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 نام خدا به

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
نشر استانداردهاي  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
به  29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 

  . جهت اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
و مؤسسات  مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
مصرف كنندگان،  توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .مي شود حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پس و شودارسال مي مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي(ملي  عنوان استاندارد به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
مي كنند  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح و ذي مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب، . شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده تهنوش مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به مي دهد سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون،1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين ازمانس و(OIML) كدكس غذايي   كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است
5(CAC) خاص  هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در

   .دشومي گيريبهره المللي بين ياستانداردها و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور،
كنندگان، حفظ  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 عالي استاندارد، اجباري شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صادراتي استاندارد كاالهاي اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان. نمايد
 فعال مؤسسات و خدمات سازمان ها از كنندگان استفاده به بخشيدن ناناطمي براي همچنين .نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشگاه محيطي،زيست و مديريت كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اساس بر را مؤسسات و ها سازمان اين گونه سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد الزم، گواهينامة شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(يكاها، كاليبراسيون المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي امانج و گرانبها
 

                                                 
1-International Organization for Standardization 
2-International Electrotechnical Commission 
3-International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4-Contact Point 
5-Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
 " هاي آزمون روش - صمغ تراگاكانت - مجاز افزودني هاي خوراكي  "

  
سمت و/ يا نمايندگي رئيس :

  )سهامي خاص( شركت اسانس و رنگ ابيض شيمي

 
  
  

ايران غذاييصنفي صنايع  انجمن هايكانون 
 

  
  )سهامي خاص( شركت صنايع غذايي دينا توس

 

حمزه تاش، داريوش
  )دكتراي شيمي(
 

 :ان دبير
  

  جهانيان، ليدا
  )علوم و صنايع غذاييمهندسي فوق ليسانس (

  
موسمي، محمد

  )علوم و صنايع غذاييمهندسي ليسانس (
 

 
  

انجمن افزودني هاي صنايع غذايي

 
 

درماني  -نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدا
  دانشگاه شهيد بهشتي

 
  
  

  )سهامي خاص( شركت گلنان پوراتوس
  

  
درماني  -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

  دانشگاه شهيد بهشتي
  

  
سازمان ملي استاندارد ايران

  
  

  انجمن صنفي شيريني و شكالت
  

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:  اعضا
 

دري، سيروساسكن
  )علوم و صنايع غذاييمهندسي ليسانس (

  
  حقاني حقيقي، حميد

  )علوم و صنايع غذاييمهندسي فوق ليسانس (
  

خضرايي نيا، پروانه
  )دامپزشكيدكتراي (

  
  طاهره ،فرامرزي

  ) دكتراي داروسازي(
  

قاسم پور، غالمرضا  
  )فوق ليسانس مديريت(
  

متقيان، پرنيان
  )ايع غذاييليسانس مهندسي علوم صن(
  
 



 د 
 

  )ادامه(كميسيون فني تدوين استاندارد
  
  

سمت و/ يا نمايندگي
  

  )سهامي خاص( سازان آرين شركت فرايند
  
  

  كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي ايران
  
  

پژوهشكده غذايي و كشاورزي سازمان ملي 
  استاندارد ايران 

  
  

  )سهامي عام( شركت صنعتي پارس مينو
  
  

دارد ايرانسازمان ملي استان
  
  

ايران غذاييصنفي صنايع  انجمن هايكانون 
  

   : اعضا
  

مرندي، بهزاد
  )دكتراي مهندسي بيوتكنولوژي(
  

 نازيال، نايب زاده

  )تغذيهليسانس (
  

نصيري، بنفشه
  )ليسانس تغذيه(
  

عباس، هدايتي
  )علوم و صنايع غذايي مهندسي ليسانس(
  

  يوسف زاده، هنگامه
  )صنايع غذايي مهندسي علوم وليسانس (
  

يوسفي، مريم
  )ليسانس زيست شناسي، علوم جانوري(
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 فهرست مندرجات

