
 نارهت رد ی*گلا+*غ یفارگونوس
 ی8یلد رتکد یفارگونوس و ی/ولویدار یصصخت زکرم
 ییاه نینج ندرک لا;:غ و ندرک ادج ینعی ی:گلا;:غ تسا صخشم  یفارگونوس نیا مان زا هک روطنامه
 ی:گلا;:غ یاه تست فلتخم لحارم رد .دنتسه هضراع و صقن راچد یMاتخاس و یکیتنژ :ظن زا هک
 دیاب هتبلا .دننک ظفح یلامتحا تارطخ زا ار نینج و Mدام ماگنهدو\ صیخشت اب ات دنشالت رد ناصصختم
 لامتحا کی اهنت  دیا هداد ماجنا ناترهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس تاشیامزآ هک تشاد هجوت
 الماک تاشیامزآ هنوگنیا ماجنا هک تسا لیلد نیمه هب دیآ یمن باسح هب یعطق صیخشت و تسا
 رتکد کینیلک ،دیتسه نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس یصصخت زکرم لابند هب :گا .دشاب یم یMایتخا
 .دشاب یم نازlkع امش تمدخ رد یMادر;:یوصت و یMادراب تامدخ نk:ت زوM هب هئارا اب ی:یلد
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 رد ی*گلا+*غ یفارگونوس یصصخت زکرم هرا+5د
 نارهت
 ی9یلد رتکد هعومجم هچخ*(ات اب ییانشآ
 هب \و:ما هب ات 1373 لاس زا هقباس لاس تسیب \ا شیب اب ی:یلد شوMkاد رتکد یصصخت قوف کینیلک
 ی:یگراک هب :ب هیکت اب یصصخت زکرم نیا رد .تسا هداد ماجنا تامدخ هئارا رامیب Mازه دصناپ \ا شیب
 یاه یفارگونوس عاونا ماجنا ،نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس یاه صصختم نk:تهب \ا تامدخ
 یارب ار مارگونوس کیتنژ هارمه هب موس و مود ،لوا ههام هس ی:گلا;:غ یفارگونوس لیبق زا هتفرشیپ
 HIGH TECH و یدعب Mاهچ هتفرشیپ یاه هاگتسد .تسا هدومن رسیم زlkع ناگدننک هعجارم
 یMاجنهان صیخشت رد هک دشاب یم VOLUSON E10 هاگتسد ،کینیلک نیا رد دوجوم یفارگونوس
 رب هوالع ی:یلد رتکد کینیلک رد .دراد ییازسب شقن ردام و نینج رطخ رپ یاه یMامیب و ینینج یاه
 .دریذپیم ماجنا زین یفارگ ومام و بلق یوکا ،یrولویدار و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس تامدخ

 
 
 
 
 
 



 نارهت رد ی6گلا(6غ یفارگونوس هرا()د زیچ همه
 ی6ادراب لوا ههام هسرد ی*گلا+*غ یاه شیامزآ
 ماجنا تسا ردام نوخ شیامزآ و نینج یفارگونوس لماش هک یبیکرت یشیامزآ یMادراب لوا ههام هس رد
 تالالتخا و یکیتنژ صقن دننام نینج یارب یلامتحا یاه رطخ دناوت یم یفارگونوس نیا رد .دوش یم
 یبیکرت یاه تست اب هارمه ی:گلا;:غ یاه تست نیا دراوم یضعب Mد .دهد صیخشت ار یمو\ومو:ک
 .دنهد رارق ام رایتخا رد ی:ت قیقد و :تهب جیاتن ات دوش یم ماجنا رگید

 :تسا رk\ دراوم لماش لوا ههام هس ی:گلا;:غ

 :نینج لاکون تیفافش یارب یفارگونوس

 یارب تسا نکمم هتبلا و دوش یم هدافتسا یفارگونوس نیا زا نینج ندرگ تشپ تماخض یسر:ب یارب
 زکارم رد هک ،دوش هدافتسا یفارگونوس عون نیا زا زین نینج ندرگ تشپ عیام شیازفا یسر:ب
 .دوش یم ماجنا یفارگونوس نیا اه ناتسرهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس

 :نینج ینیب ناوختسا نییعت یارب یفارگونوس

 و دوش هدید نینج ینیبب ناوختسا رد تسا نکمم نواد موMدنس دننام یمو\ومو:ک تالالتخا زا یخرب
 .دوش یم ماجنا یMادراب هدزیس ات هدزای یاه هتفه نیب ی:گلا;:غ یفارگونوس اب لالتخا نیا

 :ردام )نوخ( مرس تاشیامزآ

 ناسنا یتفج نیپو:تودانگ و A یMادراب اب طبترم امسالپ نیئتو:پ لماش هک نانز نوخ رد دوجوم هدام ود
 هب هعجارم اب دیناوت یم امش هک دوش یم ی:یگ هزادنا یMادراب نارود رد ردام مرس شیامزآ اب ار دشاب یم
 .دیهد ماجنا ار شیامزآ نیا اه ناتسرهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم

 :A یMادراب اب طبترم امسالپ نیئتو:پ

 A یMادراب اب طبترم امسالپ نیئتو:پ نآ هب هک دوش یم دیلوت تفج طسوت ینیئتو:پ نانز یMادراب لیاوا رد
 حوطس هب طو;:م دناوت یم نینج یمو\ومو:ک یاه یMاجنهان و تالالتخا دراوم یضعب Mد .دوش یم هتفگ
 یم شیازفا اه یMاجنهان نیا هب التبا رطخ طیارش نیا رد هک دشاب Mدام ندب Mد نیئتو:پ نیا یعیبط ریغ
 .دبای



 نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس صصختم کشزپ :ظن تحت تسا رتهب :تشیب :طاخ نانیمطا یارب امش و
 .دیشاب ناتدوخ رهش ای و

 :ناسنا یتفج نیپو:تودانگ

 هب التبا رطخ دوش یم دیلوت تفج طسوت نانز یMادراب لیاوا رد هک نومروه نیا یعیبط ریغ حوطس
 .دهد یم شیازفا ار یمو\ومو:ک تالالتخا

 

 یفارگونوس زکارم رد هک یMادراب لوا ههام هس رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زا ی:تهب کرد هکنیا یارب
 :دیهد شوگ ار :k\ تسکداپ دMkوآ تسدب دوش یم ماجنا اه ناتسرهش و نارهت رد ی:گلا;:غ

 توص هدننکشخپ
00:00 
00:00 

 .دینک هدافتسا نییاپ و الاب یاهدیلک زا ادص شهاک ای شیازفا یارب
 

 ی6ادراب مود ههام هسرد ی*گلا+*غ یاه شیامزآ
 نیا هب هک .دشاب یم فلتخم نوخ شیامزآ نیدنچ لماش مود ههام هس رد ی:گلا;:غ یفارگونوس
 ی:گلا;:غ گونوس صصختم کشزپ هک یتاعالطا .دوش یم هتفگ ددعتم یاه رگناشن نوخ یاه شیامزآ
 نیمه قk:ط زا دوش یم هداد یدازMدام یکیتنژ تالالتخا هب التبا رطخدروم رد اه ناتسرهش ای و نارهت رد



 یم ماجنا متسیب ات مهدزناپ یاه هتفه نیب نوخ یاه شیامزآ نیا الومعم هک .دشاب یم اه رگناشن
 .دنوش

 :AFP ی:گلا;:غ

 مرس شیامزآ نیا هب هک دنک یم یسر:ب یMادراب نارود رد ردام نوخ رد ار AFP حطس نوخ شیامزآ نیا
 نوخ دراو تفج زا روبع اب هک تسا نینج دبک طسوت هدش دیلوت نیئتو:پ AFP .دوش یم هتفگ زین ردام
 .دوش یم ردام

 تسا توافتم یMادراب لوط رد حوطس ارk\ ،تسا هدش هبساحم هابتشا نامیاز خMkات

 نینج مکش هراوید رد صقن

 یمو\ومو:ک یاه یMاجنهان ریاس ای نواد مردنس

 ادیفیب انیپسا دننام ،زاب یبصع هلول صقن

 (دنتسه نیئتو:پ دیلوت لاح رد نینج کی \ا شیب( اهولقود

 هزادنا ردام راردا ای نوخ رد ار نآ ناوت یم .دوش یم دیلوت تفج طسوت هک تسا ینومروه نیا لوk:تسا
 .دوش هدافتسا نینج تمالس نییعت یارب ات درک ی:یگ

 .دوش یم دیلوت تفج طسوت هک تسا ینومروه نیا نیبیهنیا

 .دوش یم دیلوت تفج طسوت هک تسا ینومروه زین نیا ناسنا یتفج نیپو:تودانگ

 یوM :ب :تشیب تاشیامزآ دیاب دشاب یعیبط ریغ هدش ماجنا یاه نوخ شیامزآ زا هدمآ تسدب جیاتن رگا
 یفارگونوسزا نینج ندب یاضعا ریاس و تارقف نوتس تمالس یسر:ب و دیئات یارب و .دوش ماجنا ردام
 .دوش یم هدافتسا اه ناتسرهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ

 ات دنک یم کمک نیا .تسین قیقد دصرد 100 ،تسین یصیخشت رکرام دنچ ی:گلا;:غ هک ییاجنآ زا
 تبثم جیاتن .دهد ماجنا یMادراب لوط رد یفاضا شیامزآ دیاب تیعمج رد یسک هچ هک دوش صخشم
 یفنم جیاتن ،رگید یوس زا .تسا ملاس اعقاو نینج هک دشاب یلکشم هدنهد ناشن تسا نکمم بذاک
اعقاو نینج هک ینامز تسا یعیبط هجیتن کی هدنهد ناشن بذاک

