
A-kiani 1 

  تٌام حق



A-kiani 2 

Immuno Assay(IA) 

 رٍشْایی ّستٌد کِ از آًتی بادی ّا ٍ آًتی شًْا
 .بعٌَاى فاکتَر شٌاساگراستفادُ هیشَد

 

Yalow&Berson از آًتی شى   1959 در سال
ًشاًدار ٍ آًتی بادی برای شٌاسایی اًسَلیي 

 .  استفادُ کردًد
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Enzyme Immuno Assay(EIA) 

 

 

EIA Ag* 

 

EIMA Ab* 
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 Heterogenous method                             

 

 )جدا سازی مولکول نشاندار از غیر نشاندار)    

 

 

 

 Homogenous method    

  .(نیاز به جداسازی ندارد)   
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Enzyme – Linked Immuno Sorbent 

Assay (ELISA) 

 

االیصا ًاهی عوَهی تسای  زٍشْای آًصین ایوٌَاسی است. 

 

 آًتی ضى یا آًتی تادی تس زٍی یک فاش جاهدcoat   ُشد
 .است
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 عوامل ایجاد کننده خطا و مشکالت احتمالی

عوامل قبل از انجام آزمایش 
 هحکن بستي ٍیا طَالًی بستِ بَدى گارٍ  -
 

  EDTA)تاثیر ضد اًعقاد ّا ٌّگام استفادُ از پالسوا -
 (رٍی آًسین آلکالیي فسفاتاز 

 

ٍ باقی هاًدى آى در هحیط  Hbافسایش )ًوًَِ ّوَلیس -
بعداز شستشَدر سٌجش ّایی کِ از آًسین پراکسیداز  

 (استفادُ هیشَد تداخل ایجاد هیکٌد
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 عوامل ایجاد کننده خطا و مشکالت احتمالی

ًوًَِ لیپویک باعث کدر شدى ٍ شیری شدى سرم  -
 هیشَد

بیلیرٍبیي بعٌَاى  –سرم زرد تیرُ ) ًوًَِ ایکتریک -
ٍاکٌش با قسوتْای ّیدرٍفَب   -دترشًت عول کردُ 

 (آًتی شى ٍ آًتی بادی

 

تاثیر هَاد ًگْدارًدُ                                                    -          
 (اثر سدین آزاید رٍی آًسیوْای پراکسیداز)  
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ELISA  

 TROUBLESHOOTING 
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  هقادیس تاالی كٌتسل هٌفی ٍ یا تک گساًد

  تصحیح ایشاد

 
 
دس ٌّگبم ؿؼتـَ اص ػش سیض ؿذى   

هحلَل ؿؼتـَ اص چبّىْبی پلیت 
   .ثِ یىذیگش اجتٌبة وٌیذ

 دالیل احتوالی

 

 
آلَدُ ؿذى چبّه ّبی وٌتشل هٌفی  

 ثب وٌتشل هثجت
   

 



A-kiani 11 

  هقادیس تاالی كٌتسل هٌفی ٍ یا تک گساًد

  تصحیح ایشاد
 

 
 

ّویـِ اثتذا وٌتشل هٌفی سا دس چبّىْب سیختِ ٍ ثعذ   -
 وٌتشل هثجت سا ثشیضیذ

 
ثشای ّش ًوًَِ ثشداسی اص ًَن ػوپلش جذیذ اػتفبدُ   -

 وٌیذ
 

تَجِ داؿتِ ثبؿیذ وِ ًَن ػوپلش ثِ اًذاصُ وبفی ثلٌذ  -
لَلِ ػوپلشتوبع پیذا   ثبؿذ تب ًوًَِ ّب ثب اًتْبی

 ًىٌذ
   تؼت سا ثب هَاد ویت تبصُ تىشاس وٌیذ -

 

 دالیل احتوالی
 

 
 

 
 
 
 
 
 

آلَدُ ؿذى ٍیبل وٌتشل  
   هٌفی
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  هقادیس تاالی كٌتسل هٌفی ٍ یا تک گساًد

  تصحیح ایشاد

 