  
عنوان
  استاندارد سازمان ملي با آشنايي

استاندارد تدوين فني كميسيون
پيش گفتار

  هدف 1
 دامنه كاربرد 2

  مراجع الزامي 3
 اصطالحات و تعاريف 4

 نمونه برداري 5

 روش هاي آزمون 6

 ييآزمون هاي شناسا 1- 6

 حالليت 1-1- 6

 تشكيل رسوب 1-2- 6

 آزمون هاي خلوص  2- 6

 تهخاكستر سولفا 2-1- 6

 خاكستر غير محلول در اسيد 2-2- 6

 كاهش وزن در اثر خشك كردن 2-3- 6

 صمغ آگار  2-4- 6

 صمغ كرايا  2-5- 6

 سرب 2-6- 6

  هاي ميكروبي آزمون 3- 6
  سالمونال 3-1- 6
  اشرشيا كلي 3-2- 6
 گزارش آزمون  7

 

 صفحه

 ب
 ج
 ر
1 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
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  گفتارش پي
  
هاي  كميسيونكه توسط  "هاي آزمون  روش - صمغ تراگاكانت -  مجازافزودني هاي خوراكي  "ستاندارد ا

و دويست و پنجاه و  هزار يكتهيه و تدوين شده و در فني كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي ايران 
مورد تصويب قرار  16/4/1392و فرآورده هاي كشاورزي مورخ كميته ملي استاندارد خوراك  اجالس دومين

قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران،  3اينك به استناد بند يك ماده  گرفته است،
براي حفظ همگامي و هماهنگي با  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371مصوب بهمن ماه 
ايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع هاي ملي و جهاني در زمينه صنتحوالت و پيشرفت

نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام  لزوم تجديد
 بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديد. نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت تجديد

  .ملي استفاده كردنظر استانداردهاي 
 

: منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است  

 
1- www.codexalimentarius.net – Codex Compendium 2013     
2- Food Chemicals codex (F.C.C) – 2009 
3- www. JECFA.org - JECFA Evaluation 
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 " هاي آزمون روش - صمغ تراگاكانت - زمجاافزودني هاي خوراكي  "

 
  هدف  1

 مي صمغ تراگاكانتگزارش آزمون  ، تعيين نمونه برداري، روش هاي آزمون وهدف از تدوين اين استاندارد
  . باشد

  
  دامنه كاربرد  2

 دكاربر د،صنايع غذايي استفاده مي شودر  1دهنده قوام و به عنوان كهصمغ تراگاكانت  براياستاندارد اين 
نيز در صنايع غذايي  2و امولسيون كننده 3عنوان تثبيت كنندهه نظر اين افزودني ب عالوه بر كاربرد مورد .ددار

  .كاربرد دارد
قوام  عوامل -خوراكي مجاز افزودني هاي 16317بايد مطابق استاندارد ملي شماره  صمغ تراگاكانت ويژگي هاي -يادآوري

  .باشدها ويژگيفهرست و  -دهنده
  
  مراجع الزامي   3

. ايران به آن ها ارجاع داده شده است دارد مليمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استان
  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

نظرهاي بعدي آن   يدها و تجد درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
جاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ار. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است تجديدشده است، همواره آخرين 
  

  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
ويژگي ها و روش هاي  -، آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه1728استاندارد ملي ايران شماره   1- 3

 .آزمون

فهرست و  - قوام دهنده عوامل -خوراكي مجاز  افزودني هاي 16317شماره  ايران استاندارد ملي  2- 3
 .هاويژگي

 .رات برچسب گذاري كليمقر -، مواد غذايي از پيش بسته بندي شده4470شماره ملي ايران استاندارد   3- 3

 روش و ها ويژگي  -خوراكي فروكتوز )گرد( پودر -افزودني مواد، 8021 شمارهاستاندارد ملي ايران   4- 3

 .آزمون هاي

روش جستجوي سالمونال  -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام، 1810استاندارد ملي ايران شماره    5- 3
 .در مواد غذايي

