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تعزیف آشىایی تا 

اَمیت  ي فاضالب
 تصفیٍ فاضالب

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 .تؼزیف وٌذ فبضالة را
 .ضزح دّذاس دیذگبُ ّبی هختلف دالیل تصفیِ فبضالة را 

 حیطِ ػبطفی: -ة 
ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسیذُ هی 

 پبسخ دّذ.ثب اًگیشُ ضَد 
 هطبروت داضتِ ثبضذ.در هجبحث هطزح ضذُ 

 
 
 

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثزد
 هبصیه
 وتبة

 

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی والس

Quiz ُدر جلسِ آیٌذ 
 آغبسیي

2 
 یطثقٍ تىد اآشىایی ت 

 یاوًاع فاضالب َا
 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیطِ ضٌبختی: -الف
 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 بحثِ ای،هج

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 
09 

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی
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 .اًَاع فبضالة تَلیذ ضذُ در یه اجتوبع را ًبم ثجزد شدٌ در اجتماع دیتًل
 خصَصیبت هتوبیش ّزوذام اس اًَاع فبضالة را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
 .اظْبر ًظز وٌذثب اضتیبق  ضذُ هجبحث هطزحخصَظ در 

 .ثبضذتَجِ داضتِ ثب دلت ثِ هطبلت هطزح ضذُ 

ثحث گزٍّی 
وَچه، 

 پزسص ٍ پبسخ

 ٍیذیَ پزٍصوتَر
 اسالیذ اهَسضی

 وتبة

Quiz دلیمِ در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

3 

 

 اتیخصًصآشىایی تا 

 یکیًلًصیت ي یکیشیف
 یفاضالب شُز

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 هْوتزیي پبراهتزّبی فیشیىی فبضالة را ًبم ثجزد
 هْوتزیي پبراهتزّبی ثیَلَصیىی فبضالة را ًبم ثجزد

 حذٍد تغییزات پبراهتزّب در فبضالة ضْزی را تؼییي وٌذ 
 حیطِ ػبطفی: -ة

 ُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.در خصَظ هجبحث هطزح ضذ

 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گزٍّی 
وَچه، 

 پزسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذیَ پزٍصوتَر
 اسالیذ اهَسضی

 وتبة

 

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

ًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای الىتز

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی

4 

 

 اتیخصًصآشىایی تا 

فاضالب  ییایمیش

 یشُز

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 .هْوتزیي پبراهتزّبی ضیویبیی فبضالة را ًبم ثجزد

حذٍد تغییزات هْوتزیي پبراهتزّبی ضیویبیی فبضالة 

 .را ثذاًذضْزی 

 حیطِ ػبطفی: -ة
 در ثحث والسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.

 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.
 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گزٍّی 
وَچه، 

 پزسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذیَ پزٍصوتَر
 اسالیذ اهَسضی

 تبةو

09 
 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی

5 

 

 یطثقٍ تىدآشىایی تا 

 ٍیتصف یياحدَا
 یفاضالب شُز

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

بی طجمِ ثٌذی ٍاحذّبی تصفیِ فبضالة را اًَاع رٍش ّ
 ًبم ثجزد.

ًوًَِ ّبیی اس ٍاحذّبی ػولیبتی ٍ فزایٌذی تصفیِ 
 فبضالة را ًبم ثجزد.

تَالی ٍاحذّبی تصفیِ در یه تصفیِ خبًِ فبضالة ضْزی 

ضٌبختی 
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گزٍّی 
وَچه، 

 پزسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذیَ پزٍصوتَر
 اسالیذ اهَسضی

 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

ِ ای یب هزحل
 تىَیٌی
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 را ثطٌبسذ.
 حیطِ ػبطفی: -ة

 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.
 دلت تَجِ داضتِ ثبضذ. ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب

6 

 

ياحد آشىایی تا 

آشغالگیزی ي طزاحی 

 آن

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

ضزٍرت وبرثزد ٍاحذ آضغبلگیزی را در تصفیِ فبضالة 
 تَضیح دّذ.

 ًحَُ ػولىزد ٍاحذ آضغبلگیزی را تَضیح دّذ.
 هْوتزیي پبراهتزّبی طزاحی آضغبلگیز را ًبم ثجزد.

 ًوًَِ ٍاحذ آضغبلگیز در ضزایط هفزٍض طزاحی وٌذ.یه 
 حیطِ ػبطفی: -ة

 در ثحث والسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.
 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.

 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

ضٌبختی 
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ
 حل هسبلِ

تختِ ٍایت ثزد 
 لن آهَسضیفی

 اسالیذ اهَسضی
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی

7 

 

ياحد داوٍ آشىایی تا 

 گیزی ي طزاحی آن

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 تی:حیطِ ضٌبخ -الف

ضزٍرت وبرثزد ٍاحذ داًِ گیزی را در تصفیِ فبضالة 
 تَضیح دّذ.