دس ٌّگبم ؿؼتـَ هطوئي ؿَیذ وِ  -
آًضین وٌظٍگِ اص  توبهی ثبلیوبًذُ ّبی

  چبّه ّب خبسج ؿذُ اًذ

توبهی ًوًَِ ّب ٍ هَاد سا دس هشوض  -
وف چبّه ّب ثشیضیذ ٍ اص توبع 

دیَاسُ ٍ لجِ چبّه ّب   ًَن ػوپلش ثب
  ثپشّیضیذ

 دالیل احتوالی

  

 ؿؼتـَی ًبوبفی ٍ یب آلَدُ ؿذى 
  وٌظٍگِ وٌتشل هٌفی ثب آًضین
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  اتضٍستٌؼْای پائیي همادیش پائیي وٌتشل هثثت یا

  تصحیح ایشاد

 
 هطوئي ؿَیذ وِ توبهی اجضای ویت

  25تب  20 )ثِ دهبی اتبق سػیذُ اًذ
 (دسجِ ػبًتی گشاد

 
  هطوئي ؿَیذ وِ ًَن ػوپلشّب

لَلِ   خَة ٍ هحىن فیت ؿذُ اًذ
ػوپلشّب سا چه وٌیذ تب گشفتِ 

ًـذُ ثبؿٌذوبلیجشاػیَى ػوپلشّب سا  
چه وٌیذ ٍ دس صَست عذم 
 وبلیجشُ ثَدى آًْب ثبیذ وبلیجشُ

  ؿًَذ

 دالیل احتوالی
 

 
دس صهبى تؼت هَاد داخل  

دهبی اتبق سػبًذُ    ویت ثِ
  اًذ ًـذُ

  اػت همذاس ًوًَِ ووتش اص همذاس الصم
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 اتضٍستٌؼْای پائیي همادیش پائیي وٌتشل هثثت یا

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

ػَثؼتشا –هحلَل وشٍهَطى    
ثذسػتی تْیِ ًـذُ اػت    

 صػَثؼتشا سا دسػت لجل ا -هحلَل وشٍهَطى 
  وٌیذ اػتفبدُ آهبدُ 
 

 ػَثؼتشا سا دس -طشص تْیِ هحلَل وشٍهَطى 
    عول وٌیذ هطبلعِ وشدُ ٍ ثِ آى ثشٍؿَس 

 آلَدگی ػَثؼتشا ثِ اػیذ ٍ یب آلَدگی
  ثبوتشی وٌتشل هثجت ثِ 

ذتىشاس وٌی جذیذ هجذداً تؼت سا ثب یه ویت   
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 اتضٍستٌؼْای پائیي همادیش پائیي وٌتشل هثثت یا

 تصحیح ایشاد
 

 دلت دس صهاى اًىَتاػیَى

 

  

 

 دالیل احتوالی

 

  صهاى اًىَتاػیَى خیلی وَتاُ اػت 

  ٍسٍد سطَتت تِ ویؼِ حاٍی پلیت

 عولىشد صحیح ًن گیش داخل ویؼِ پلیت 
  سا تشسػی وٌیذ

 
 اػتشیپْائی وِ هصشف ًوی شًَذ سا دس 

 تثٌذیذ لشاسدادُ ٍ دس آى سا هحىن ویؼِ
 

دس هذت اًىَتاػیَى هٌاػةدهای ًا  تشسػی دهای اًىَتاتَس یا اتاق 
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 اتضٍستٌؼْای پائیي همادیش پائیي وٌتشل هثثت یا

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 دهای اتاق تشای اًىَتاػیَى ػَتؼتشا  
  اػت خیلی پائیي

 دس خالل اًجام تؼت چاّىْا شذىخشه 

 افضٍدى ًاوافی آًضین وٌظٍگِ غلیظ تِ هحلَل
  تشای ایجاد هحلَل آهادُ واس سلیك وٌٌذُ 

 تشسػی دهای اتاق

 اًجام توام هشاحل تؼت تذٍى ٍلفِ

  وٌظٍگِ سا دٍتاسُ تا صحت واهل تْیِ وٌیذ 
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  اػت دس توام خاًِ ّای پلیت سًگ ظاّش شذُ

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 
 اوٌش ٍ هحلَل شؼتشَ ٍ ونحجن  اصاػتفادُ 
  تا رسات تالی هاًذُ آًضین وٌظٍگِ ػَتؼتشا

