تستهای آزمایشگاهی هماتولوژی
آزهایشگاه هرجع دانشگاهی
دانشگاه علوم پسشکی قَن

منبع  :آزمایشگاه مرجع سالمت

Page 1 of 6

http://port.health.gov.ir/lab/CS

سذيماوتاسيُن
وام آزمايص
وام اوگليسي تست
مخفف اوگليسي تست
وام فارسي تست
وام ٌاي متعارف ديگر

طذيَبّتبطيُ٘
Erythrocyte Sedimentation Rate
ESR
طذيَبّتبطيُ٘
Sed rate; Sedimentation rate; Westergren sedimentation rate

رَش اوجام
آمادگي بيمار

آٍبدگي خبؿي السً ّيظت

زمان ومُوً گيري
محذَدي مرجع (ورمال روج)
َابستً بً جىس زن/مرد
وُع ومُوً

َّّ٘ٔ خُ٘ ٗریذي ثبسٗ

بٍتریه زمان ومُوً گيری
علت درخُاست تست

ثزای تؼييِ حض٘ر یک یب چْذ ػزط ،ػبٍو ػفّ٘ت ٕب ،تٍ٘٘رٕب ،اىتٖبة ٗ ػ٘اٍيي مٔ ٍْجز ثٔ فزٗپبػی یب کبٕغ ػَينزد ثبفت
یب اّذاً (دژّزاتي٘) ٍي ػّ٘ذ ٗ یب ثزای پبيغ پيؼزفت ثيَبری ٗ یب اثز درٍبُ ثٔ مبر ٍي رٗد ،ثْبثزايِ ٗقتی پشػک فکز ٍی کْذ
ثيَبر ٍَکِ اطت یکي اس ايِ ػزٗط را داػتٔ ثبػذ ٗ ثزاي پبيغ دٗرٓ ثيَبری در آرتزیت ٍ٘قتي ،آرتزیت رٍٗبت٘ئيذ يب
 polymyalgia rheumaticaدرخ٘اطت ٍي ػ٘د.
پشػک ٍَکِ اطت تظت َٕ( ESRزآ ثب آسٍبيغ ٕبی دیگز) را ثزای ارسیبثی ثيَبري درخ٘اطت َّبيذ کٔ دارای ػالئَی اطت کٔ
ثيبّگز  polymyalgia rheumaticaیب آرتزیت ٍ٘قتي اطتّ ،ظيز طزدرد ٕب ،درد گزدُ يب ػبّٔ ،درد ىگِ ،کٌ خّ٘ی ،کبٕغ ٗسُ
ثي دىيو ٗ طفتی ٍفبؿو .

تُضيح راجع بً تست

طزػت رط٘ة اريتزٗطيت) ، (ESRاّذاسٓ غيز ٍظتقيٌ درجٔ اىتٖبة ٍ٘ج٘د در ثذُ اطت .ايِ تظت در ٗاقغ طزػت طق٘ط
(رط٘ة) اريتزٗطيت ٕب (گيج٘ىٖبی قزٍش خُ٘) را در َّّ٘ٔ خُ٘ مٔ در يل ى٘ىٔ ثيْذ ،ثبریک ٗ ػَ٘دی قزار دادٓ ػذٓ اطت ،اّذاسٓ
گيزی ٍي مْذ.
ايِ تظت ثزای کَک ثٔ تؼخيؾ ػزایظ َٕزآ ثب اىتٖبة حبد ٗ ٍشٍِ ػبٍو ػفّ٘ت ٕب ،طزعبُ ٕب ٗ ثيَبریٖبي خ٘د ایَْی
اطت ESR .غيز اختـبؿی اطت ثٔ دىيو ايِ مٔ ّتبیج افشایغ يبفتٍٔ ،حو دقيق اىتٖبة در ثذُ ٗ ػيت آُ را ثٔ پشػک َّي گ٘یذ
ٗ َٕچْيِ ثٔ ایِ دىيو مٔ ٍی ت٘اّذ ػالٗٓ ثز اىتٖبة ت٘طظ ػزایظ دیگز تحت تبثيز قزار گيزد ESR ،ثٔ ع٘ر ٍؼَ٘ه َٕزآ ثب
آسٍّٖ٘بی دیگز درخ٘اطت ٍي ػ٘د.