                                                 
1-Thickening Agent 
2-Emulisifire 
3-Stablizer 
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روش جستجو و شمارش  - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام، 2946استاندارد ملي ايران شماره   6- 3
 .اشريشياكلي با استفاده از روش بيشترين تعداد احتمالي

  
 اصطالحات و تعاريف  4

  : رود در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
 
4-1  

 افزودني خوراكي

نوان يكي از مواد اوليه غذايي مصرف نمي شود و افزودني خوراكي ماده اي است كه به عنوان غذا و به ع
هدف از افزودن اين ماده، كمك به تكنولوژي توليد غذا از . ممكن است داراي ارزش غذايي و يا فاقد آن باشد

به صورت مستقيم يا غير (قبيل فرآوري، آماده سازي، بسته بندي و حمل و نقل مي باشد و در نهايت 
. آن و يا مواد جانبي آن مي شود كه خصوصيات آن را تحت تاثير قرار مي دهدتبديل به بخشي از ) مستقيم

اين تعريف شامل موادي كه براي حفظ و يا بهبود خصوصيات تغذيه اي غذا افزوده مي شوند و يا آالينده ها 
 .نمي گردد

  
 نمونه برداري 5

 فروكتوز )گرد( پودر -افزودني مواد، 8021 هشماري از فراورده، بايد مطابق استاندارد ملي ايران رنمونه بردا 

  .شودانجام  ،آزمون هاي روش و ها ويژگي -خوراكي
 
 هاي آزمون روش 6

تمام مراحل آزمون بايد زير هود با استفاده از دستكش و  هاي زير باشد ومطابق با بندروش هاي آزمون بايد 
 .ماسك انجام گيرد

، آب 1728وص الزم بوده و ويژگي هاي آن مطابق استاندارد ملي ايران شماره آب مورد استفاده بايد داراي خل -1يادآوري 
  .ويژگي ها و روش هاي آزمون، باشد -مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه

  .كه به طور اختصاصي قيد شده باشد فقط از واكنشگرهاي با خلوص آزمايشگاهي استفاده نماييد مگر اين -2يادآوري 
  
 آزمون هاي شناسايي 6-1

 
 حالليت    1- 6-1

 اصول آزمون 1-1- 6-1

 :باشد ) 1(مطابق جدول  ميزان حالليت، بايد
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  تقريبي حالليتميزان  -1جدول 
 اصطالح توصيف شده رديف

 

  قسمت حالل مورد نياز براي يك قسمت از ماده حل 
 شونده

 1كمتر از  aكامال محلول  1

 b 10- 1به راحتي محلول  2

 c 30- 10محلول  3

 d 100- 30قسمتي محلول  4

 e 1000- 100كمي محلول  5

 f 10000- 1000بسيار كم محلول  6

 10000بيشتر از  gمحلولنا  7
g Practically Insoluble or Insoluble d Sparingly Soluble 

e Slightly Soluble 
f Very Slightly Soluble 

a Very Soluble 
b Freely Soluble 
c Soluble 

 
 وسايل  1-2- 6-1

 بالن شيشه اي  6-1-1-2-1

 آزمايشگاهي با دقت يك ميلي گرمترازوي  6-1-1-2-2

 )شناساگرها(يا واكنشگرها / مواد و   1-3- 6-1

 آب  6-1-1-3-1

 اتانول 6-1-1-3-2

 روش انجام آزمون 1-4- 6-1

صمغ  .آيد در ميدار  باحالت مخلوط نرم و سفت لعه متورم شده و بميلي ليتر آب  50با  يك گرم نمونه
حالت متورم و باد كرده در ه وزني اتانل ب /درصد حجمي 60نامحلول در اتانل بوده و با محلول  تراگاكانت،

