
 

 

  دػٕت اس سٔجيٍ تب حد ايكبٌ ببيد ْى سيبٌ  بب ديگز يزاقبت ْب ٔ يزاجؼبت افزاد ببػد تب اس رفت ٔ آيد
 .يكزر سٔج بّ يزكش اجتُبة گزدد

 

  َظزخٕاْي گزديدِ ٔ  (يزاجؼّ حضٕري،تهفُي يب طبيز)در أنيٍ يزاجؼّ سٔجيٍ در خـٕؽ َحِٕ يزاقبت سٔج
 .بؼد بّ ؿٕرت رٔع تٕافق ػدِ ؿٕرت يي گيزديزاقبت ْبي 

 

 پبيگبِ بٓـداػتي/ دريبَي ػٓزي يزكش بٓداػتي
دسِـبٔي دس عطخ ؽـٙش، ِـشاوـض  ي خذِـبت ثٙذاؽتي اٌٚيـٓ عطخ اسائـٗ

٘بي ثٙذاؽتي ٘غتٕذ وٗ ٚظبيف آٔٙب  دسِبٔي ؽٙشي ٚ پبيگبٖ ثٙذاؽتي
 : پيؾگيشي اص ثشٚص ثتب تبالعّي ِبژٚس ثٗ ؽشح ريً اعتدسخقٛؿ 

ٚصػ ـويذ ثش آَـأسدَ ثب تـعطخ آگب٘ي ػَّٛ َ يآِٛصػ ٚ استمب .1
 .٘بي ٘ذف گشٖٚ

 

 :ْبي ْدف ػبيم گزِٔ
 آيٕساٌ دختز طبل طٕو راًُْبيي ٔ پظز طبل طٕو يتٕططّ داَغ 

 ي اسدٔاج؛ ْبي در آطتبَّ ػُٕاٌ گزِٔ بّ
 ّػُٕاٌ ػٕايم يؤثز در يٕفقيت  طزدفتزداراٌ اسدٔاج ب

 بزَبيّ؛

 ْز طّ اطتـزاتژي  ػـدِ اس ْبي َـبقـم ػُبطبيي سٔج
 .ْبي دريؼزف خطز ػُٕاٌ سٔج بـّ

 

 ٘بي تبالعّي دس آصِبيؾگبٖ أجبَ آصِبيؼ  ثٗ اصدٚاجؽشف  تشغيت افشاد دس .2
االعّي لجًـت ٘بي أجبَ آصِبيؼ يٖ ژـٚي

 
اطالع سعبٔي ٚ  1اص ٘ش الذاَ

 . تبالعّي يٖ ِؾبٚس يٖ دسِبٔي ٚيژ ٔمؼ ِشوض ثٙذاؽتيدس خقٛؿ 

 ْ ِذٍي ٚاعشدفتشداساْ، ػبلذ)ثش ِٛفميت ثشٔبِٗثش ؤآِٛصػ ػٛاًِ َ .3
 .(ػٍّيٗ يٖ ٘بي داساي دٛصْ ادس ؽٙشعتآِٛصػ طالة 

ِمبثً ٔبَ صٚجيٓ  خبٔٛادٖ تٕظيُ دفتشلشِض دس  ي عتبسٖدسج دٚ  .4
« ِؾىٛن پشخطش/ٔبلً تبالعّيصٚج » ػجبست ٔٛؽتٓٚ  ِؾىٛن پشخطش/ٔبلً

 .تش تٕظيُ خبٔٛادٖي خبٔٛاس ٚ دف ي دَٚ پٛؽٗ دس عتْٛ ِالدظبت ففذٗ

پشخطش تبالعّي جٙت اسائٗ ِؾبٚسٖ ٚ /دػٛت اص صٚجيٓ جذيذ ٔبلً .5

 .اص ِشوض ثٙذاؽت ؽٙشعتبْ 5آِٛصػ الصَ پظ اص دسيبفت فشَ ؽّبسٖ 
 

٘بي ٔبلً ي صٚج ي فؼبي ٚ ِب٘بٔٗ ِشالجت ٚيژٖ .6
2

پشخطش دس ثشٚص / 
 .تبالعّي ثشاعبط اٌگٛسيتُ ِشثٛط

دسِبٔی   ثٗ ثشخٛسداسی اص خذِبت ثيّٗ٘بي ٔبلً تبالعّي  ٚجتؾٛيك ص .7
 ٘بي تؾخيـ ژٔتيک ٚ تؾخيـ آصِبيؼِشثٛط ثٗ  يٖ وب٘ؼ ٘ضيٓ ِٕظٛس ثٗ

