٓیضات دعتگبْٓبي آؽُبيی ثب  7
ي تي اعپیشال تك يمغؼي ٔ پیؾشفت دس ع

  تصٕيشثشداسي دجًي

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

يذًذ سعٕل  اسصؽیبثی تؾخیصی ٔ آصيٌٕ يیبٌ تشو 8
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

ثب عي تي فهٕسٔعكٕپي،عي تي عّ  بييآؽُ 9
 ثؼذي،عي تي آَژئٕتصٕيشثشداسي يجبصي ثب 

CT 
 

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

 CT اصٕل آيبدِ عبصي ثیًبس ثشاي آصيبيؾبت  91
 ٔتجٕيض كُتشاعت ثّ ثیًبس

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عؼ ٔ پبعخ ، عخُشاَی ، پش
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

يذًذ سعٕل  عي تي اعكٍ جًجًّ، يغضٔ گشدٌ 99
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

يذًذ سعٕل  عي تي اعكٍ لفغّ عیُّ 99
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

س ، ٔايت ديتبپشٔژکتٕ
 ثشد

يذًذ سعٕل  عي تي اعكٍ ؽكى ٔنگٍ 93
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ 

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

 عي تي اعكٍ يٓشِ اي ٔاَذاو تذتبَي 91
 

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

 عي تي آَژيٕگشافي 91
 

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد

كبسثشد عي تي دس تكُیك ْبي ساديٕنٕژي    91
  ايُتشَٔؾُبل

يذًذ سعٕل 
 تٕدیذَیب

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، 
 ًَبيؼ اعاليذ

ديتبپشٔژکتٕس ، ٔايت 
 ثشد