  .آيد نمي
 
  تشكيل رسوب  2- 6-1

  .مي دهدتشكيل رسوب ) II( نمونه با محلول اشباع شده استات مس
 
  آزمون هاي خلوص  6-2
 
 خاكستر سولفاته  6-2-1

 افزودني دموا، 12848 شمارهاندازه گيري ميزان خاكستر سولفاته فراورده، بايد مطابق استاندارد ملي ايران 

  .انجام شود آزمون هاي روش و ها ويژگي -آسپارتام -خوراكي مجاز هاي كننده شيرين - خوراكي
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  خاكستر غير محلول در اسيد  6-2-2
  وسايل   1- 6-2-2
  كوره الكتريكي 6-2-2-1-1
  و كاغذ صافي بدون خاكستر لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 6-2-2-1-2
  اجاق برقي 6-2-2-1-3
  )شناساگرها(واكنشگرها / و يا مواد   2- 6-2-2
  موالر 3 هيدروكلريك اسيد 6-2-2-2-1
  .ميلي ليتر برسانيد 100را با آب به حجم اسيد وكلريك ميلي ليتر هيدر 5/28
  روش انجام آزمون  3- 6-2-2

 3 به مدتموالر  3اسيد كلريك هيدروميلي ليتر  25را در  )1- 2- 6بند  مطابق با( آمده به دستخاكستر 
با آب گرم  آن رامحلول را با كاغذ صافي بدون خاكستر صاف كرده و . بجوشانيدبر روي اجاق برقي قيقه د

ميزان . درجه سلسيوس بسوزانيد 550ساعت در  يك به مدتدر كوره الكتريكي  آن راشسته و سپس 
اوليه محاسبه و  خاكستر حاصل را بر اساس ميزان خاكستر غير محلول در اسيد با در نظر گرفتن وزن نمونه

  .گزارش نماييد
 
 كاهش وزن در اثر خشك كردن   6-2-3

 وسايل 6-2-3-1

 وسايل شيشه اي آزمايشگاهي  6-2-3-1-1

 دسيكاتور   6-2-3-1-2

 گرم  ميلي 1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت    6-2-3-1-3

 شيشه توزين درب دار كم عمق   6-2-3-1-4

 آون يا گرمخانه   6-2-3-1-5

 هاون چيني   6-2-3-1-6

 روش انجام آزمون  6-2-3-2

 را نمونه باشد، بزرگ بلورها اندازه اگر .كنيد مخلوط به طور كاملرا در هاون چيني  نمونه ،آزمون نجاما از پيش
 شود انجام به سرعت كردن خرد عمل كنيد سعي .شود ميلي متر 2 تا يك حدود ذره هر تا اندازه كنيد خرد

درجه  دردقيقه  30 مدت به را آن در و توزين شيشه .آيد به عمل جلوگيري آن رطوبت و كاهش افزايش از كه
 شيشه توزين را به همراه در سپس .برسند ثابت وزن به تا دهيد قرار گرمخانه درجه سلسيوس در 105حرارت 

را توزين  شده يكنواخت نمونه ازگرم يك  .كنيد وزن سپس آن را. در دسيكاتور قرار دهيد تا خنك شود آن
 را نمونه دادن، تكان آرامي با به سپس .m1)( كنيد وزن و بگذاريد آن روي را درپوش آن ريخته، در، )m(نموده 

 10تا  5بين  توزين كنيد، به نحوي كه ضخامت آن در كف شيشه پخش شيشه كف در يكنواخت طور به
 را به آن شيشه توزين و در و برداريد را توزين شيشه در .دهيد را در گرمخانه قرار سپس آن. ميلي متر گردد

 از و بگذاريد توزين شيشه روي را رد سپس .دهيد قرار درجه سلسيوس 105 دماي در گرمخانه ساعت 5مدت

  .توزين نماييد خنك و دسيكاتور در و خارج كنيد گرمخانه
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   :آيد  مي دسته ب )1(از رابطه  )فرار مواد و رطوبت( كاهش وزن درصد
)  ]  = درصد كاهش وزن m1 – m2 ) / m ] × 100             )1 (                                                  

  :كه در آن 
m1   گرم؛ به شدن خشك از قبل مونهن و توزين شيشه وزن  
m2  گرم؛ به شدن خشك از بعد نمونه و توزين شيشه وزن  
m   گرموزن نمونه به. 