 .ٌٚذـپيؼ اص ت
 يٖ دسِبٔي ٚيژ ص ثٙذاؽتيـسنـاالعّي ثٗ َـاي ٔبلً تـٖ اسجبع صٚج .8

ثش اعبط ؽشايط  PND اٚي ٚ دَٚ يٖ سدًـتبالعّي جٙت أجبَ َ ي ِؾبٚسٖ
 .صٚجيٓ

 وٗتبالعّي  ٘بي ٔبلً صٚجثبسداسي دس  16ي  عمط جٕيٓ تب ٘فتٗپيگيشي  .9
 .اعت ؽذٖ  دادٖ ِجتال ثٗ تبالعّي ِبژٚس تؾخيـآٔٙب جٕيٓ 

ٖ ـاالعّي نـالً تـاي ْـٖ صٚجدس اسداسي ـة يٖ ِشالجت ٚيژي  اداِٗ .10
 دادٖ تؾخيـعبٌُ يب تبالعّي ِيٕٛس آٔٙب جٕيٓ  PND2اط ٔتبيج ـساطـة
 . اعت دٖـػ 

دسِبٔي ؽٙشي ٚ  ْ ثٙذاؽتي دس ِشاوض ثٙذاؽتييآِٛصػ ساثط .11
جبِؼٗ ثب  ِؾبسوت آٔبْ دس آِٛصػ ػَّٛ ِٕظٛس ٘بي ثٙذاؽتي ثٗ پبيگبٖ

اصدٚاج، ِضدٚجيٓ لجً اص آغبص غشثبٌگشي  ؽشفاي دس ـٖ ٚيت گشٖٚـاٚي
 .الً تبالعّيـ٘بي ْ دس ؽٙشعتبْ ٚ پيگيشي صٚج

دسخقٛؿ اّ٘يت ٚ ضشٚست اعتفبدٖ ٘بي ٔبلً  آِٛصػ ٚ تـشغيت صٚج .12
 .٘بي ٔبخٛاعتٗ ٘بي ِطّئٓ جٙت پيؾگيشي اص ٚلٛع دبٍِگي اص سٚػ

٘ـبي ِطّئٓ ٚ دائـّي پيؾگيـشي اص  تؾـٛيك ثـٗ اعتفبدٖ اص سٚػ .13
٘بيي وٗ ديگش ثٗ ٘يچ ٚجٗ تّبيً ثٗ ثبسداسي  دس صٚج (VS-TL)ثبسداسي

 .دٚثبسٖ ٔذاسٔذ

                                                           
ثشاعبط )آؽٕبيي يٖ يؼٕي ثالفبفٍٗ پظ اص اٌٚيٓ جٍظ ،ي اص ٘ش الذاَ ثشاي اصدٚاجلت. 1

دٚعتبْ ٚ يب ثشگضاسي  ،ؽٕبيبْ، آثضسگبْ فبِيً دادْ ثٗ اطالعدتي لجً اص  (ػشف ِذٍي
 .سدگي أجبَثبيذ تبالعّي  ٘بي آصِبيؼ ،ِشاعُ ٔبِضدي ٚ يب ٘شگٛٔٗ الذاَ ديگش

ايذ ِٛسد ِشالجت ثبؽٕذ ٚ ة ٚاٌذيٓ ثيّبساْ ايٕتشِذيب صٚج ٔبلً تبالعّي ِي. 2
 .لشاسثگيشٔذ



 

ي پـشػك يـزكـش بـٕدِ ٔ  ػٓدِ ْبي بٓداػتي يظئٕنيت حظٍ اجـزاي بزَبيّ بـّ در يزاكش ػٓزي ٔ پبيگبِ
 .يببرسِ بب بيًبری ْب اطت/ ي كبركُبٌ بٓداػت خبَٕادِ ػٓدِ ْـب بّ اَجبو فؼبنيت

