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 هرحله آزهون پاییس و زهستان  4

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

9/99/99 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/09/99 

 آزهون سوم

4/00/99 

 آزهون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

2/01/99 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/99 

 شیمی
ّب،هَلکَلْبٍیًَْب،اػتَکیَهتشی،اتن

فشهَلْبیؿیویبیی
،ػبختبسالکتشًٍیاتوْبهؼبدالتؿیویبیی،ؿیویگشهبیی

%05جبهغ

اٍلهطبلت

خَافاتوْبٍپیًَذیًَی،پیًَذکٍَاالًؼی،ؿکل

ٌّذػیهَلکَلّبٍّیجشیذاػیَىاٍسثیتبلّبیاتوی
گبصّب،هبیؼبت،جبهذات،هحلَلْب

زیست 

 سلَلی 

فصل اٍل: سبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ 

 اًتقبالت غشبیی

صیؼتی)تشکیجبتلیپیذیٍػبصهبىغـبّبی-1

غـبّبیصیؼتی:تشکیجبت-یبثیػبختبسی

فؼفَلیپیذّب،-پشٍتئیٌیٍػولکشدّبیپبیِای

اػفٌگَلیپیذّبٍکلؼتشٍل:ػٌتضٍحشکتداخل

ػلَلی(

اًتقبلیَىّبٍهلکَلّبیکَچکاصخالل-2

پوپّبی-غـب)هشٍسکلیثشاًتقبالتغـبیی

اًتقبلدٌّذُّبی-ATPهلشفکٌٌذُ

کبًبلّبییًَیثذٍىدسیچٍِ-پشٍتئیٌی

پتبًؼیلاػتشاحتغـب(

فصل دٍم: سبزهبى دهی ٍ حرکت 

 سلَلی

ػبصهبىدّیٍحشکتػلَلی)هیکشٍفیالهٌت-1

اتلبالتػلَلیٍاًؼجبهبتثبفتی(-فیالهٌتّبیحذٍاػط-هیکشٍتَثَلّب-ّب

 ر داخل سلَلیببی پرٍتئیي هب د فصل سَم: هکبى

 اًتقبلاصطشیقگیت)اًتقبلثِداخلٍخبسجّؼتِ(-1

پشٍتئیيّبی-اًتقبلتشاغـبیی)اسػبلپشٍتئیيثِهیتَکٌذسی-2

اسػبلپشٍتئیيّبیپشاکؼیصٍهی(-کلشٍپالػتی

اًتقبلٍصیکَلی)هؼیشتشؿحی()ػٌتضپشٍتئیيٍاًتقبلاصطشیق-3

سدىٍتغییشپشٍتئیيّبٍتضویيتبخَ-یآًذٍپالػویغـبثِؿجکِ

هکبًیؼنهَلکَلیًقلٍ-یآًذٍپالػویّبدسلَليؿجکِکیفیتآى

ّذایتپشٍتئیي-اًذٍػتیَصثبٍاػطِیگیشًذُ-اًتقبالتٍصیکَلی

ّبیغـبییٍهَادػیتَصٍلیثِػَیلیضٍصٍم(
 

 فصل چهبرم: اًرشتیک سلَلی

:IIهشحلِ-:گلیکَلیضIاکؼیذاػیَىَّاصی)هشحلِ -1

اکؼیذاػیَىَّاصیپیشٍاتٍتَلیذحذٍاػطّبیاًشطیدسػیکل

ًیشٍ:IVیهشحلِ-:صًجیشُاًتقبلالکتشٍىIIIیهشحلِ-کشثغ

