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 تثریک هَفقیت

ٞیچ آسصٚیی دس ٞیچ ا٘ؼا٘ی ٕ٘ی ؿىفذ ٍٔش ایٗ وٝ تٛا٘ایی تٝ تحمك سػا٘ذ٘ؾ ٘یض تٝ اٚ ػطا ؿذٜ تاؿذ،آسصٚٔٙذ سا أا 

 تؼیاس تایذ....وٛؿؾ 

 :ّوکاراى عسیس 

 هشْذ(–ستاری ٍیژُ )پرسرکار خاًن الِْ اتاررًژاد 

 گٌاتاد(-)پرستاری ٍیژُ سرکار خاًن زّرُ اسکٌذری

 گٌاتاد(-)پرستاری ٍیژُ سرکار خاًن هرین درٍگر

 .تالؿتاٖ سا اسج ٟ٘ادٜ ٚ ٔٛفمیتاٖ سا دس لثِٛی ٔمطغ واسؿٙاػی اسؿذ صٕیٕا٘ٝ تثشیه ٔی ٌٛییٓ

 ك سٚص افضٚ٘تاٖ سا خٛاػتاسیٓ.خذاٚ٘ذ ػثحاٖ ػالٔتی ٚ تٛفی اص

 ٍاحذ آهَزش پرستاری

 

 ای ارتفاعت تا خذا،ای علی 

 تی ًْایت ،تیکراى،تی اًتْا

 ای علی ای ّوسر تاًَی اب

 ًَر ًاب ،اعظناسن  ،جلَُ حق

 ّال ای عاشقاى،شذ غذیر خن 

 هی ٍزد عطر علی از اسواى

 علی؟چیست تفسیر غذیر خن 

 عذالت را ٍلی،عشق را هَال 

 حرف حق ایي است ٍ در اى شثِْ ًیست

 ّن علی حق است ٍ ّن حق تا علی ست
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ِ ای تاکیکاردی  Paroxysmal Atrial Tachycardia(PAT) :دّلیسی حول

ع یه  ٘یض ٘اٌٟا٘ی تطٛس ؿذٜ، ظاٞش ػیٙٛػی سیتٓ د٘ثاَ تٝ ٘اٌٟا٘ی صٛست تٝٚ  ٔیثاؿذ (Paroxysmal supraventricular tachycardia)تطٙی فٛق واسدی تاوی ٛ٘

ٖ یه ػشیغ تخّیٝ ٘تیجٝ دس سیتٓ ایٗ اػت ٕٔىٗ .ٔیٍشدد تخّیٝ  تٝ وٝ ؿٛد ایجاد AVٌشٜ  دس ٞذایتی ٔـىالت یا دلیمٝ دس تاس210  - 1٦0سیت   تا دّٞیضی ٘اتجای واٛ٘

 تاس 1٦0-220-210تیٗ  ػشػتی تا ػشٞٓ پـت دّٞیضی ٘اتجای تیـتش ضشتا٘ات یا ضشتاٖ ػٝ ٚػیّٝ تٝ سا تاویىاسدی دّٞیضی .ٔیٍٛیٙذ AVٌشٜ  چشخـی تاویىاسدی آٖ

 .ؿٙاخت ٔیتٛاٖ ٔییاتٙذ تٙاٚب طثیؼی ػیٙٛػی تا سیتٓ وٝ دلیمٝ دس

 عالئن الکترٍکاردیَگرافیک:

 : سیت تطٙی ٔؼاٚی سیت دّٞیضی یا وٙذتش ٔیثاؿذ. 1٦0-210تؼذاد ضشتاٖ دّٞیضی ٔؼٕٛال  ریت ٚ  ٝ  تاس دس دلیم

 : ٔٙظٓ ریتن 

  اهَاجP  دس ظاٞش تا أٛاج :P اٖ ٘اتجاػت .ِٚی تٝ ػّت ادغاْ اٖ تا ػ ٖ ُ اػت. P لثّی تـخیص دادٖ  Tیٙٛػی تفاٚت داسد چٖٛ واٛ٘  تؼیاس ٔـى

  ِفاصلP-R  ثا٘یٝ اػت. 12/0وٕتش اص 

  کوپلکس QRS ٔؼٕٛال طثیؼی اػت ِٚی اٌش اتصاَ ٘اتجا  ٚجٛد داؿتٝ تاؿذ ٕٔىٗ اػت :QRS .پٟٗ ظاٞش ؿٛد 