در چً ضرایطی تست
افسایص می یابذ

ثب اىتٖبة ،کٌ خّ٘ی ،ػفّ٘ت ،حبٍيگی ٗ طِ ثبال  ESRافشايغ ٍي يبثذ ٍ.بکزٗگي٘ث٘ىيَْی  ٗ Waldenstromافشایغ ٍؼخؾ در
گي٘ث٘ىيِ ٕب ثٔ ػيت ػفّ٘ت ػذيذ ESR ،را ثظيبر ثبال ٍي ثزّذ.
سّبُ  ESRثبالتزي دارّذ ٗ دٗراُ قبػذگی ٗ ثبرداری ٍی ت٘اّْذ ثبػث افشایغ ٍ٘قت  ESRػّ٘ذ.

در چً ضرایطی تست
کاٌص می یابذ

 ،polycythemiaىک٘طيت٘س ػذیذ ٗ ثزخی اس اختالالت پزٗتئيِ ٗ ّيش ثزخی تغييزات در ػکو گيج٘ه قزٍش (ٍبّْذ طي٘ه ٕبی داطی
ػکو در کٌ خّ٘ی طي٘ه داطی ػکو) ّيش  ESRرا پبیيِ ٍي ثزّذ.

تست ٌاي تكميلي
طریقً جمع آَری ومُوً

(CRP); ANA; RF ،C-reactive proteinمؼت خُ٘ ،طغح فيجزيْ٘ژُ ،اىنتزٗف٘رس پزٗتئيِ طزً ،ايَّ٘٘گي٘ث٘ىيِ
َّّ٘ٔ خُ٘ اس عزيق فزٗثزدُ ط٘سُ داخو ٗریذ ثبسٗ ثٔ دطت ٍي آيذ
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تطخيص ٌای افتراقی
آمادگی الزم جٍت اوجام تست
تذاخالت دارَيي

ٍ٘اد ٍخذر ٍبّْذ دکظتزاٍُ ،تيو دٗپب ،قزؽ ٕبي جي٘گيزي اس ثبرداري ،پْي طيييِ آٍيِ پزٗکبئيِ آٍيذ ،تئ٘فيييِ ٗ
ٗیتبٍيِ ٍ Aی ت٘اّْذ  ESRرا افشایغ دْٕذ ،در حبىی کٔ آطپيزیِ ،ک٘رتيشُٗ ٗ گْٔ گْٔ )ٍَ (quinineکِ اطت آُ را
کبٕغ دْٕذ.
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 PTبا تعييه ميسان INR
وام آزمايص
وام اوگليسي تست

PTثب تؼييِ ٍيشاُ INR
Prothrombin Time and International Normalized Ratio

مخفف اوگليسي تست
وام فارسي تست
وام ٌاي متعارف ديگر

Prothrombin Time; Pro Time; Protime

رَش اوجام
آمادگي بيمار

آٍبدگي خبؿي السً ّيظتٕ ،زچْذ مٔ اگز فزد تحت درٍبُ ضذاّؼقبد اطت َّّٔ٘ ،ثبیذ قجو اس دريبفت دٗس رٗسأّ دارٗ ،جَغ
آٗری ػ٘د.