تفبٍت اًَاع ٍ ًحَُ ػولىزد ّزوذام اس ٍاحذّبی داًِ گیزی 
 را تَضیح دّذ.

 هْوتزیي پبراهتزّبی طزاحی داًِ گیز ثملی را ًبم ثجزد.
یه ًوًَِ ٍاحذ داًِ گیز ثملی در ضزایط هفزٍض طزاحی 

 وٌذ.
 حیطِ ػبطفی: -ة

 ث والسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.در ثح
 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.

 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

ضٌبختی 
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
پزسص ٍ 

 ،پبسخ
 حل هسبلِ

تختِ ٍایت ثزد 
 فیلن آهَسضی

 اسالیذ اهَسضی
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

در هَرد هَضَع جلسِ 

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی

 09تختِ ٍایت ثزد سخٌزاًی،  ضٌبختی :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذياحد تٍ آشىایی تا   8
پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 

 -والس
هزحلِ ای یب 
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 یي طزاح ٍیايل یىیوش

 آن

 حیطِ ضٌبختی: -الف
اّذاف وبرثزد ٍاحذ تِ ًطیٌی اٍلیِ را در تصفیِ فبضالة 

 ح دّذ.تَضی
تفبٍت اًَاع ٍ ًحَُ ػولىزد ّزوذام اس ٍاحذّبی تِ ًطیٌی 

 اٍلیِ را تَضیح دّذ.
 هْوتزیي پبراهتزّبی طزاحی تِ ًطیٌی اٍلیِ را ًبم ثجزد.

یه ًوًَِ ٍاحذ تِ ًطیٌی اٍلیِ در ضزایط هفزٍض طزاحی 
 وٌذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
 در ثحث والسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.

 ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ. در خصَظ هجبحث هطزح
 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

هجبحثِ ای،  ػبطفی
پزسص ٍ 

، حل پبسخ
 هسبلِ

 فیلن آهَسضی
 اسالیذ اهَسضی

 وتبة

Quiz دلیمِ در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

تبثخبًِ ای الىتزًٍیه ٍ و

در هَرد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

 تىَیٌی

9 

تا  ییآشىا 
 ٍیتصف یًلًصیکزيتیم

 فاضالب

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

هْوتزیي هیىزٍارگبًیسن ّبی هسئَل تصفیِ فبضالة را 
 ًبم ثجزد.

ًمص ّزوذام اس هیىزٍارگبًیسن ّب را در تصفیِ فبضالة 
 ضح دّذ.تَ

طجمِ ثٌذی ثبوتزی ّب اس ًظز هٌجغ وزثي ٍ اًزصی ثیبى 
 . وٌذ

 هٌحٌی رضذ ثبوتزیْب در یه رآوتَر ًبپیَستِ رسن وٌذ.
 حیطِ ػبطفی: -ة

 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.
 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثزد
 فیلن آهَسضی

 اسالیذ اهَسضی
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 
در هَرد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی

11 

 

 یياحدَاآشىایی تا 

 کیًلًصیت ٍیتصف
 البفاض

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 ّذف اس وبرثزد تصفیِ ثیَلَصیىی فبضالة را ثیبى وٌذ.
 . تفبٍت فزایٌذّبی تصفیِ َّاسی ٍ ثی َّاسی را ثیبى وٌذ

تفبٍت ٍاحذّبی تصفیِ رضذ هؼلك ٍ رضذ چسجیذُ را ثیبى 
 .وٌذ

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثزد
 فیلن آهَسضی

 اسالیذ اهَسضی
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

ثغ جستجَ در هٌب

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

در هَرد هَضغ جلسِ 

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی
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 حیطِ ػبطفی: -ة
 ِ ثبضذ.در ثحث والسی حضَر فؼبل داضت

 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.
 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

 آیٌذُ

11 

 

لجه  ىدیفزاتا آشىایی 
 آن یفعال ي طزاح

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 هْوتزیي اجشای فزایٌذ لجي فؼبل را ًبم ثجزد.
  ًمص ّزوذام اس اجشای فزایٌذ لجي فؼبل را تَصیف وٌذ.

پبراهتزّبی طزاحی ٍ ثْزُ ثزداری لجي فؼبل را هْوتزیي 
 ًبم ثجزد. 

یه فزایٌذ لجي فؼبل ثزای تصفیِ فبضالة یه ضْزن 
 طزاحی وٌذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
 در ثحث والسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.

ثِ هطبلت هطزح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درس گَش 
 فزادّذ.