 : ٔؼٕٛال ٞذایت اص ٌشٜ  ّذایتAV  ٜصٛست طثیؼی اػت . ِٚی دس تاوی واسدی دّٞیضی ٕٞشٜا تا تّٛن تطٙی ،ٞذایت ایٕپاِؼٟای فشػتاد ٝ ٝ طشف تطٗ ٞا ت ت

ٝ تحشیه ٘اپزیشی  ٔطّك ایٕپاِغ ٗ ٞا ٍٞٙاْ ا٘تماَ ایٕپاِغ دس ٔشحّ ٝ تط ٚ ایٗ دس صٛستی و ٗ ٞا صٛست ٕ٘ی پزیشد  ٝ داخُ تط  لثّی تاؿٙذ. ؿذٜ اص دّٞیض ت

دٜ ایٕپاِغ چشخٝ ؿىؼتٗ دسٔاٖ اص ٞذف درهاى : س  gagسفّىغ تحشیه ٚػیّٝ تٝ ٚاي تحشیه .اػت اػتٛاس ٚاي تحشیه تش ٚ ٛت ا، ٔاٛ٘  صٛست وشدٖ ٚس غٛطٝ ٚاِؼاِٛ

 دادٜ ٔجذد فؼاِیت اجاصٜ اصّی ٔیىش پیغ ػٙٛاٖ تٝ SA ٌشٜ تٝٚ  ٌشدیذٜ ایٕپاِغ چشخؾ ؿذٖ تّٛوٝ AVٚ ٌشٜ ٞذایت ػشػت واٞؾ تٝ ٔٙجشٚ  ؿذٜ ا٘جاْ یخ آب دس

تحت ٔا٘یتٛسیًٙ  تایذ حتٕاً واسٚتیذ ػیٙٛع ٔاػاط .ٔیـٛد اػتفادٜ واسٚتیذ ػیٙٛع ٔاػاط ٚػیّٝ تٝ ٚاي دیٍشتحشیه سٚؽ اص ٘ثٛد ٔؤثش فٛق الذأات اٌش .ٔیـٛد

ٚ تیٕاس  ٙذ افشاد دس ایٗ واس .تاؿذ داؿتٝ تاص ٚسیذی سٜاا٘جاْ ؿٛد   ؿذٖ وٙذٜ تاػث اػت ٕٔىٗ چٖٛ اػت ٕٔٙٛع داس٘ذ تشٚئی واسٚتیذ ػٕغ دس وٝ وؼا٘یٚ  ػإِ

ْ ٔٛجٛد پالوٟای  .ؿٛد خٓ ػمة ٌشد٘ؾ تٝ ٚ ؿذٜ دادٜ لشاس صاف ػطح یه دس تایذ تیٕاس واسٚتیذ ٔاػاط ا٘جاْ جٟت .ٌشدد ٔغضی آٔثِٛیٚ  واسٚتیذ ؿشیاٖ دس آتشٚ

ِة یه ٔاػاط  دسٔاٖ اص ٘ثٛد٘ذ ٔؤثش فٛق سٚؿٟای اٌش .ؿٛد ا٘جاْ ثا٘یٝ 1 اص تیؾ ٔذت تٝ فىی صاٚیٝ صیش دس دسػت ٔحىٓ فـاسی اػٕاَ تا تایذ ٔشحّٝ یه دس واسٚتیذ ٛت

صیٗ، ای دٚص حّٕٝ ، تخؾ آساْ داسٚٞای اص اػتفادٜ ؿأُ وٝ ٔیٍشدد اػتفادٜ داسٚیی  داسٚ اػت الصْ تیٕاس تٝ ٚساپأیُ تضسیك ٍٞٙاْ .ٔیثاؿٙذ دیّتیاصْ یا ٚساپأیُ آدٛ٘

 ػذیٓٚ  وّؼیٓ ٚسٚدی جشیاٖ ؿذٖ آٞؼتٝ ٚػیّٝ تٝٚ  ٔیىٙذ ػُٕ سپٛالسیضاػیٖٛ دْٚ فاص دس وّؼیٓ ٚسٚد اص جٌّٛیشی تا ایٗ داسٚ .ٌشدد ٔا٘یتٛس سیتٓٚ  ؿذٜ سلیك