٘بي ٔبلً تبالعّي  ِبژٚس ٚ صٚجؽٕبعبيي ثيّبساْ ِجتال ثٗ تبالعّي  .14
دَٚ  ي ٚ أؼىبط آْ دس عتْٛ ِالدظبت ففذٗ سدس اٌٚيٓ ثبصديذ خبٔٛا

 .خبٔٛاس يٖ دـپشْٚ

ثيّبساْ ِجتال ثٗ تبالعّي  تّبَساي ـتىّيً فشَ پيگيشي ثيّبسي ة .15
خبٔٛاس ٚ ِشالجت ِب٘بٔٗ اص ي ٖ ِبژٚس، لشاسدادْ آْ دس پشٚٔذ

خقٛؿ  ثٗٚاوغيٕبعيْٛ  يٖ گيشي ثشٔبَپي :ثيّبساْ تبالعّي ِبژٚس ؽبًِ
ٚاسك ـس ٔمؼ دسِبْ دس پيؾگيشي اص عـويذ ةأ، ت Bٚاوغٓ ٘پبتيت 

ي  وٕٕذٖ داسٚ٘ـبي دفغِٛلغ خْٛ ٚ ٖ ـصسيك ةـت االعّي ٚ اطّيٕبْ اصـت
تبالعّي ٚ اسجبع  يثيّبسػٛاسك دعفشاي، ثشسعي آ٘ٓ اضبفٗ ِـبٕٔذ 

 . ...ٚالغ الصَ ٚ ـدس َ

ي جذيذ  ؽـذٖ ٘ـبي ثيّبساْ ؽٕبعبيي خـبٔٛادٖپيگيشي ٚ ِشالجت  .16
 .ثـشاعبط فٍٛچبست ِشالجت

ي ژٔتيه وٗ  ِؾبٚسٖ تيُثٗ  اسجبع ٚاٌذيٓ ثيّبساْ تبالعّی فٛت ؽذٖ .17
ثٗ تبالعّي ِبژٚس ٔذاؽتٗ ٚ تّبيً ثـٗ داؽتٓ دس دبي دبضش فشصٔذ ِجتال 

 .فشصٔذ داسٔذ

ؽشايط  ٚاجذ ٘بي تّبَ صٚجثشاي  CBC (MCV  ٚMCH)دسخٛاعت آصِبيؼ  .18
صٚجيٕي وٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي تبالعّي )ثبسداس

عبيش  يب اسجبع ؽذٖ اصِشاجؼٗ وٕٕذٖ ٚ  (سا أجبَ ٔذادٖ أذ
وبْ ػِّٛي، ـصػـاْ ٚ صايّبْ، پـْ صْاا اصلجيً ِتخقــٖ ثخؼ

 .خٛسأذ ِٕبعت ٚ اسعبي پظِبِب٘بي ثخؼ خقٛفي 
 تبالعّي ٔبلً ٘بي صٚج٘بيي وٗ ثشاعبط اٌگٛسيتُ ؽٕبعبيي  اسجبع صٚج .19

صٚجيٕي وٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس ّ٘چٕيٓ )ِضدٚج لجً اص آغبص غشثبٌگشي

دس ؽٙشعتبْ  (صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي تبالعّي سا أجبَ ٔذادٖ أذ

٘غتٕذ ثٗ  (ٔبلً عبٌُ)، صْ ٚ ِشد ٘ش دٚ ِؾىٛن ثٗ تبالعّي ِيٕٛس

 .ي تبالعّي ي ِؾبٚسٖ دسِبٔي ٚيژٖ ِشوض ثٙذاؽتي

فٛست فقٍي ثش اعبط پشٚٔذٖ  ثٗ 6 ي ؽّبسٖ ٚ اسعبي فشَ تىّيً .20

 .خبٔٛاس ٚ ؽشايط ِشالجت صٚجيٓ
ص ـسنـٖ َـة اتٚ پيؾٕٙبد  دً ساٖ يٖ ثٕذي ِؾىالت ٚ اسائ جّغ .21