 (ATPیپشٍتًَیٍتَلیذهحشکِ

آًبلیضهَلکَلی-یًَسّبیجزةکٌٌذُفتَػٌتضدسگیشًذُ(فتَػٌتض

دسفتَػٌتش(CO2هتبثَلیؼن-ّبفتَػیؼتن



٪05جبهغ

 اٍلهطبلت

 فصل پٌجن: هسیرهبی پیبم رسبًی سلَلی

پبػخّبیػشیغٍکَتبُهذت)اصپیبمخبسج -1

اجضایثِؿذتهحبفظتؿذُ-ػلَلیتبپبػخػلَلی

اجضاػوَهی-اصهؼیشّبیاًتقبلپیبمداخلػلَلی

-پشٍتئیيّب-Gػیؼتنّبیگیشًذُایجفتؿذُثب

تٌظینکبًبلّبییًَیتَػطگیشًذُّبیجفتؿذُثب

G-تبثیشگیشًذُّبیجفتؿذُثب-پشٍتئیيّبG-

-پشٍتئیيّبثشسٍیهْبسیبفؼبلػبصیآدًیلیلػیکالص

پشٍتئیيّبٍفؼبلػبصی-Gگیشًذُّبیجفتؿذُثب

پبػخّبیّوبٌّگکٌٌذُ-Cآًضینفؼفَلیپبص

بثباثشاتهحیطی(ػلَلّ

پبػخّبیطَالًیهذتثبتبثیشثشتغییشثیبىطىّب)

ٍفؼبلػبصیهؼتقینTGFβگیشًذُّبی

Smadگیشًذُّبیػیتَکیٌیٍهؼیش-ّب

JAK/STAT-(گیشًذُّبیتیشٍصیيکیٌبصی

RTK)-فؼبلػبصیهؼیشّبیRasٍMAPکیٌبص-

-فؼفَایٌَصیتیذّبدسًقؾًبقلیيپیبم

-پشٍتئیيّبیهًََهشی-Gگیشًذُّبیجفتؿًَذُثب

ٍسّبػبصیفبکتَسّبیWntپیبمسػبًیهؼیش

پیبمسػبًی-سًٍَیؼیاصکوپلکغپشٍتئیيػیتَصٍلی

-هؼیشّجَْگ،اصثیيثشًذُػشکَةطىّبیّذف

دساثشتجضیNFκBِفؼبلػبصیفبکتَسسًٍَیؼی

فصل ششن: تٌظین چرخه سلَلی، 

 آپَپتَز ٍ سرطبى

چشخِػلَلیٍکٌتشل -1

-آى)هشٍسیثشٍقبیغچشخِػلَلی

هیَص)ًَع-کٌتشلچشخِػلَلی

 خبكیاصتقؼینػلَلی((

هشگػلَلیٍتٌظینآى)هؼیش -2

داخلػلَلیآپَپتَص)هؼیش

هشگ-هیتَکٌذسیبیی(

خبسجػلَلی(اصطشیقػلَلی)هؼیش

 فؼبلؿذىکبػپبصّب(

ػشطبى-3
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مسػبًیهؼتلضمثشؽهؼیشّبیپیب-پشٍتئیيهْبسکٌٌذُ

دسپشٍتئیي(

زیست 

 هَلکَلی

 DNAفللاٍل:ػبختوبى

دسصیؼتؿٌبػی اكلثٌیبدی-طًَم)تؼشیفطى

-هبدٍُساثتییباػیذّبیًَکلئیک-هَلکَلی

تَتَهشیضاػیَىثبصّبی-اتلبلفؼفَدیاػتش

 ػبختبساػیذّبیًَکلئیک(-آلی

فللدٍم:ّوبًٌذػبصی

)جبیگبُآغبصّوبًٌذػبصی DNAّوبًٌذػبصی

ّوبًٌذػبصی-دسیَکبسیَتٍپشٍکبسیَتّب

ّوبًٌذػبصی-آًضینّلیکبص-دسپشٍکبسیَتّب

-ّوبًٌذػبصیدسهیتَکٌذسی-دسیَکبسیَتّب

 Rollingّوبًٌذػبصیثِسٍؽدایشُغلتبى)