 .دٞذ خاتٕٝ ٔیىٙذ تاص سا ٔجذد سٚدٚ سٜا ٘مؾAV ٌشٜ آٖ دس وٝ تطٙی فٛق تاویىاسدیٚ  ؿذAVٜ ٌشٜ ٘اپزیشی تحشیهٜ دٚس ؿذٖ طٛال٘ی ٚ ٞذایت ػشػت واٞؾ تاػث

ای ٚػیغ تّٛن صٛست دس  .ٌشدد ا٘جاْ تالفاصّٝ تایذ وّؼیٓ آٔپَٛ تضسیك وٝ داسد ٚجٛد ٚساپأیُ ٔصشف د٘ثاَ تٝ لّثی ایؼتٚ  ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ صتشٚ أىاٖ وّیؼٓ وا٘اِٟ

صیٗ .اػت دلیمٝ 1 طَٛ دس تضسیك ٚ ػاِیٗ ٘شٔاَ cc10دس ؿذٜ سلیك mg1 ٚساپأیُ دٚص  AVٌشٜ ٞذایت ػشػت ؿذٖ آٞؼتٝ تٝ ٔٙجش وٝ اػت داٚسٞایی اص ٞٓ آدٛ٘

صیٗ ػٕش ٘یٕٝ ایٙىٝ تٝ تٛجٝ تا ِٚی ٔیىٙذ ٟٔاس ساAVدس ٔجذد ٚسٚد ٚساٟٞای ٔیـٛد دٜ ثا٘یٝ 10اص وٕتش آدٛ٘  اسجح ٚساپأیُ اص اػتفادٜ ٚجٛدداسد، ٔجذد ػٛد أىاٖٚ  ٛت

صیٗاِٚیٝ آ دٚص .اػت صیٗ تضسیك اتٕاْ اص پغٚ  ثا٘ی1ٝ-3طَٛ دس ٚسیذی ای حّٕٝ دٚص صٛست ت٦ٝ mgدٛ٘  تضسیك تیٕاس سي داخُ تٝ ػاِیٗ ٘شٔاَ ِیتش ٔیّی 20 ،آدٛ٘

 PATاص تیـتش ػشػت تا ضشتا٘اتی تِٛیذ تٝ الذاْ ٚ ؿذٜ اػتفادٜ ٚسیذی داخُ ٔٛلت ٔیىش پیغ اصیه ؿذ ٔٛاجٝ ؿىؼت تا داسٚیی دسٔاٖ وٝ صٛستی دس .ٔیـٛد

    ا٘جاْ ػُٕ ایٗ تٝ داؿت خٛاٞیٓ ساSA ٌشٜ طشیك اص طثیؼی ایٕپاِؼٟای دّٞیضی تاویىاسدی تٛلف تاٚ  ٔیٍشدد ٔجذد ٚسٚد چشخٝ ؿىؼتٗ تاػث ػُٕ ایٗ .ٔیٕٙایٙذ

Overdrive داسٚ تا تیٕاس تٝ آٖ اص لثُ وٝ ٔیثاؿذ واسدیٛٚسطٖ ؿٛن اص اػتفادٜ دیٍش سٚؽ .ٔیٍٛیٙذ ٔیىش پیغ تا Sedationٜؿٛن ط10َٚ-200ٔیضاٖ تٝٚ  داد 

 (واتتش تا سادیٛیی أٛاج ا٘شطی )ٚاسدػاختcatheter ablationٗتىٙیه اص اػتفادٜ تا ٔیتٛاٖ تاؿذ ٚایت پاسویٙؼٖٛ ِٚف ػٙذسْ تا ٕٞشٜا PATوٝ صٛستی دس .ٔیذٞٙذ

ٖ د سا آسیتٕی وٙٙذٜ تِٛیذ واٛ٘  .ساخت ٘اٛت

 ٔٙثغ: ٔشالثتٟای پشػتاسی ٚیظٜ،ٔؼصٛٔٝ راوشی ٔمذْ(

 

  

ٝ راوشی ٔمذْٔٙثغ:   (ٔشالثتٟای پشػتاسی ٚیظٜ،ٔؼصٛٔ
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  ٚاحذ أٛصؽ پشػتاسی 