 

  هحلَل ػَتؼتشا تا وٌظٍگِ آلَدُ اػت

  ظشف هحتَی ػَتؼتشا آلَدُ ٍ وثیف اػت

اتل همدس  دس خالل اًىَتاػیَى ػَتؼتشا پلیت
  گشفتِ ًَس لشاس

  ٌّگام شؼتشَچاّىْا وشدى  پش

 ٍجَد اصًظشلَلِ ػوپلش  تشسػی -
 رسات هایع یا خشه شذُ 

 ًَن ػوپلش تِ حذ وافی تلٌذ تاشذ وِ هایع -
  ًىٌذ تا اًتْای لَلِ ػوپلش تواع پیذا 

سا لثل اص اػتفادُ چه وٌیذ  ظشٍف   

 پغ اص سیختي هحلَل ػَتؼتشا پلیت سا دس
  لشاس دّیذ یتاسیى 
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  ٍاوٌشْای هثثت وارب

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 
مسدود شدن  یا كافی ناشستشوی 

  كانالهای واشر االیزا

  اطمینان از صحت عملکرد واشراالیزا

 كالیبراسیون و تعمیرات روتینانجام 

  نمونه را قبل از استفاده سانتریفوژ نمائید  در نمونه وجود گلبولهای قرمز

 تبخیر نمونه آنزیم كنژوگه در خالل

 درجه 37انكوباسیون  
 پوشانیدبرا با برچسب مخصوص  پلیت

  دمای انكوباسیون باال
دمای اتاق یا انكوباتور را چك كرده 

  نظر كالیبره كنید و در میزان مورد
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 ٍاوٌشْای هثثت وارب

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 
  آلوده شدن چاهكها با آنزیم كنژوگه  

 

 

 

سوبسترا به آنزیم  آلوده شدن

  كنژوگه

 آنزیم كنژوگه را با دقت در مركز كف 

 و از تماس نوك سمپلر چاهكها اضافه نموده

 با دیواره ها و لبه های چاهكها بپرهیزید 

  

عدم وجود  ازنظربازرسی لوله سمپلر 

ذرات مایع یا خشك شده خارجی و استفاده 

 سمپلر بلند از نوك

 غلظت باالی آنزیم كنژوگه در  

  كننده  محلول رقیق 

 كنژوگه   از روی دستور كار كیت یك محلول

  بسازید كار تازه  آماده
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 ضعیف یا لذست تىشاس پزیشی
  ًاّوخَاى  دٍ پلیىیت  

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 

  حباب در چاهكهاوجود 

  اشتباه در تقسیم مواد و نمونه ها

  اثر انگشت بر روی پلیت

  تكنیك شستشوی ضعیف یا غلط

 استفاده  برای از بین بردن حبابها از سوزن

  (برای هر چاهك از یك سوزن) كنید 

  دستگاه دیسپنسور را چك نمائید

 كرده و  با محلول شستشو اثر انگشت را پاك

  خشك كنید سپس پلیت را 

  ؛ با محلول شستشو پر كنید کامالهرچاهك را 

 پس از خالی،  نشودمحلول شستشو سر ریز 

  خشك كنیدخوب پلیت را  ،محلول شستشو كردن 
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  حساسیت ضعیف

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 
 دس تْیِ آًضین وٌظٍگِ آهبدُ وبس اص همذاس 

 آًضین وٌظٍگِ غلیظ دس هحلَل  ٍ وبفی هٌبػت 
  سلیك وٌٌذُ آى اػتفبدُ ًـذُ

هحلَل آهبدُ وبس تبصُ ثب تْیِ 
   ثشٍؿَساػتفبدُ اص 

  وبلیجشاػیَى ػوپلشّب سا چه وٌیذ  اؿتجبُ دس ػوپلیٌگ آًضین وٌظٍگِ آهبدُ وبس

 تىشاس تؼت ثب صهبى اًىَثبػیَى هٌبػت  صهبى اًىَثبػیَى ًبوبفی

 اص اًىَثبػیَى اٍل پلیت ثعذیب  ًیؼت هٌبػتدهب 
 هذت صیبدی ثبلی هبًذُ تب عولیبت ثعذ سٍی آى 
  گیشد صَست 