  
   1آگار   6-2-4
  وسايل   6-2-4-1
  ميلي گرم  1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت   6-2-4-1-1
  وسايل شيشه اي آزمايشگاهي  6-2-4-1-2
  حمام آب جوش  6-2-4-1-3
  )شناساگرها(واكنشگرها/يا مواد و  6-2-4-2
  هيدروكلريك اسيد  6-2-4-2-1
  حجمي/ درصد وزني  65/3 محلول باريم كلريد 6-2-4-2-2
  روش انجام آزمون  6-2-4-3

هيدروكلريك ميلي ليتر  5/0ميلي ليتر از اين محلول  40به . درصد از نمونه در آب تهيه كنيد 5/0محلول 
سپس چند قطره محلول باريم . دقيقه قرار دهيد 30 به مدتبر روي حمام آب جوش  آن راافزوده و  اسيد

  .رسوبي نبايد تشكيل شود .بيافزاييدبه آن  )2- 2-4-2-6 مطابق با بند(كلريد 
  
  2راياامغ كص   6-2-5

  وسايل 6-2-5-1
  اجاق برقي 6-2-5-1-1
  يلي گرمم 1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت  6-2-5-1-2
 لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 6-2-5-1-3

  )شناساگرها(واكنشگرها / و يا مواد  6-2-5-2
  هيدروكلريك اسيد 6-2-5-2-1
  روش انجام آزمون  6-2-5-3

ميلي ليتر  5سپس  .آيد حالت لعاب دار دره ميلي ليتر آب مخلوط و بجوشانيد تا ب 20گرم نمونه را با  يك
مزي نبايد هيچ رنگ صورتي و يا قر. بجوشانيد قيقهد 5و مجددا به مدت  بيافزاييدبه آن  هيدروكلريك اسيد

  .ماندگار شودتشكيل و يا 
 

                                                 
1-Agar Gum 
2-Kraya Gum 
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 سرب   6-2-6

 )گرد( پودر -افزودني مواد، 8021 شمارهاندازه گيري ميزان سرب فراورده، بايد مطابق با استاندارد ملي ايران 
  .شودانجام  ،آزمون هاي روش و ها ويژگي  - خوراكي فروكتوز

  
  ي ميكروبيها آزمون 6-3
  
   سالمونال   6-3-1

ميكروبيولوژي مواد غذايي و ، 1810 شمارهاندازه گيري ميزان سالمونال، بايد مطابق با استاندارد ملي ايران 
  .، انجام شودروش جستجوي سالمونال در مواد غذايي - خوراك دام

  
 اشرشيا كلي   6-3-2

ميكروبيولوژي مواد غذايي و ، 2946 شمارهرد ملي ايران اندازه گيري ميزان اشرشياكلي، بايد مطابق با استاندا
  .، انجام شودروش جستجو و شمارش اشريشياكلي با استفاده از روش بيشترين تعداد احتمالي - خوراك دام

 
 گزارش آزمون 7

  : گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد
 تمام اطالعات الزم براي شناسايي نمونه 1- 7

 افت نمونهتاريخ دري 2- 7

 آزمون تاريخ انجام 3- 7

 كار رفتهه روش نمونه برداري ب 4- 7

  ان استاندارد ملي اير اين روش آزمون طبق 5- 7

ن آگرفته شده است و هر  به كارهمه جزئياتي كه در اين استاندارد مشخص نشده و از سوي آزمايشگاه  6- 7
 .چه ممكن است روي نتايج آزمون تاثير داشته باشد

 .، نتايج به دست آمده ذكر شودشده است امتحان قابليت تكرار گرا 7- 7

 نتيجه آزمون 8- 7

 نام، نام خانوادگي و امضاء آزمايش كننده 9- 7

  