 3صفحِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َزادی ِ اس                           زردیً  ِ ػَاهل تغیاری اعت ک َلَصیک ًتیج ًَذ سردی فیشی َلَصیک طثیؼی ًَساداى هحغَب هیؾ افشایؼ . ٍیضگیْای فیشی

ٍ ػذم تلَؽ کثذی َلْای لزهش  ُ ؽذى طَل ػوز گلث َلْای لزهش،کَتا ُ گلث ٍتیي تِ دلیل افشایؼ تَد َلیذ تیلی ر  هیثاؽذ. ت

ٍتیي غیز هغتمین در رٍس عَم َصیک در ًَساداى تزم ؽاهل اٍج گیزی عطح تیلی ر َل َلذ اعت ًوای تالیٌی سردی فیشی ِ اس  ت تیؾتز ًویؾَد.  mg/dl 12ک

ٍ دیزتز اتفاق هی افتذ)رٍس پٌجن(15mg/dlدر ًَساداى ًارط همذار ایي اٍج تاالتز اعت) َلَصیک . (  ٍتیي غیز هغتمین در سردی فیشی حذاکثز عطح تیلی ر

ِ هیکٌٌذهوکي اعت تاالتز اس  ِ اس ؽیز هادر تغذی ی ک ِ اس ؽیز آدر ؽیزخَارًا ِ هیکًٌٌْایی تاؽذ ک در هماتل  mg/dl 17-15 ( ذ.خؾک تغذی

12mg/dl) . .ؽیز هادر هیخَرًذ ِ ی اعت ک ِ هصزف هایؼات کوتز تَعط ؽیزخَارًا  ایي عطح تاالتز احتواال تا حذٍدی ًتیج

 صسدی دس ٔٛاسد صیش غیش فیضیِٛٛطیه یا پاتِٛٛطیه تّمی ٔیـٛد:

َلذ تِ لحاظ تالیٌی * ٍتیي در ّز عاػت * ؽکار تاؽذ،آرٍس اٍل ت ٍتیي در ًَساد تزم  * افشایؼ پیذا کٌذ، 0/5mg/dlعطح تیلی ر حذاکثز همذار تیلی ر

ٍتیي تیؾتز اس *  تاؽذ، 13mg/dlتیؾتز اس ٍ  *تاؽذ ٍ 15mg/dlتخؼ هغتمین تیلی ر ٍ طحال  ِ تاؽذ.آًاگز تشرگی کثذ   وی ٍجَد داؽت

َلَصیک اعت،تزای ُ پات ٍلیي رٍس سًذگی ّوَار َلیش آیافتي ػلت  سردی در ا ِ ّو ِ خزج داد ؽزٍع سٍد ٌّگام سردی اغلة ًتیج ِ فَری ت ى تایذ تَج

ِ ػف ٍ در ًتیج ُ اعت  ٍتیي هغتمین ّوزا ًَت غالثا تا افشایؼ تیلی ر ًَت اعت.ػف َم کثذی یا طحالی(،یا ػف م،ّوات ًَزیشی داخلی)عفال ّواَت ًَت ّای ،خ

ِ  یذ.آی هادرسادی پزی ًاتال یا عپغیظ تاکتزیایی تَجَد ه ٍتیي ت ِ عطح تیلی ر ًَذ ک ُ هیؾ ِ ّای فیشیکی سردی ٌّگاهی در ؽیزخَاراى هؾاّذ -5ًؾاً

10mg/dl  2)در هماتلmg/dl ٍتیي تیؾتز اسدر تالغیي ُ ؽَد .عطح تیلی ر در رٍس اٍل سًذگی یا تیؾتز  5mg/dl( تزعذ .اگز سردی هؾاّذ

ُ خَى، 13mg/dlاس ٍ هغتمین ،تؼییي گزٍ ٍتیي غیزهغتمین  ُ گیزی عطح تیلی ر ذاس سهایؼ آپظ اس اى در ًَساد تزم،هغتلشم ارسیاتی تیؾتز تا ًا

َلَعیت ّا اعت. ٍ ؽوارػ رتیک ُ خَى  ِ گغتز َلْای خَى،تْی  کَهثظ،ؽوارػ کاهل عل

 درهاى:

ِ عطح ت فتَتراپی: ٍتیي غیزهغتمین تیي در ًَساداى تزم فتَتزاپی را ٍلتی ؽزٍع هیکٌٌذ ک تاؽذ . در ًَساداى ًارط ،فتَتزاپی در  18mg/dl-16یلی ر

ِ تؼَیض خَى را ضزٍری هیکٌٌذ ،جلَگیزی ؽَد. ِ غلظت ّای تاالیی ک ٍتیي ت ٍتیي ؽزٍع هیؾَد تا اس رعیذى تیلی ر  عطَح پاییٌتزی اس تیلی ر

ٍ دّیذراتاعیَى  : عَارض فتَتراپی  افشایؼ دفغ ًاهحغَط اب،اعْال 

ٍتیي غیز هغتمین   تعَیض خَى: ِ عطح تیلی ر ِ هیؾَد ک ی در ًظز گزفت ٍ خطز تزٍس کزى آهؼوَال تزای ًَسادًا ِ هیشاى خطزًاکی تاال اعت  ًْا ت

ِ ػٌَاىآایکتزٍط در  ِ ٍسى  ًْا ٍجَد دارد.ت َلیشک ِ ّو گؾتی، در ًَساداى هثتال ت ٍتیي   2000gًْا تیؼ اس آیک لاًَى عزًا غیز اعت،اگز عطح تیلی ر

 ِ ِ  20mg/dlهغتمین ت َلَصیک یا سردی ًاؽی اس ؽیزهادر هوکي اعت ت ِ سردی فیشی جام ؽَدؽیزخَاراى تذٍى ػالهت هثتال ت تزعذ ،تایذ تؼَیض خَى ًا

ٍتیي غیزهغتمین اس  ِ عطح تیلی ر ِ تاؽٌذ،هگز ایٌک ٍتیي 25mg/dlتؼَیض خَى ًیاس ًذاؽت غیز  تجاٍس کٌذ.تزای عایز ؽیزخَاراى،عطحی اس تیلی ر

ِ در  ِ آهغتمین را ک ِ 11ى تؼَیض خَى السم تاؽذ تا هحاعث َلذ تز حغة گزم تخویي سد: ایي عطح در ؽیزخَاری ک ٍسى  1500gr% اس ٍسى ٌّگام ت

ِ ٍسى  15mg/dlدارد، ی ک ٍتیي اس  1000grًْا کوتز اس آاعت .ؽیزخَارًا ِ عطح تیلی ر ِ تؼَ 10mg/dlاعت هؼوَال تا ٍلتی ک ُ تاؽذت یض تیؾتز ًؾذ

 خَى احتیاج ًذارًذ.

ٍ  : تعَیض خَى عَارض ًَزیشی(، ُ ؽذى رگ یا خ ِ کاتتز)پار ًَت(،هؾکالت هزتَط ت َلیک،ػف ِ خَى)ٍاکٌؼ تشریك خَى،ًاپایذاری هتات هؾکالت هزتَط ت

َلیت ًکزٍسدٌّذُ(. تزٍک ِ ػول )افت فؾارخَى یا ًا  هٌثغ: هثاًی طة کَدکاى ًلغَى                                                 هؾکالت هزتَط ت

 



 دٍ ّفتِ ًاهِ اهَزشی هرکس اهَزشی درهاًی شْذاء قایي

  ٚاحذ أٛصؽ پشػتاسی 

 4صفحِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌثع )تیوار(                               

 فرد در هعرض

 (درهاًگرقرار گرفتِ )

 

 

 ّپاتیت ب هثثت

 

 

 ّپاتیت ب هٌفی

 

 

 هٌثع ًاشٌاختِ

 

 ٍاکسیٌاسیَى اًجام ًشذُ

ٗ ٞپاتیت ب+  یه ٘ٛتت ایٌّٕٙٛٛتِٛی

ٗ ٞپاتیت ب  یه ٘ٛتت ٚاوؼ

 

ٖ ٞپاتیت ب ٜ ٚاوؼیٙاػیٛ  ؿشٚع دٚس

 

 ٜ ٖ ٞپاتیت بؿشٚع دٚس  ٚاوؼیٙاػیٛ

 

 ساتقِ اًجام ٍاکسیٌاسیَى دارد

   