 ٍ ثذٍى  ثشٍؿَساًجبم تؼت طجك 
 ٍلفِ ّبی اضبفی
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تاال ست( استاًدازدّا ) اتصٍزتٌس كالیثساتَزّا    

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 
پلیت ثعذ اص اًىَثبػیَى اٍل هذت صیبدی  

اص آًچِ ػبصًذُ ویت  دس دهبی ثبالتش
ػفبسؽ وشدُ ثبلی هبًذُ تب عولیبت ثعذ  

  گیشد سٍی آى صَست

ٍ ثذٍى   ثشٍؿَستؼت سا طجك دػتَس 
  اًجبم دّیذ ٍلفِ ّبی اضبفی

همبدیش وبفی اص ًوًَِ ّب دس چبّه ّب 
  ًـذُ سیختِ

  وبلیجشاػَى ػوپلشّب سا ثبصسػی وٌیذ
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   كالیثساتَزّا دازد س خازج اش زًجًٌوًَِ اتصٍزت

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 
ًوًَِ سا ثب وبلیجشاتَس صفش سلیك وشدُ 

  ٍ تؼت سا تىشاس وٌیذ
  غلظت دس ًوًَِ ثؼیبس ثبالػت
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  پائیي است جرتْای ًَزیكلیِ  

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 

      25تب  20دهبی آصهبیـگبُ ثیي حفظ   
 دسجِ 

  اػت دسجِ ػبًتی گشاد 20دهبی اتبق صیش 
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  كٌتسل اش زًج خازج است 

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 

 تىشاس تؼت ثب وٌتشل جذیذ

 تىشاس تؼت ثب وبلیجشاتَسّبی جذیذ

  آلَدگی وٌتشل

  آلَدگی وبلیجشاتَسّب
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  كسٍهَضى آتی زًگ شدُ است

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 

طىگی وشٍهَآلَد اػتفبدُ اص وشٍهَطى تبصُ  
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ٍ سَتستسا هحلَل   تعد اش تسكیة كسٍهَضى
  آتی زًگ هی شَد

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 

 وشٍهَطى ٍػَتؼتشا آلَدگی اػتفادُ اص وشٍهَطى ٍػَتؼتشای تاصُ
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 (Stop Solution ) هتَقف كٌٌدُ ٍاكٌش هحلَل

  شزد زًگ شدُ

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 
 اػتفادُ اص هحلَل هتَلف وٌٌذُ تاصُ هتَلف وٌٌذُ هحلَل آلَدگی
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چاّكْا قثل اش خَاًدى  زسَب ٍ ذزات سیاُ دز
   تٌسزاتصٍ

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 

 ٍاوٌؾ آًضین وٌظٍگِ ٍطَالًی ؿذى صهبى 
 ػَثؼتشا 

 ٍاوٌؾ  تَصیِ ؿذُ  صهبىسعبیت 
 ػَثؼتشا آًضین وٌظٍگِ ٍ
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  پس اش اًكَتاسیَى سَتستسا زًگی ظاّس ًوی شَد

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

 
 اص ًؼجتْبی ًبهٌبػت اػتفبدُ 

 وشٍهَطى ٍ ػَثؼتشا

  اػتفبدُ اص ػَثؼتشای  ػبلن  ػَثؼتشا خشاة ؿذُ اػت

هحلَل تبصُ ثبًؼجتْبی صحیحتْیِ   
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  شَد هی ایجاد زًگصایی تا سسعت كن ٍ تا تاخیس

  تصحیح ایشاد

 

 دالیل احتوالی

 

  آًضین وٌظٍگِ ضعیف اػت 

 فعبلیت  ثشاثش هٌفی ثشخی ًگْذاسًذُ ّب 
  (ػذین آصایذ)آًضین 

  دهبی پبئیي آصهبیـگبُ ٍ یب دهبی پبئیي ػَثؼتشا

  جذیذوٌظٍگِ  تىشاس تؼت ثب هحلَل آًضین

 اػتفبدُ اص ًگْذاسًذُ ّبی ثبصداسًذُ عذم

 .دهبی آصهبیـگبُ ٍ ػَثؼتشا سا چه وٌیذ
  .(دسجِ ثبؿذ 25تب 20دهب ثبیذ ثیي ) 
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:ًكاتی هْن دز شستشَ  
 