زمان ومُوً گيري
محذَدي مرجع (ورمال روج)
َابستً بً جىس زن/مرد
وُع ومُوً

َّّ٘ٔ خُ٘ اس ٗریذ ثبسٗ ،گبٕي اٗقبت ّ٘ك اّگؼت

بٍتریه زمان ومُوً گيری
علت درخُاست تست

ايِ تظت ثزای ثزرطي چگّ٘گي ػَينزد دارٕٗبي رقيق مْْذٓ خُ٘ (ضذاّؼقبدٕب) ثزای جي٘گيزی اس ىختٔ ػذُ خُ٘؛ ثزاي
کَک ثٔ ػْبطبیی ٗ تؼخيؾ اختاله خّ٘زیشی؛ يب اگز فزد دارٗی ضذ اّؼقبد ٍـزف ٍي مْذ یب اگز پشػک ٍؼک٘ک اطت
کٔ فزد ٍَکِ اطت اختاله خّ٘زیشی داػتٔ ثبػذ ،درخ٘اطت ٍي ػ٘د.
اگز ثيَبر دارٗی ضذاّؼقبد ٍـزف ٍي مْذ ،پشػل  PT/INRفزد را ثٔ ع٘ر ٍْظٌ مْتزه ٍي مْذ تب ٍغَئِ ػ٘د کٔ ّظخٔ
ثيَبر ثٔ خ٘ثی ػَو ٍي مْذ.
ٍَPTکِ اطت درخ٘اطت ػ٘د ٗقتي ثيَبري کٔ دارٕٗبی ضذاّؼقبد ٍـزف َّی کْذ ،اٍب ػالئٌ یب ّؼبّٔ ٕبی اختاله
خّ٘زیشی را ّؼبُ ٍي دٕذ ،کٔ ٍی ت٘اّذ اس خُ٘ دٍبؽ ػذُ ،خّ٘زیشی ىثٔ ٕب ،کج٘دی ،دٗرٓ ٕبی قبػذگی طْگيِ ،خُ٘ در
ٍذف٘ع ٗ یب ادرار تب ٗرً ٗ آٍبص ٍفبؿو (ؿذٍبت ّبػی اس خّ٘زیشی داخو ٍفبؿو) ،اس دطت دادُ ثيْبیی ٗ کٌ خّ٘ی ٍشٍِ
ثبػذ.
گبٕی اٗقبت ٗقتی قزار اطت ثيَبر تحت ػَو جزاحی قزار گيزد ،ثزای اعَيْبُ اس ت٘اّبیی ىختٔ ػذُ عجيؼي خُ٘ ،تظت
PTدرخ٘اطت ٍي ػ٘د.

تُضيح راجع بً تست

تظت سٍبُ پزٗتزٍٗجيِ )ٍ (PTذت سٍبُ تؼنيو ىختٔ در َّّ٘ٔ خُ٘ را اّذاسٓ گيزی ٍي مْذ .در ثذُ رّٗذ ىختٔ ػذُ خُ٘،
ػبٍو یک طزی اس ٗاکْغ ٕبی ػيَيبیی ٍت٘اىي ثٔ ّبً آثؼبر اّؼقبدی اطت ،کٔ در آُ فبمت٘رٕبي اّؼقبدي ،یکی پض اس
دیگزی فؼبه ٍي ػّ٘ذ ٗ در ّتيجٔ ىختٔ تؼکيو ٍي ػ٘د .پزٗتزٍٗجيِ یکی اس فبکت٘رٕبی اّؼقبدی ت٘ىيذ ػذٓ ت٘طظ کجذ
اطت .یکی اس ٍزاحو ّٖبیی آثؼبر ،تجذیو پزٗتزٍٗجيِ (فبکت٘ر ) IIثٔ تزٍٗجيِ اطت .آسٍبيغ ، PTػَيکزد یکپبرچٔ فبکت٘رٕبی
اّؼقبدی ػبٍو فبمت٘رٕبي ( Iفيجزیْ٘ژُ)(II ،پزٗتزٍٗجيِ) X ٗVII ،V ،را ارسیبثی ٍي مْذ .ایِ تظت ،ت٘اّبیی ثذُ در ت٘ىيذ
ىختٔ در ٍذت سٍبُ ٍْبطت را ارسیبثی ٍي مْذ ٗ ،اگز ٕز یک اس ایِ فبمت٘رٕب ّبقؾ ثبػْذ PT ،ع٘الّی خ٘إذ ػذ.
آسٍبيغ ٍ PTؼَ٘ال در ػزف چْذ ثبّئ اّذاسٓ گيزی ػذٓ ٗ ثب ٍقبديز افزاد طبىٌ ٍقبیظٔ ٍي ػ٘د .چُ٘ ٍؼزف ٕبي ٍ٘رد
اطتفبدٓ ثزاي اّجبً آسٍبيغ  PTاس یک آسٍبیؼگبٓ ثٔ آسٍبيؼگبٓ دیگز ٗ حتی در يل آسٍبیؼگبٓ ،در ع٘ه سٍبُ ٍتفبٗت اطت،
ٍقبديز عجيؼی ّيش در ّ٘طبُ اطت .ثْبثزايِ اطتفبدٓ اس ّظجت ّزٍبه ػذٓ ثيِ اىَييی ) (INRثب تظت  PTثزای ثيَبراّي کٔ
دارٕٗبی رقيق کْْذٓ خُ٘ ٗارفبریِ (کٍ٘بدیِ) دريبفت ٍي مْْذ ،ت٘ؿئ ٍي ػ٘دٍ INR .حبطجٔ اي اطت کٔ تغييز در ٍؼزف
ٕبي  PTرا تْظيٌ ٍي مْذ ٗ اجبسٓ ٍی دٕذ تب ّتبیج آسٍبیؼگبٓ ٕبی ٍختيف ثب ٌٕ قبثو ٍقبیظٔ ثبػْذ .اکثز آسٍبیؼگبٓ ٕب
در حبه حبضزٕ ،ز سٍبُ مٔ آسٍبیغ  PTدرخ٘اطت ػ٘دٍ ،قبديز ٕز دٗ INR ٗ PT ،را گشارع ٍي مْْذ .ثب ایِ حبه ،ثزاي
ارسیبثی  PTثيَبراّی کٔ اس رقيق مْْذٓ ٕبي خُ٘ اطتفبدٓ ٍي مْْذّ INR ،جبیذ ٍ٘رد اطتفبدٓ قزار گيزد.
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در چً ضرایطی تست افسایص
می یابذ