 فرد تا پاسخ ایوٌی هٌاسة

 (01)تیتر تاالی 

ٖ الصْ ٘یؼت ٖ الصْ ٘یؼت دسٔا ٖ الصْ ٘یؼت دسٔا  دسٔا

 فرد تذٍى پاسخ

 (01)تیتر زیر 

ٝ یىٕاٜ  دٚ ٘ٛتت ایٌّٕٙٛٛتِٛیٗ تا فاصّ

ٚ یه دٚص  یا  ٗ یه ٘ٛتت ایٌّٕٙٛٛتِٛی

ٗ ٕٞضٔاٖ  ٚاوؼ

ٖ الصْ ٘یؼت اٌش ٔٙثغ ٞای سیؼه تاؿذ دٚ٘ٛتت  دسٔا

ٜ یا ٝ یه ٔا یه  ایٌّٕٙٛٛتِٛیٗ تا فاصّ

 ٗ ٚ یه دٚص ٚاوؼ  ٗ ٘ٛتت ایٌّٕٙٛٛتِٛی

 ٕٞضٔاٖ

 فرد تا پاسخ ًاشٌاختِ

 )تیتر هشخص ًیست(

 10تیتش ا٘تی تادی چه ؿٛد اٌش تاالی 

ٖ الصْ ٘یؼت .اٌش تیتش صیش   10تٛد دسٔا

 ٗ ٚ دٚص تاؿذ ایٌّٕٙٛٛتِٛی ٞپاتیت ب 

 یاداٚس ٚاوؼٗ

ٖ الصْ ٘یؼت  10تیتش ا٘تی تادی چه ؿٛد اٌش تاالی  دسٔا

ٖ الصْ ٘یؼت .  تٛد دسٔا

ُ  10اٌش تیتش صیش  ٜ وأ ْ دٚس تاؿذ ا٘جا

 ٚاوؼیٙاػیٖٛ

ٚ وٙتشَ ػفٛ٘ت  ٚاحذ ایٕٙی 

 فرایٌذ صحیح شٌاسایی تیواراى قثل از عول جراحی

َ /جشاحی طثك فشایٙذٞای ریُ ؿٙاػایی ؿٛ٘ذ:  ضشٚسیؼت وّیٝ تیٕاساٖ وا٘ذیذای اػٕا

حِٛٝ  ،تٝ اتاق ػُٕ ضشٚسیؼت یىی اص اػضای تیٓ جشاحیدلیما لثُ اص ٚسٚد تیٕاس  -1 ُ ،طثك ٚظایفٔ  ٛضغ ػٕ اص تیٕاس دسخٛاػت ٕ٘ایذ وٝ ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی،ٔ 

 ، ٘ٛع الذاْ جشاحی سا تٝ طٛس والٔی تیاٖ ٚ تا تطثیك آٟ٘ا تا پشٚ٘ذٜ ٚ دػتثٙذ ؿٙاػایی، تیٕاس سا صحیح ؿٙاػایی ٕ٘ایٙذ.

ُ اص ؿشٚع پ -2 ُ ٚ لث  شٚػیجش/ػُٕ جشاحی دس صٛستی وٝ تیٕاس ٞٛؿیاس اػت :دس اتاق ػٕ

ٛضغ ػُٕ خٛد سا تٝ صتاٖ آٚسد. جٟت وؼة اطٕیٙا -اِف ٖ اص ؿٙاػایی صحیح اص تیٕاس دسخٛاػت ٕ٘ایذ وٝ ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی ، ٘ٛع الذاْ جشاحی تش٘أٝ سیضی ؿذٜ ،ٔ 

ٙذسج تش سٚی دػتثٙذ ؿٙاػایی ٚ پشٚ٘ذٜ ٚی سا تا ،تیٕاس   ٞٓ ٚ تا خٛداظٟاسی تیٕاس تطثیك دٞذ.ٔـخصاتٔ 

ُ سا تا خٛداظٟاسی ٚی تطثیك دٞ -ب ٙذسج دس تشٌٝ سضایت ػُٕ آٌاٞا٘ٝ تیٕاس ٚ چاست ػٕ ُ جشاحیٔ  ٛضغ ػٕ ْ جشاحی تش٘أٝ سیضی ؿذٜ ٚٔ   یذ.٘ٛع الذا

 هٌثغ: دعتَرالؼول ؽٌاعایی صحیح تیواراى،ٍسرات تْذاؽت درهاى ٍ آهَسػ پشؽکی

 