 .اْـثٙذاؽت ؽٙشعت
٘ـب  ٘ـب، دعتـٛساٌؼًّ ٘ـب، جـضٖٚ ٔگٙذاسي ٚ ثـبيگبٔي تّبَ وتبة .22

٘بي ِذيشيتي دسيبفتي دس آسؽيٛ ِشوض ثٙذاؽتي دسِبٔي  ِٗٚ ٔب

 .پبيگبٖ ثٙذاؽتي/ؽٙشي

 
 

 
 

 دريبَي رٔطتبيي يزكش بٓداػتئظبيف 

پيؾگيشي اص  ي ٘بي ِشثٛط ثٗ ثشٔبِٗ عشپشعتي ٚ ٔظبست ثش فؼبٌيت .1

 . ٘بي ثٙذاؽت ثتب تبالعّي ِبژٚس دس خبٔٗ ثشٚص

جٙت  ِٛسد ٔيبص٘بي  ٚ فشَآِٛصؽي  ٘ـبيٖ اسعبي دعتٛساٌؼًّ ٚ جضٚ .2

 .٘بي ثٙذاؽت خبٔٗ

عطخ آگب٘ي ثٙٛسصاْ دس ساثطٗ ثب  ياستمب يٖ سيضي دس صِيٓ ثشٔبِٗ .3

 .٘بي پيؾگيشي اص آْ ثيّبسي تبالعّي ٚ ساٖ

 سٚعتبييي ٖ ا٘ي جبِغـعطخ آگ استمبيي ٖ صي دس صِيٓـسي ثشٔبِٗ .4

 :ويذ ثش گشٖٚ ٘بي ٘ذفأتثب
 :ْبي ْدف ػبيم گزِٔ

 آيٕساٌ دختز طبل طٕو راًُْبيي ٔ پظز طبل طٕو يتٕططّ داَغ 
 ي اسدٔاج؛ ْبي در آطتبَّ ػُٕاٌ گزِٔ بّ

 ّػُٕاٌ ػٕايم يؤثز در يٕفقيت  طزدفتزداراٌ اسدٔاج ب
 بزَبيّ؛

 ػـدِ اس ْز طّ اطتـزاتژي  ْبي َـبقـم ػُبطبيي سٔج
 .ْبي دريؼزف خطز ػُٕاٌ سٔج بـّ

ؽشايط  ٚاجذ ٘بي تّبَ صٚجثشاي  CBC (MCV  ٚMCH)دسخٛاعت آصِبيؼ  .5
صٚجيٕي وٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي )ثبسداس 

 يب٘بي ثٙذاؽت  ؽذٖ اص خبٔٗ اسجبع (تبالعّي سا أجبَ ٔذادٖ أذ



ي  ٔ ٔظيفّي پـشػك يزکش  ػٓدِ ْبي بٓداػت يظئٕنيت حظٍ اجـزاي بزَبيّ بـّ در خبَّ
ْـبي بٓداػتي يـزاكـش رٔطتـبيي بـٕدِ ٔ  َظبرت بـب يؼبركت كبرػُبطبٌ ٔ كـبرداٌ

 .ي بٕٓرس اطت ػٓدِ ْـب بّ اَجـبو فؼبنيت

وبْ ػِّٛي، ـصػـاْ ٚ صايّبْ، پـْ صْاا اصلجيً ِتخقــٖ عبيش ثخؼ
 .خٛسأذ ِٕبعت ٚ اسعبي پظِبِب٘بي ثخؼ خقٛفي 

 تبالعّي ٔبلً ٘بي صٚجتُ ؽٕبعبيي ٘بيي وٗ ثشاعبط اٌگٛسي اسجبع صٚج .6
صٚجيٕي وٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس ّ٘چٕيٓ )ِضدٚج لجً اص آغبص غشثبٌگشي 

دس ؽٙشعتبْ  (صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي تبالعّي سا أجبَ ٔذادٖ أذ
٘غتٕذ ثٗ  (ٔبلً عبٌُ)، صْ ٚ ِشد ٘ش دٚ ِؾىٛن ثٗ تبالعّي ِيٕٛس