Circle)-ّوبًٌذػبصیدسثبکتشیَفبطّبی

DNAذػبصیدسٍیشٍعّبیّوبًٌ-داس

DNAجْؾ-ػبصیکشٍهبتیي ّوبًٌذ-داس-

ػیؼتنّبیتشهین(

ًٍؼخِثشداسی(RNAفللػَم:ثخؾاٍل)ػبختوبى

اًَاع-DNAٍRNAتفبٍتّبیهیبى-RNA)ػبختوبى

RNA-ًؼخِثشداسیدس-ًؼخِثشداسیدسپشٍکبسیَتّب

داسRNAتکثیشٍیشٍعّبی-فبطّبRNAتکثیش-یَکبسیَتّب

هْبس-داسدٍسؿتِایRNAتکثیشٍیشٍعّبی-تکسؿتِای

کٌٌذُّبٍآًتیثیَتیکّبهوبًؼتکٌٌذُاصًؼخِثشداسی(

فللػَم:ثخؾدٍم)تغییشاتپغاصسًٍَیؼی(

اٍلیًٍِحَُتکبهلRNAتغییشاتپغاصسًٍَیؼی)ٍیظگیّبی

پبیذاسی-ًقؾایٌتشٍىّبدسػبختبسطىّب-RNAپشداصؽ-آى

RNA-تکبهلRNAتکبهل-دسپشٍکبسیَتّبRNAدس

-ّبmicro RNAًحَُتَلیذٍچگًَگیػول-یَکبسیَتّب(

طىّبیکبرة-InterferenceRNAًحَُتَلیذٍهکبًیؼنػول

٪05جبهغ

اٍلهطبلت

فللچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتغییشاتپغاصآى

ٍػٌتضپشٍتئیي))سیجَصٍم)هبؿیيػٌتضRNAتشجوِ

-ثبلغtRNA- mRNAػبختوبىٍػول-پشٍتئیي(

-ػٌتتبصtRNAآهیٌَاػیل-کذطًتیکیٍتٌَعآى

هشاحلهختلف-ٍاػیذّبیآهیtRNAٌِاتلبل

تبهیياًشطیهَسدًیبص-پشٍتئیيػبصیدسپشٍکبسیَتّب

-دسیَکبسیَتّبپشٍتئیيػبصی-ثشایپشٍتئیيػبصی

تأثیشآًتی-پشٍتئیيػبصیدسهیتَکٌذسیٍکلشٍپالػت

تغییشاتٍاًتقبلپشٍتئیي-ثیَتیکّبثشپشٍتئیيػبصی

ّب(

 

فللپٌجن:هجبًیهٌْذػیطًتیک

DNAٍهٌْذػیطًتیک)تخلیق

RNA-تَالییبثیDNA-هْن

تشیيآًضینّبیهَسداػتفبدُدس

کلَىػبصی-هٌْذػیطًتیک

DNA-ؿٌبػبگشیب-کتبثخبًِطًَهی

(PCR -هطبلؼِهکبىطى-پشٍة

 

ثیَفیضیکغـبثیَفیضیکپشتَیخَاففیضیکَؿیویبییهبکشٍهلکَلْب بیوفیزیک
%05جبهغ

 اٍلهطبلت
سٍؿْبیثیَؿیویفیضیکسٍؿْبیثیَؿیویفیضیک

 بیوشیمی

ٍتؼبدلاػیذٍثبص،ػبختوبىاػیذّبیphآةٍ

آهیٌٍِپشٍتئیيّب،هتبثَلیؼناػیذّبیآهیٌٍِ

پشٍتئیيّب،آًضینّب،ػبختوبىٍهتبثَلیؼنّن

ػبختوبىکشثَّیذساتّب،هتبثَلیؼنکشثَّیذساتّب،ٍیتبهیيّبٍ

هَادهؼذًی،ثیَاًشطتیک



%05جبهغ

 اٍلهطبلت

لیپیذّبٍغـبّبیصیؼتی،هتبثَلیؼنلیپیذّب،ػبختوبى

َّسهَىّبٍهؼیشّبیاًتقبلپیبم



ػبختوبىاػیذّبیًَکلئیک،

هتبثَلیؼناػیذّبیًَکلئیک،

ثیَلَطیهَلکَلی،ثیَؿیویػشطبى،

سٍؽّبیثیَؿیویٍثیَلَطی

هَلکَلی،ثیَؿیویثبلیٌی

خَى،ػلَلّبیخًَی،کلیِقلتٍگشدؽػلَل،ػلت،ػضلِ فیزیولوِِِِژی
%05جبهغ

 اٍلهطبلت
غذد،گَاسؽتٌفغ،اػلبة

 

 زبان

1-ایٌتشاکـي

Developingػطحهقذهبتی

2-ایٌتشاکـي

Developingػطحهتَػط



%05جبهغ

 اٍلهطبلت

،تبفل3-ایٌتشاکـي

Developingِػطحپیـشفت
ESM1ـESM2
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 هرحله آزهون بهاره 4