 .هشاحل تْیِ هحلَل ؿؼتـَ سا ثِ دلت اًجبم دّیذ  -        
 .صحت عول دػتگبُ ؿؼتـَ سا سٍصاًِ ٍ ثِ صَست سٍتیي چه وٌیذ -   
 

 .اص طشاص ثَدى ػطح پلیت دس ٌّگبم ؿؼتـَ اطویٌبى حبصل وٌیذ  -   
 

 هطوئي ؿَیذ وِ چبّىْب دس ٌّگبم ؿؼتـَ وبهالً پش هی ؿًَذ  -   
 

 .صخشٍج ثبلی هبًذُ ّبی وٌظٍگِ دس ٌّگبم ؿؼتـَ اطویٌبى حبصل وٌیذ ا-   
 

  دس ٌّگبم ؿؼتـَ اص ػش سیض ؿذى هحلَل ؿؼتـَ ٍ ٍسٍد آى ثِ چبّىْب ی هجبٍس  -   
 .ثپشّیضیذ  

 دس دػتگبُ ٍاؿش فـبس ؿؼتـَ سا وبّؾ دادُ ٍ اص فـبسّبی ثبال -   
 . اػتفبدُ ًىٌیذ  
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: ادامه  

دس ٌّگبم ؿؼتـَ ثبیذ طجك دػتَس ویت ثِ تعذاد دفعبتی وِ روش ؿذُ  -   
 .ًجبم داد اعولیبت ؿؼتـَ سا 

 
ثبًیِ ٍلفِ   20ثیي ّش هشحلِ ؿؼتـَ پغ اص سیختي هحلَل ؿؼتـَ  -

 .ایجبد وٌیذ 
 

دس ٌّگبم خبلی وشدى ٍ یب آػپیشُ وشدى هحلَل ؿؼتـَ اطویٌبى حبصل  -
 .توبهی آى خبسج هیـَد ِ وٌیذ و

 
پغ اص اتوبم هشاحل ؿؼتـَ ثب ثشگشداًذى پلیت ثش سٍی وبغز ًن گیش رسات  -

 . ثبلی هبًذُ سا خبسج وٌیذ
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ًكاتی هْن دز سوپلیٌگ                  
 

 .ػوپلشّب سا طجك دػتَس ػبصًذُ آًْب هشتجبً وبلیجشُ وٌیذ-            
 

 .ایجبد وف ٍ حجبة دس ٌّگبم افضٍدى ًوًَِجلَگیشی اص -       
 

 .اص پبؿیذُ ؿذى ًوًَِ ّب ٍػبیش هحلَلْب ثِ اطشاف ٍ ػبیش چبّىْب ثپشّیضیذ -    
 

 .ثشای ّش ًوًَِ یب هحلَل اص ًَن ػوپلش جذیذ اػتفبدُ وٌیذ  -
 
 لَلِ ػوپلش سا جْت ٍجَد لطشات ٍ یب هَاد خـه ؿذُ چه وشدُ ٍ دس صَست ٍجَد -
 .آًْب سا پبن وٌیذ    
 

 اطویٌبى اص هحىن ؿذى ًَن ػوپلشّب ثش ػش ػوپلش -
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 :     ًكاتی هْن دزهَزد هیكسٍپلیت           
 

 .لجل اص ثبص وشدى دسة ویؼِ حبٍی هیىشٍپلیت آًشا ثِ دهبی اتبق ثشػبًیذ  -      
 
 .ثعذ اص افضٍدى ػَثؼتشا پلیت سا دس جبی تبسیه لشاس دّیذ -  
 
 دس ٌّگبم خبلی وشدى پلیت ثبیذ دٍ طشف آًشا طَسی فـبس دّیذ وِ اػتشیپْب ًتَاًٌذ -
 .خبسج ؿًَذ   
 دسجِ چشخبًذُ ٍ   180اگش اػتشیپْب دس ّلذس خَة فیت ًوی ؿًَذ اثتذا آًْب سا  -
 .جب ثضًیذ ٍ اگش ثبص ّن فیت ًـذًذ اص ّلذس هٌبػت اػتفبدُ وٌیذ    
 