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

ص ٍ پزس
، حل پبسخ

 هسبلِ

 تختِ ٍایت ثزد
 فیلن آهَسضی

 اسالیذ اهَسضی
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 
در هَرد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی

12 

 

مشکالت آشىایی تا 

 ةیي رفع ع یتُزٌ تزدار

 فعال لجه ىدیفزا

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 ّذ.دضزایط ایجبد ثبلىیٌگ رضتِ ای را تَضیح 
 ثبال آهذى لجي را تَضیح دّذ.راُ هبر ّبی همبثلِ ثب 

 بد لختِ ًَن سَسًی را تَضیح دّذ.ضزایط ایج
 حیطِ ػبطفی: -ة

ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسیذُ هی 
 پبسخ دّذ. ضَد

 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.
 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثزد
 فیلن آهَسضی

 اسالیذ اهَسضی
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

هٌبثغ جستجَ در 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

در هَرد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی

13 

 
 یياحدَاآشىایی تا 

 RBCچکىدٌ ي  یصاف

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

اجشای هْن ٍاحذ صبفی چىٌذُ را ًبم ثزدُ ًمص ّزوذام را 

 تیضٌبخ

 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثزد
 فیلن آهَسضی

 اسالیذ اهَسضی

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی



 

 ه علوم پسشکی تربت حیدریهگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

 ضزح دّذ.
صفیِ ثیَلَصیه هىبًیسن ػولىزد صبفی چىٌذُ در ت

 فبضالة را تَضیح دّذ.
را ًبم ثزدُ ًمص ّزوذام را ضزح  RBCاجشای هْن ٍاحذ 

 دّذ.
در تصفیِ ثیَلَصیه فبضالة را  RBCهىبًیسن ػولىزد 

 تَضیح دّذ.
 حیطِ ػبطفی: -ة

 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.
 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای  وتبة
در هَرد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

14 

 

حذف آشىایی تا 

 ید مغذمًا یکیًلًصیت
 )است ي فسفز(

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 اّویت حذف فسفز ٍ است اس فبضالة را تَضیح دّذ.
هْوتزیي فزایٌذّب ٍ هىبًیسن ػولىزد حذف ثیَلَصیىی 

 است اس فبضالة را تَضیح دّذ.
هْوتزیي فزایٌذّب ٍ هىبًیسن ػولىزد حذف ثیَلَصیىی 

 را تَضیح دّذ.فسفز اس فبضالة 
 حیطِ ػبطفی: -ة

 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.
 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبطفی

 

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثزد
 فیلن آهَسضی

 اسالیذ اهَسضی
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz لسِ آیٌذُدر ج   

جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

در هَرد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی

15 

 

 یريش َاآشىایی تا 
 ي دفع پساب ییگىدسدا

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 اًَاع رٍش ّبی گٌذسدایی پسبة را ًبم ثجزد. 
لزسًی در گٌذسدایی هْوتزیي هشایب ٍ هؼبیت رٍش و

 فبضالة را تَضیح دّذ.
 اًَاع رٍش ّبی دفغ پسبة را ضزح دّذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
 در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ.

 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثزد
 فیلن آهَسضی

 اهَسضی اسالیذ
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 
در هَرد هَضغ جلسِ 

 آیٌذُ

هزحلِ ای یب 
 تىَیٌی



 

 ه علوم پسشکی تربت حیدریهگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
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 یريش َاآشىایی تا 

تصفیٍ ي دفع لجه 
 تصفیٍ خاوٍ فاضالب

 یزیآتگ ت،یتثث ظ،یتغل
 ي دفع لجه

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 اّذاف ٍ رٍش ّبی تغلیظ لجي را تَضیح دّذ. 
 اّذاف ٍ رٍش ّبی تثجیت لجي را تَضیح دّذ. 

 اّذاف ٍ رٍش ّبی آثگیزی اس لجي را تَضیح دّذ. 
 رٍش ّبی تغلیظ لجي را تَضیح دّذ. 

 حیطِ ػبطفی: -ة
 .در خصَظ هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبق اظْبر ًظز وٌذ

 ثِ هطبلت هطزح ضذُ ثب دلت تَجِ داضتِ ثبضذ.

ضٌبختی 

 ػبطفی

 

سخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پزسص ٍ پبسخ

 تختِ ٍایت ثزد
 فیلن آهَسضی

 اسالیذ اهَسضی
 وتبة

09 

 دلیمِ

پزسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -والس

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 
الىتزًٍیه ٍ وتبثخبًِ ای 

در هَرد هَضغ جلسِ 
 آیٌذُ

حلِ ای یب هز
 تىَیٌی

17 

جمع تىدی کلی مطالة  

 ي رفع مشکل
 

 :ثتَاًذ ثبیذ داًطجَ 
 تَضیح دّذ.ثِ طَر جبهغ هطبلت ارائِ ضذُ در طَل تزم را  .1
 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درن وزدُ ثبضذ. .2

 ثب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ضزوت وٌذ. .3

-ضٌبختی

 ػبطفی
 ------ حل هسئلِ

09 
 دلیمِ

 آسهَى پبیبًی حل هسبئل دادُ ضذُ
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