 .ي تبالعّي ي ِؾبٚسٖ دسِبٔي ٚيژٖ ِشوض ثٙذاؽتي

٘بي آِٛصؽي، ِشالجت  ٘بي ثٙذاؽت دسخقٛؿ فؼبٌيت پبيؼ ِغتّش خبٔٗ .7
جٙت أجبَ  ٕ٘گبَ اع ثٗـاي ٔبلً تبالعّي ٚ اسجـٖ صٚج ي ژٖـٚي

 .غيشٖ ٚ PNDاٚي ٚ دَٚ  ٘ـبيٖ ِشدً

دٖ اص ـػ ِؾکٛک پشخطش تبالعّي ِؼشفي/يـاقـ٘بي ْ اػالَ ِؾخقبت صٚج .8

اي ـٖ ثٗ خبٔٗ 5ي  ثش اعبط فـشَ ؽـّبسٖ ص ثٙذاؽت ؽٙشعتبْ ،ـسنـَ

 .ثٙذاؽت تذت پٛؽؼ جٙت پيگيشي ٚ ِشالجت ٚيژٖ

پٛؽؼ،  ٘بي ثٙذاؽت تذت اص عطخ خبٔٗ  6ي  ؽّبسٖ٘بي آِبسي  گشدآٚسي فشَ .9

فقٍي ثـٗ  ثٕذي ؽذٖ سفغ ٔٛالـ ادتّبٌي ٚ اسعبي آِبس فذيخ ٚ جّغ

 .ِـشوض ثٙذاؽت ؽٙشعتبْ
ْبي  دريبفتي اس خبَّ 6ي  ػًبرِ  ارطبل يظتقيى فزو كبرداٌ يزكش ببيد اس/ كبرػُبص

بُدي ٔ َٕػتٍ يجدد آٌ در  ًَبيد ٔ پض اس رفغ َٕاقؾ، َظبت بّ جًغ بٓداػت خٕدداري

 .ًَبيد ٔ ارطبل بّ يزکش بٓداػت ػٓزطتبٌ اقداو 6ي  فزو ػًبرِ
 

ي جذيذ ثٗ خبٔٗ ٘بي ثٙذاؽت جٙت ِشالجت  ؽذٖ اػالَ ِٛاسد ؽٕبعبيي .10

 .ساْ ثش اعبط فٍٛچبست ِشالجتٚاٌذيٓ ثيّب

ص ـسنـثٗ َ اتٚ پيؾٕٙبد ٘ـب دً ساٖ ي ـٗدي ِؾىالت ٚ اسائـثٓ جّغ .11

 .ثٙذاؽت ؽٙشعتبْ

٘ب ٚ  ٘ب، دعتٛساٌؼًّ ٘ب، جـضٖٚ ثبيگبٔي ٚ ٔگٙذاسي تّبَ وتبة .12

 .ِذيشيتي دسيبفتي دس آسؽيٛ لغّت ِشثٛط ٘بي ٔبِٗ
 

 

 ي بٓداػت ِ ـرح ٔظبيف خبٌـع

٘ـبي  دسِبٔي دس عطخ سٚعتـب خبٔٗ خذِبت ثٙذاؽتيي  اٌٚيٓ عطخ اسائٗ

ثٙـذاؽت ٘غتٕـذ وـٗ ٚظبيـف آٔٙـب دسخقـٛؿ پيؾـگيـشي اص ثـشٚص ثتب 

پبيگبٖ / دسِـبٔي ؽٙشي تبالعّي ِبژٚس ِؾبثٗ ٚظبيف ِشوض ثٙذاؽتي

 .ثٙـذاؽتي اعت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٘بي ٔبلً تبالعّي دس صٚجيٕي وٗ ثٗ ٘ش دٌيً اٌگٛسيتُ ؽٕبعبيي صٚج

گشٚ٘ٙبي ػذَ ؽشٚع غشثبٌگشي دس ؽٙشعتبْ،ػمذ غيش ثجتي،ثشخي )
 (...اجتّبػي خبؿ،افشاد ِٙبجش،افشاد خبسجي ِميُ دس وؾٛس ٚ 

 دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي تبالعّي سا أجبَ ٔذادٖ أذ

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

تّبَ صٔبْ ؽٛ٘شداس وٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي تبالعّي سا أجبَ ٔذادٖ  .1