 درسًبم 

 

 آزهَى ششن

12/0/98 

 ٪ اول(05 جبهع )آزهَى هفتن

02/1/98 

 ٪ دوم(05 جبهع)آزهَى هشتن

09/2/98 

 آزهَى ًهن

09/2/98 

 آزهَى دهن

13/2/98 

 شیوی
 %05جبهع 

 دٍم هطبلب

 ّب،هَلکَلْبٍیًَْب،اػتَکیَهتشی،فشهَلْبیؿیویبییاتن

اتوْبهؼبدالتؿیویبیی،ؿیویگشهبیی،ػبختبسالکتشًٍی

خَافاتوْبٍپیًَذیًَی،پیًَذکٍَاالًؼی،ؿکلٌّذػیهَلکَلّبٍّیجشیذ

گبصّب،هبیؼبت،جبهذات،هحلَلْباػیَىاٍسثیتبلّبیاتوی،
 %155جبهغ %155جبهغ

 زیست سلَلی





٪05جبهغ

دٍم

 

 فصل اٍل: سبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ اًتقبالت غشبیی

غـبّبی-صیؼتی)تشکیجبتلیپیذیٍػبصهبىیبثیػبختبسیغـبّبی-1

فؼفَلیپیذّب،اػفٌگَلیپیذ-صیؼتی:تشکیجبتپشٍتئیٌیٍػولکشدّبیپبیِای

(ّبٍکلؼتشٍل:ػٌتضٍحشکتداخلػلَلی

اًتقبلیَىّبٍهلکَلّبیکَچکاصخاللغـب)هشٍسکلیثشاًتقبالت-2

کبًبل-اًتقبلدٌّذُّبیپشٍتئیٌی-ATPپوپّبیهلشفکٌٌذُ-غـبیی

ّبییًَیثذٍىدسیچٍِپتبًؼیلاػتشاحتغـب(

 فصل دٍم: سبزهبى دهی ٍ حرکت سلَلی

اتلبالتػلَلیٍاًؼجبهبتثبفتی(-فیالهٌتّبیحذٍاػط-هیکشٍتَثَلّب-ػبصهبىدّیٍحشکتػلَلی)هیکشٍفیالهٌتّب-1

 در داخل سلَلیببی پرٍتئیي هب  فصل سَم: هکبى

 اًتقبلاصطشیقگیت)اًتقبلثِداخلٍخبسجّؼتِ(-1

پشٍتئیيّبی-اًتقبلتشاغـبیی)اسػبلپشٍتئیيثِهیتَکٌذسی-2

اسػبلپشٍتئیيّبیپشاکؼیصٍهی(-کلشٍپالػتی

اًتقبلٍصیکَلی)هؼیشتشؿحی()ػٌتضپشٍتئیيٍاًتقبلاصطشیقغـبثِ-3

ّبدسَسدىٍتغییشپشٍتئیيّبٍتضویيکیفیتآىتبخ-یآًذٍپالػویؿجکِ

-هکبًیؼنهَلکَلیًقلٍاًتقبالتٍصیکَلی-یآًذٍپالػویلَليؿجکِ

ّذایتپشٍتئیيّبیغـبییٍهَادػیتَصٍلی-اًذٍػتیَصثبٍاػطِیگیشًذُ

ثِػَیلیضٍصٍم(

 