ثيَبری ٕبی کجذ ،کَج٘د ٗیتبٍيِ  Kیب کَج٘د فبکت٘ر اّؼقبدی ٍی ت٘اّْذ  PTرا افشايغ دْٕذ .

در چً ضرایطی تست کاٌص
می یابذ

ثبرثيت٘رات ٕب ،قزؽ ٕبي جي٘گيزي اس ثبرداري ،درٍبُ ٕ٘رٍّ٘ي جبیگشیِ )ٗ ٗ (HRTیتبٍيِ ٍ Kي ت٘اّْذ  PTرا
کبٕغ دْٕذ .ثزخی اس غذإب (ٍبّْذ جگز گبٗ ٗ خ٘ک ،چبی طجش ،کيٌ ثزٗکيیّ ،خ٘د ،کيٌ پيچ ،ػيغٌ ٗ ٍحـ٘الت
ط٘یب) حبٗی ٍقبدیز سیبدی اس ٗیتبٍيِ ٕ Kظتْذ ٗ ٍی ت٘اّْذ  PTرا افشايغ دْٕذ .

تست ٌاي تكميلي

Activated Clotting Time (ACT); Partial Thromboplastin Time (PTT); Prothrombin Consumption Time
(PCT); Fibrinogen; Coagulation Factors; Platelet Count; Platelet Function Tests; Thrombin Time

طریقً جمع آَری ومُوً

َّّ٘ٔ خُ٘ اس عزيق فزٗثزدُ ط٘سُ داخو ٗریذ ثبسٗ يب اس ّ٘ك اّگؼت ثٔ دطت ٍي آيذ

تطخيص ٌای افتراقی
آمادگی الزم جٍت اوجام تست
تذاخالت دارَيي
اطالعات تكميلي

ثؼضی اس آّتی ثي٘تيک ٕب ٍی ت٘اّْذ  PT/INRرا افشایغ دْٕذ .
 PTاغيت َٕزآ ثب  PTTثزاي ارسیبثی ػَيکزد َٕٔ فبکت٘رٕبی اّؼقبدی اطتفبدٓ ٍی ػ٘د .گبٕی اٗقبت ،ايِ
آسٍبيغ ٍَکِ اطت ثزای غزثبىگزي ثيَبراُ اس ّظز ٗج٘د ٕز گّ٘ٔ ٍؼکو خّ٘زيشي کٔ پيغ اس ايِ ثبسيبثي ّؼذٓ،
قجو اس اػَبه جزاحی آّٖب اّجبً ػ٘د.
ّظجت ّزٍبه ػذٓ ثيِ اىَييی ) (INRثزای پبيغ اثزثخؼی دارٕٗبی رقيق مْْذٓ خُ٘ ّظيز ٗارفبریِ (کٍ٘بدیِ)
اطتفبدٓ ٍي ػ٘د .ایِ دارٕٗبی ضذاّؼقبد ،ثٔ جي٘گيزی اس تؼکيو ىختٔ خُ٘ مَل ٍي مْْذ.
ثيَبراّي مٔ اس دارٕٗبی ضذاّؼقبد اطتفبدٓ ٍي مْْذ ،ثبیذ  INRآّٖب  0/2تب  0/3ثبػذ .ثزای ثيَبراّي کٔ در ٍؼزف
خغز تؼکيو ىختٔ ٕظتْذّ ،يبس اطت مٔ  INRثبالتز ،حذٗد  5/2ثٔ  5/3ثبػذ .پشػک اس  INRثزای تْظيٌ دارٗ
اطتفبدٓ ٍي مْذ تب  PTرا در ٍحذٗدٓ ٍْبطت ثزاي ثيَبر قزار دٕذ.
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آزهایشگاه هرجع دانشگاهی
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منبع  :آزمایشگاه مرجع سالمت