 اػتشیپْبی اػتفبدُ ًـذُ سا ّوشاُ ثب ًن گیش ثِ داخل ویؼِ هخصَف ثشگشداًذُ ٍ   -
 .دس آًشا خَة ثجٌذیذ    

 

 



A-kiani 36 

:ادامه  
دسصهبى ثبص وشدى دسة پلیت دس ثبس اٍل تبسیخ سا سٍی ویؼِ پلیت -

 .یبدداؿت وٌیذ 
 

اثش اًگـت ّب سا تَػط هحلَل ؿؼتـَ اص سٍی پلیت پبن وٌیذ ٍ آًشا  -
 .خـه وٌیذ

 
سیختي ،تَجِ وٌیذ وِ دس ٌّگبم اًجبم هشاحل تؼت هبًٌذ ؿؼتـَ  -

 .هحلَلْب دس چبّه ّب ٍ لشائت اثضٍسثٌغ چبّىْب دس جبی خَد ثبؿٌذ 
 

لجل اص لشائت اثضٍسثٌغ صیش پلیت سا ثب دػتوبل هخصَف ثذٍى رسات  -
 .پبن وٌیذ  پخؾ ؿًَذُ

 
 .دس خالل اًجبم تؼت ًجبیذ اجبصُ داد وِ وف چبّه خـه ؿًَذ -
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 :ًكاتی هْن دز هَزد آهادُ ساشی سَتستسا
 

 .اػتفبدُ وٌیذ  ااص هحلَلْبی تبصُ وشٍهَطى ٍ ػَثؼتش -              
 

 .طشص تْیِ هحلَل ػَثؼتشای آهبدُ وبس سا ثِ دلت هبًٌذ دػتَس ویت اجشا وٌیذ  -     
 .دهبی هحلَل دس ًتیجِ تؼت ثؼیبسهْن اػت صیشا دس تَلیذ سًگ تبثیش ثؼضائی داسد -   
 
ػَثؼتشای تبصُ سا ثب هحلَل لذیوی دس یه ظشف هخلَط  ،ثشای ًگْذاسی هحلَل  -  

 .ًىٌیذ 
 

 ثشای اػتفبدُ هجذد اص ظشٍف ػَثؼتشاّبی وٌِْ آًْب سا ثب هحلَل اػیذ ػَلفَسیه -     
 .ؿؼتِ چٌذ ثبس ثب آة همطش ؿؼتـَ دّیذ        
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 :ًكاتی هْن دز هَزد آًصین كٌطٍگِ
 

 .وٌظٍگِ سا دس دهبی روش ؿذُ دس ویت ًگْذاسی وٌیذ  -      
 
وٌظٍگِ سلیك ؿذُ سا ثشای هذت طَالًی جْت اًجبم تؼتْبی دیگش ًگْذاسی   -

ٍ ّویـِ ثِ اًذاصُ ًیبص ثشای تؼتی وِ اًجبم هی دّیذ هحلَل وٌظٍگِ سا   .ًىٌیذ
 آهبدُ وٌیذ

 
 ّشگض ثشای هذت طَالًی هحلَل وٌظٍگِ سا دس سٍی هیض وبس ثبلی ًگزاسیذ -



                              
   : ًكاتی هْن دز هَزد دها                                

 
 

 تمشیجبً ًین ػبعت لجل اص ؿشٍع تؼت توبهی اجضای ویت سا ثِ دهبی اتبق   -
 .ثشػبًیذ ( دسجِ ػبًتی گشاد  25تب  20) 
 
 

   .وٌیذچه ثطَس هشتت  سا دهبی اًىَثبتَس -
 دهبی پبئیي تش اص حذ الصم هی تَاًذ ثبعث وبّؾ اثضٍسثٌغ ؿذُ ٍ          
 .ـَد هیدهبی ثبالتش اص آى ثبعث افضایؾ اثضٍسثٌغ          

 
 

 دسجِ ػبًتی گشاد 25تب  20دهبی هٌبػت ثشای اًىَثبػیَى دس دهبی اتبق  -
 هی ثبؿذ      
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 پایان

با تشکر از حضور شما 

 سروران گرامی