ثٗ پضؽه  (٘فتگي 16لجً اص )٘ـبي اٚي ثبسداسي ٘فتٗٚ دس دبي دبضش ثبسداس ٘غتٕذ ثبيذ دس 

پظ اص دسيـبفت . ّٔبيذ CBC دسِبٔي اسجبع ؽٛٔذ ٚ پضؽه ثشاي آٔٙب دسخـٛاعت ثٙذاؽتي ِشوض

ثبؽـذ، ٔيـبص ثٗ الـذاَ  ( MCV  ٚ 27 ≤MCH≥ 80)٘ـب دس صْ دسفـٛستي وٗ أذوظ CBC ي ٔتيجٗ

 MCV 80)أـذوظ وّتش اص دـذٚد طجيؼي ثـبؽذ دسفـٛستي وـٗ يىي يب ٘ش دٚديگش ٔيغت؛ ٌٚي 

خٛسأذ جٙت اطالع ٚ پيگيشي  ي پظ اسائٗ. ؽٛد ؽٛ٘ش ٔيض ثشسعي ضشٚسي اعت ،(> MCH 27 يب/ ٚ >

 .اعت ثؼذي ضشٚسي

  MCV≥ 80)ثبؽذ طجيؼي٘ب ٘ش دٚ دس دذٚد  ي ِشثٛط ثٗ ؽٛ٘ش، أذوظ ؽذٖ أجبَ CBC دسفٛستي وٗ دس .2

ٚ 27 ≤MCH )ٗيه يب ٘ش دٚ أذوظ ِزوٛس دس ؽٛ٘ش  ، ٔيبص ثٗ الذاَ ديگشي ٔيغت؛ ٌٚي دسفٛستي و

ي  ثـبيـذ دس اعـشع ٚلت جٙت اداِـٗ ، (>27MCH يب/ ٚ >80MCV)وّتش اص دذٚد طجيؼي ثبؽـذ

٘ـبي تبالعّي ثـٗ ِشوض ِؾبٚسٖ  ثـشسعي ثـشاثـش اٌگٛسيتُ وؾٛسي ِشادً أجبَ آصِـبيؼ

 .ؽٛٔـذ اسجبع ژٔتيه ؽٙشعتبْ
دس تّبَ ِـٛاسدي وٗ ٔيبص ثـٗ اسجـبع صْ يـب ؽـٛ٘ش ٚ يب ٘ش دٚ ثبؽـذ، دس ِٕبطك  .3

سي ٚ دس ِٕبطك ؽٙشي ثٗ سٚاي جب  سٚعتبيي اص فشَ اسجبع ِٛجٛد دس ٔظبَ ؽجىٗ اعتفبدٖ

 .ؽـٛد ِي الذاَ

ضّٓ آِٛصػ  تٛإٔذ ديذٖ ِي ِتخققبْ صٔبْ ٚ صايّبْ، پضؽىبْ ػِّٛي ٚ ِبِب٘بي آِٛصػ :تذكز

دس صٚجيٕي کٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي تبالعّي سا أجبَ ٔذادٖ )ِغتميُ 

 ٚ يب دسفٛست ّٔٛدٖ ٘ب اسجبع تـشيٓ ٚادذ ثٙذاؽتي ِذً عىٛٔت صٚج ، آٔٙب سا ثٗ ٔضديه(أذ

اسجـبع صٚج ثٗ ِشوض دٕ٘ـذ ٚ دسفٛست ٔيـبص ٔغجت ثـٗ  ٘بي ِزوٛس سا أجبَ تّبيً تّبَ فؼبٌيت

 .ّٔبيٕـذ ِؾبٚسٖ ژٔتيه ؽٙشعتبْ الذاَ

 
 

ي  دريبَي ٔيژِ ارجبع بّ يزكش بٓداػتي. 3
ْب  ي آسيبيغ ي ژَتيک جٓت ادايّ يؼبٔرِ

 بزاطبص انگٕريتى كؼٕري

 در يزد CBCآسيبيغ . 2
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َيبس بّ 
اقداو ديگزي 

 َيظت

 در سٌ CBCآسيبيغ . 1
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