Page 5 of 6

http://port.health.gov.ir/lab/CS

PTT
وام آزمايص
وام اوگليسي تست
مخفف اوگليسي تست

PTT
Partial Thromboplastin Time
PTT

وام فارسي تست
وام ٌاي متعارف ديگر

Activated Partial Thromboplastin Time; aPTT; APTT

رَش اوجام
آمادگي بيمار

آٍبدگي خبؿي السً ّيظت ،ثب ایِ حبه غذای پزچزة قجو اس خّ٘گيزي ٍَکِ اطت ثبػث تذاخو ثب آسٍبيغ تذاخو
مْذ ٗ ثبیذ اجتْبة ػ٘د.

زمان ومُوً گيري
محذَدي مرجع (ورمال روج)
َابستً بً جىس زن/مرد
وُع ومُوً

َّّ٘ٔ خُ٘ اس ٗریذ ثبسٗ

بٍتریه زمان ومُوً گيری
علت درخُاست تست

ايِ تظت ثٔ ػْ٘اُ ثخؼی اس تحقيق درثبرٓ اختاله خّ٘زیشی احتَبىي؛ ثزای پبيغ درٍبُ ضذاّؼقبد ٕپبریِ؛
ْٕگبٍی کٔ فزد خّ٘زیشی یب ىختٔ ػذُ خُ٘ ثي دىيو دارد؛ ْٕگبٍی کٔ فزد تحت درٍبُ ضذاّؼقبد ٕپبریِ
ػکظتٔ ّؼذٓ (اطتبّذارد) اطت؛ گبٕی اٗقبت ثٔ ػْ٘اُ ثخؼی اس پبيغ قجو اس جزاحی درخ٘اطت ٍي ػ٘د.

تُضيح راجع بً تست

 ،PTTتظت غزثبىگزی اطت کٔ ثٔ ارسیبثی ت٘اّبیی فزد در تؼکيو ىختٔ ٕبي خُ٘ ثٔ ع٘ر ٍْبطت مَل ٍي مْذ.
 ، PTTسٍبُ تؼنيو ىختٔ در ى٘ىٔ آسٍبیغ (در ثبّئ)ْٕ ،گبٍی کٔ ٍ٘اد خبؽ (ٍؼزفٖب) ثٔ َّّ٘ٔ پالطَب اضبفٔ ٍي
ػّ٘ذ را اّذاسٓ گيزی ٍي مْذ .ثب اّذاسٓ گيزی ٍذت سٍبُ السً ثزای تؼکيو ىختٍٔ PTT ،قذار ٗ ّيش ػَينزد
فبکت٘رٕبی اّؼقبدی خبؿی را کٔ ثخؼی اس َٕ٘طتبس ٕظتْذ ،ارسیبثی ٍي مْذ.
ّتبیج  PTTکٔ در حذفبؿو ٍزجغ قزار ٍی گيزّذٍ ،ؼَ٘ال ػَيکزد عجيؼی ىختٔ ػذُ خُ٘ را ّؼبُ ٍی دْٕذ ،ثب
ایِ حبه ،کَج٘دٕبی خفيف تب ٍت٘طظ تْٖب یک فبکت٘ر اّؼقبدی ٍَکِ اطت ْٕ٘س ٗج٘د داػتٔ ثبػذ ٍَ PTT.کِ
اطت تب سٍبّی کٔ ٍقذار فبمت٘ر ثٔ  ٪30تب  ٪40حذ ّزٍبه کبٕغ ّيبفتٔ اطت ،ع٘الّی ّؼ٘دَٕ .چْيِ ضذاّؼقبد
ى٘پ٘ص ٍَکِ اطت ٗج٘د داػتٔ ثبػذ اٍب ّتيجٔ  PTTرا ع٘الّی ّنْذ.
PTTع٘الّی ٍذت ثٔ ایِ ٍؼْی اطت کٔ تؼنيو ىختٔ ثيغ اس حذ اّتظبر ع٘ه ٍي مؼذ ٗ ٍَکِ اطت ّبػي اس
ػيو ٍختيف ثبػذ .اغيت ٍَکِ اطت کَج٘د فبکت٘ر اّؼقبدی یب ٍٖبرمْْذٓ اختـبؿي یب غيزاختـبؿی تأثيزگذار ثز
ت٘اّبیی ىختٔ ػذُ خُ٘ ثذُ ٗج٘د داػتٔ ثبػذ .کَج٘د فبکت٘ر اّؼقبدیٍَ ،کِ اطت امتظبثي يب ارثي ثبػذ.

