


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاضم ***کالًكْط ّویكِ جایگاُ اقتهاز پَلی اؾت ظیول :  ***  
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 ػطتؿتاى ؾؼَزیز :             اهاضات هتحسُ ػطتی    ج :                                               ػواىب:                                             قططالف : 

 

 

 

ًوط1ُ  

 

 

 

 

 

 

 ب :  زضؾت یا ًازضؾت تَزى جوالت ظیط ضا هكرم کٌیس  : 
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