 فصل چهبرم: اًرشتیک سلَلی

:اکؼیذاػیَىIIهشحلِ-:گلیکَلیضIاکؼیذاػیَىَّاصی)هشحلِ -1

-َّاصیپیشٍاتٍتَلیذحذٍاػطّبیاًشطیدسػیکلکشثغ

ًیشٍ:IVیهشحلِ-:صًجیشُاًتقبلالکتشٍىIIIیهشحلِ

 فصل پٌجن: هسیرهبی پیبم رسبًی سلَلی

اجضای-پبػخّبیػشیغٍکَتبُهذت)اصپیبمخبسجػلَلیتبپبػخػلَلی -1

اجضاػوَهی-ثِؿذتهحبفظتؿذُاصهؼیشّبیاًتقبلپیبمداخلػلَلی

تٌظینکبًبلّبی-پشٍتئیيّب-Gػیؼتنّبیگیشًذُایجفتؿذُثب

تبثیشگیشًذُّبی-پشٍتئیيّب-Gّبیجفتؿذُثبیًَیتَػطگیشًذُ

-پشٍتئیيّبثشسٍیهْبسیبفؼبلػبصیآدًیلیلػیکالص-Gجفتؿذُثب

Cپشٍتئیيّبٍفؼبلػبصیآًضینفؼفَلیپبص-Gگیشًذُّبیجفتؿذُثب

پبػخّبیّوبٌّگکٌٌذُػلَلّبثباثشاتهحیطی(-

ٍفؼبلTGFβپبػخّبیطَالًیهذتثبتبثیشثشتغییشثیبىطىّب)گیشًذُّبی

-JAK/STATگیشًذُّبیػیتَکیٌیٍهؼیش-ّبSmadػبصیهؼتقین

RasٍMAPفؼبلػبصیهؼیشّبی-(RTKگیشًذُّبیتیشٍصیيکیٌبصی)

-Gثبگیشًذُّبیجفتؿًَذُ-فؼفَایٌَصیتیذّبدسًقؾًبقلیيپیبم-کیٌبص

ٍسّبػبصیفبکتَسّبیWntپیبمسػبًیهؼیش-پشٍتئیيّبیهًََهشی

پیبمسػبًیهؼیشّجَْگ،اصثیي-سًٍَیؼیاصکوپلکغپشٍتئیيػیتَصٍلی

دساثشNFκBفؼبلػبصیفبکتَسسًٍَیؼی-ثشًذُػشکَةطىّبیّذف

پشٍتئیي(هؼیشّبیپیبمسػبًیهؼتلضمثشؽدس-تجضیِپشٍتئیيهْبسکٌٌذُ

 فصل ششن: تٌظین چرخه سلَلی، آپَپتَز ٍ سرطبى

کٌتشل-چشخِػلَلیٍکٌتشلآى)هشٍسیثشٍقبیغچشخِػلَلی -1

 هیَص)ًَعخبكیاصتقؼینػلَلی((-چشخِػلَلی

هشگػلَلیٍتٌظینآى)هؼیشداخلػلَلیآپَپتَص)هؼیش -2

بل)هؼیشخبسجػلَلی(اصطشیقفؼهشگػلَلی-هیتَکٌذسیبیی(

 ؿذىکبػپبصّب(

ػشطبى

 %155جبهغ %155جبهغ
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 (ATPیپشٍتًَیٍتَلیذهحشکِ

آًبلیضهَلکَلی-یًَسّبیجزةکٌٌذُفتَػٌتضدسگیشًذُ(فتَػٌتض

دسفتَػٌتش(CO2هتبثَلیؼن-ّبفتَػیؼتن

 زیست هَلکَلی

٪05جبهغ

دٍم



 DNAفللاٍل:ػبختوبى

هبدٍُساثتییب-دسصیؼتؿٌبػیهَلکَلی اكلثٌیبدی-طًَم)تؼشیفطى

-تَتَهشیضاػیَىثبصّبیآلی-اتلبلفؼفَدیاػتش-اػیذّبیًَکلئیک

 ػبختبساػیذّبیًَکلئیک(

ّوبًٌذػبصیفللدٍم:

)جبیگبُآغبصّوبًٌذػبصیدسیَکبسیَتٍ DNAّوبًٌذػبصی

ّوبًٌذ-آًضینّلیکبص-ّوبًٌذػبصیدسپشٍکبسیَتّب-پشٍکبسیَتّب

ّوبًٌذػبصیثِسٍؽ-ّوبًٌذػبصیدسهیتَکٌذسی-ػبصیدسیَکبسیَتّب

DNAّوبًٌذػبصیدسثبکتشیَفبطّبی-(Rolling Circleدایشُغلتبى)