در چً ضرایطی تست
افسایص
می یابذ

 PTTع٘الّي ٍذت در کَج٘د امتظبثي يب ارثي فبکت٘ر اّؼقبدی ٍبّْذ ثيَبري ، Von Willebrandثيَبري َٕ٘فييی A
ٗ ( Bثيَبری کزیظَض) ،کَج٘د ٗیتبٍيِ ، Kثيَبري مجذي؛ ٍٖبرکْْذٓ ٕبي غيزاختـبؿی ٍبّْذ ضذاّؼقبد ى٘پ٘ص
) ٗ (LAآّتی ثبدی کبردی٘ىيپيِ؛ ٍٖبرکْْذٓ ٕبي اختـبؿی ٍبّْذ آّتی ثبدی ٕبي فبکت٘ر VIII؛ ٕپبريِ؛ درٍبُ ثب
دارٕٗبی ضذ اّؼقبد ٗارفبریِ (کٍ٘بدیِ)؛ طزعبُ خُ٘؛ خّ٘زیشی ثيغ اس حذ در سّبُ ثبردار قجو یب ثؼذ اس سایَبُ یب
طقظ راجؼٔ ٗ ّيش در افزاد داراي َٕبت٘کزیت ثبال ديذٓ ٍي ػ٘د.

در چً ضرایطی تست
کاٌص
می یابذ

 PTTک٘تبٓ ٍذت ٍَکِ اطت سٍبّی کٔ فبکت٘ر اّؼقبدی  VIIIافشایغ ٍي يبثذ ،ايجبد ػ٘د .

تستهای آزمایشگاهی هماتولوژی
آزهایشگاه هرجع دانشگاهی
دانشگاه علوم پسشکی قَن

http://port.health.gov.ir/lab/CS

منبع  :آزمایشگاه مرجع سالمت

تست ٌاي تكميلي
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Prothrombin Time (PT); Fibrinogen; Thrombin Time; Lupus Anticoagulant; Activated Clotting
;Time (ACT); Coagulation Factors; Platelet Count; Heparin Anti-Xa; von Willebrand Factor
)Antiphospholipid Antibodies; Dilute Russell Viper Venom Time (DRVVT

طریقً جمع آَری ومُوً

َّّ٘ٔ خُ٘ اس عزيق فزٗثزدُ ط٘سُ داخو ٗریذ ثبسٗ ثٔ دطت ٍي آيذ

تطخيص ٌای افتراقی
آمادگی الزم جٍت اوجام تست
تذاخالت دارَيي
اطالعات تكميلي

اگز ، PTTع٘الّی اطت ٗ ػيت آُ درٍبُ ضذاّؼقبد یب آى٘دگی ٕپبریِ ّيظت ،آسٍُ٘ دًٗ  PTTثب ٍخي٘ط کزدُ
پالطَبي ثيَبر ثب پالطَبي عجيؼی ٍؼتزك (ٍجَ٘ػٔ ای اس پالطَبٕبي تؼذادي اس إذاء کْْذگبُ ػبدی)
اّجبً ٍي ػ٘د .اگز سٍبُ  PTTثٔ ّزٍبه ثزگزدد ،کَج٘د یک یب ثيؼتز ،اس فبمت٘رٕبي اّؼقبدی در پالطَبی
ثيَبر را ّؼبُ ٍي دٕذ .اگز سٍبُ  PTTع٘الّی ثبقی ثَبّذ ،پض ٍؼکو ٍَکِ اطت ثٔ دىيو ٗج٘د فبکت٘ر
ٍٖبرکْْذٓ غيزعجيؼی (ات٘آّتي ثبدي ٕب) ثبػذ .

گرد آوری و تنظیم  :حسین عبادی فرد  -مجتبی خشوعی  -علی خوش نژاد

