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تعیین تکلیف  و فعالیت هوای خوارج   

  از کالس

 را ییهششا دماسششنج نی الششد کمشش  بشش  آمششوز دانششش

   دهشد  قشرار (   یسشا _ یآفتشاب )  مختلش   یهشا  درمکان

 دهشد  یمش  لیش تحو کشالس  بشا  گشزار   قال  در را   ینت

 را دماسششنج دیششفوا از یسششتیل آمششوز دانششش نی نشش هشش .

 . دهد ارائ  کالس در گزار  ال ق در
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