-ػبصیکشٍهبتیي ّوبًٌذ-داسDNAّوبًٌذػبصیدسٍیشٍعّبی-داس

ػیؼتنّبیتشهین(-جْؾ

ًٍؼخِثشداسی(RNAفللػَم:ثخؾاٍل)ػبختوبى

-RNAاًَاع-DNAٍRNAتفبٍتّبیهیبى-RNA)ػبختوبى

-ًؼخِثشداسیدسیَکبسیَتّب-ًؼخِثشداسیدسپشٍکبسیَتّب

-داستکسؿتِایRNAیشٍیشٍعّبیتکث-فبطّبRNAتکثیش

هْبسکٌٌذُّبٍآًتی-داسدٍسؿتِایRNAتکثیشٍیشٍعّبی

ثشداسی(ثیَتیکّبهوبًؼتکٌٌذُاصًؼخِ

فللػَم:ثخؾدٍم)تغییشاتپغاصسًٍَیؼی(

-اٍلیًٍِحَُتکبهلآىRNAتغییشاتپغاصسًٍَیؼی)ٍیظگیّبی

تکبهل-RNAپبیذاسی-ًقؾایٌتشٍىّبدسػبختبسطىّب-RNAپشداصؽ

RNAتکبهل-دسپشٍکبسیَتّبRNA)ًحَُتَلیذٍ-دسیَکبسیَتّب

ًحَُتَلیذٍهکبًیؼنػول-ّبmicro RNAچگًَگیػول

InterferenceRNA-طىّبیکبرة

فللچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتغییشاتپغاصآى

ػبختوبىٍػول-ٍتئیي))سیجَصٍم)هبؿیيػٌتضپشٍتئیي(ٍػٌتضپشRNAتشجوِ

tRNA- mRNAآهیٌَاػیل-کذطًتیکیٍتٌَعآى-ثبلغtRNAػٌتتبص-

هشاحلهختلفپشٍتئیيػبصیدسپشٍکبسیَت-ٍاػیذّبیآهیtRNAٌِاتلبل

-پشٍتئیيػبصیدسیَکبسیَتّب-تبهیياًشطیهَسدًیبصثشایپشٍتئیيػبصی-ّب

تأثیشآًتیثیَتیکّبثشپشٍتئیي-تئیيػبصیدسهیتَکٌذسیٍکلشٍپالػتپشٍ

تغییشاتٍاًتقبلپشٍتئیيّب(-ػبصی

فللپٌجن:هجبًیهٌْذػیطًتیک

هْنتشیيآًضین-DNAتَالییبثی-DNAٍRNAهٌْذػیطًتیک)تخلیق

-کتبثخبًِطًَهی-DNAکلَىػبصی-ّبیهَسداػتفبدُدسهٌْذػیطًتیک

(PCR -هطبلؼِهکبىطى-ؿٌبػبگشیبپشٍة
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 بیَفیسیک
 %05جبهع 

 دٍم هطبلب

 خَاففیضیکَؿیویبییهبکشٍهلکَلْب

ثیَفیضیکغـبثیَفیضیکپشتَی
 %155جبهغ %155جبهغسٍؿْبیثیَؿیویفیضیک
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 90630006396 -  66090966 -  66090966 -تهران  

 96610610916    الهیجان       96666666990    رشت

%05جبهغ

 دٍمهطبلت

هتبثَلیؼناػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،آًضینّب،ػبختوبىٍهتبثَلیؼنّن،

ػبختوبىکشثَّیذساتّب،هتبثَلیؼنکشثَّیذساتّب،ٍیتبهیيّبٍهَاد

هؼذًی،ثیَاًشطتیک

اًتقبلپیبم،ػبختوبىاػیذّبیًَکلئیک،هتبثَلیؼناػیذّبیًَکلئیک،ثیَلَطی

هَلکَلی،ثیَؿیویػشطبى،سٍؽّبیثیَؿیویٍثیَلَطیهَلکَلی،ثیَؿیوی

 ثبلیٌی

 فیسیَلَِِِِشی
 %05جبهع 

 دٍم هطبلب
 %155جبهغ %155جبهغتٌفغ،اػلبة،غذد،گَاسؽٍگشدؽخَى،ػلَلّبیخًَی،کلیِػلَل،ػلت،ػضلِ،قلت

 زببى
 %05جبهع 

 دٍم هطبلب

1-ایٌتشاکـي

Developingػطحهقذهبتی 

2-ایٌتشاکـي

Developingػطحهتَػط 

،تبفل3-ایٌتشاکـي

Developingِػطحپیـشفت 

ESM1ـESM2 

 %155جبهغ %155جبهغ