ً
 یم هیصوت و دراد یتمالس لکشم 



 یفارگونوس زکارم نk:تهب هب یMادراب مود ههام هس رد ی:گلا;:غ یفارگونوس ماجنا یارب دوش
 .دینک هعجارم ناترهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ

 یارب اه تست نیا ییاناوت ،دیهد یم ماجنا ار مود و لوا ههام هس ی:گلا;:غ تست ود ره هک یماگنه
 یم ار نواد مردنس دراوم رثکا .تسا لقتسم ی:گلا;:غ کی \ا هدافتسا زا رتشیب یMاجنهان کی صیخشت
 رد ی:گلا;:غ یفارگونوس صصختم کشزپ طسوت مود و لوا ههام هس ی:گلا;:غ زا هدافتسا اب ناوت
 .دوش هداد صیخشت اه ناتسرهش ای و نارهت

 
 ی8گلا89غ یفارگونوس شیامزآ ماجنا وئدیو هدهاشم

 ؟دوش یم هیصوت ی6ادراب ?ا نامز هچ رد زتنسوینمآ
 یفارگونوس زکارم رد هک تسا ردام نوخ شیامزآ و نینج یفارگونوس زا یبیکرت لوا ههام هس ی:گلا;:غ
 یالتبا رطخ نییعت هب دناوت یم ی:گلا;:غ دنیآرف نیا .دوش یم ماجنا ناترهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ
 ریاس اب هارمه ای ییاهنت هب تسا نکمم ی:گلا;:غ یاه تست .دنک کمک صاخ یدازMدام صیاقن هب نینج
 .دنریگ رارق هدافتسا دروم اه تست

 :تسا رk\ دراوم لماش لوا ههام هس ی:گلا;:غ

 اه ناتسرهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم رد هک نینج لاکون تیفافش یارب یفارگونوس
 رظن زا نینج ندرگ تشپ هیحان یسر:ب یارب یفارگونوس زا لاکون تیفافش ی:گلا;:غ ،دوش یم ماجنا
 .دنک یم هدافتسا نآ ندش میخض ای عیام شیازفا



 اب نادازون زا یخرب Mد تسا نکمم ینیب ناوختسا ،نینج ینیب ناوختسا نییعت یارب یفارگونوس
 زا هدافتسا اب ی:گلا;:غ نیا .دوشن هدید نواد مردنس دننام صاخ یمو\ومو:ک یاه یMاجنهان
 اه ناتسرهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم رد یMادراب 13 ات 11 یاه هتفه نیب یفارگونوس
 .دوش یم ماجنا

 اه ناتسرهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم رد هک شیامزآ نیا ،ردام )نوخ( مرس تاشیامزآ
 :دنک یم ی:یگ هزادنا ار Mادراب نانز همه نوخ رد دوجوم هدام ود نوخ ،دوش یم ماجنا

 حوطس .دوش یم دیلوت تفج طسوت یMادراب لیاوا رد هک ینیئتو:پ .A یMادراب اب طبترم امسالپ نیئتو:پ
 .تسا طبترم یمو\ومو:ک یMاجنهان رطخ شیازفا اب یعیبط ریغ

 ریغ حوطس .دوش یم دیلوت تفج طسوت یMادراب لیاوا رد هک ینومروه ناسنا یتفج نیپو:تودانگ
 .تسا طبترم یمو\ومو:ک یMاجنهان رطخ شیازفا اب یعیبط

 تیفافش ی:گلا;:غ ،دوش یم هدافتسا لوا ههام هس ی:گلا;:غ شیامزآ ناونع هب مه اب هک یماگنه
 یدازMدام صقن تسا نکمم نینج ایآ هکنیا نییعت یارب ی:تشیب ییاناوت ردام نوخ شیامزآ و ندرگ
 ماجنا اب نامزمه دوش یم هیصوت و دراد ار 18 یموkl:ت و )21 یموkl:ت( نواد مردنس دننام ،دشاب هتشاد
 .دیشاب ناترهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس صصختم کشزپ :ظن تحت اه شیامزآ

 .دوش یم هیصوت کیتنژ هرواشم ،دشاب یعیبط ریغ لوا ههام هس ی:گلا;:غ یاه تست نیا جیاتن رگا
 ،ینوMkوک یاهز:پ \ا یMادربهنومن دننام یفاضا یاهشیامزآ تسا نکمم قیقد صیخشت یارب
 یفارگونوس زکارم رد هک دشاب \این دروم اهیفارگونوس ریاس ای لولس نودب نینج DNA ،زتنسوینمآ
 .دوش یم ماجنا ناترهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ

 یMادراب مود ههام هس ی:گلا;:غ یاه تست
 ماجنا اه ناتسرهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم رد هک یMادراب مود ههام هس ی:گلا;:غ
 اهرگناشن نیا .دشاب ددعتم یاهرگناشن مان هب نوخ شیامزآ نیدنچ لماش تسا نکمم ،دوش یم
 هئارا یدازMدام صیاقن ای صاخ یکیتنژ طیارش اب یدازون نتشاد یارب امش هوقلاب :طخ دروم رد یتاعالطا
الومعم ی:گلا;:غ .دنهد یم

ً
 دوش یم ماجنا یMادراب 20 ات 15 یاه هتفه نیب امش نوخ زا یMادرب هنومن اب 

 :زا دنترابع ددعتم یاهرگناشن .)تسا لآ هدیا 18 ات 16 هتفه(



 یفارگونوس زکارم رد هک دوش یم هدیمان زین ردام مرس AFP هک نوخ شیامزآ نیا AFP ی:گلا;:غ
 هزادنا یMادراب نارود رد امش نوخ رد ار AFP حطس ،دوش یم ماجنا اه ناتسرهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ
الومعم هک تسا ینیئتو:پ AFP .دنک یم ی:یگ

ً
 نینج فارطا عیام رد و دوش یم دیلوت نینج دبک طسوت 

 AFP یعیبط ریغ حوطس .دوش یم امش نوخ دراو و هدرک روبع تفج زا .دراد دوجو )کیتوینمآ عیام(
 :دشاب :k\ دراوم هدنهد ناشن تسا نکمم

 تسا توافتم یMادراب لوط رد حوطس ارk\ ،تسا هدش هبساحم هابتشا نامیاز خMkات

 نینج مکش هراوید رد صقن

 یمو\ومو:ک یاه یMاجنهان ریاس ای نواد مردنس

 ادیفیب انیپسا دننام ،زاب یبصع هلول صقن

 (دنتسه نیئتو:پ دیلوت لاح رد نینج کی \ا شیب( اهولقود

 هزادنا ردام راردا ای نوخ رد ار نآ ناوت یم .دوش یم دیلوت تفج طسوت هک تسا ینومروه نیا .لوk:تسا
 .دوش هدافتسا نینج تمالس نییعت یارب ات درک ی:یگ

 .دوش یم دیلوت تفج طسوت هک تسا ینومروه نیا .نیبیهنیا

 .دوش یم دیلوت تفج طسوت هک تسا ینومروه زین نیا ناسنا یتفج نیپو:تودانگ

 یفاضا تاشیامزآ هک دشاب ینعم نیا هب تسا نکمم اهرگناشن ریاس و AFP یعیبطریغ شیامزآ جیاتن
 یاضعا ریاس و نینج تارقف نوتس یسر:ب و یMادراب فطع طاقن دییأت یارب یفارگونوس زا .تسا زاین دروم
 .دشاب lتنسوینمآ هب \این تسا نکمم قیقد صیخشت یارب .دوش یم هدافتسا صقن رظن زا ندب

 ات دنک یم کمک نیا .تسین قیقد دصرد 100 ،تسین یصیخشت رکرام دنچ ی:گلا;:غ هک ییاجنآ زا
 تبثم جیاتن .دهد ماجنا یMادراب لوط رد یفاضا شیامزآ دیاب تیعمج رد یسک هچ هک دوش صخشم
 یفنم جیاتن ،رگید یوس زا .تسا ملاس اعقاو نینج هک دشاب یلکشم هدنهد ناشن تسا نکمم بذاک
اعقاو نینج هک ینامز تسا یعیبط هجیتن کی هدنهد ناشن بذاک

ً
 دوش یم هیصوت دراد یتمالس لکشم 

 اه ناتسرهش و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم نk:تهب Mد ار اه یفارگونوس و اه شیامزآ نیا
 .دیشاب هتشاد رطاخ نانیمطا ات دیهد ماجنا



 یارب اه تست نیا ییاناوت ،دیهد یم ماجنا ار مود و لوا ههام هس ی:گلا;:غ تست ود ره هک یماگنه
 یم ار نواد مردنس دراوم رثکا .تسا لقتسم ی:گلا;:غ کی \ا هدافتسا زا رتشیب یMاجنهان کی صیخشت
 .داد صیخشت مود و لوا ههام هس ی:گلا;:غ زا هدافتسا اب ناوت

 ؟دوش یم ماجنا (CVS) نینج یتفج یاهز*پ ?ا ی*یگ هنومن شیامزآ هنوگچ
 زدراودا موMدنس ،نواد موMدنس دننام یمو\ومو:ک ای یکیتنژ یMامیب هب امش کدوک ایآ هکنیا یسر:ب یارب
 .دوش یم ماجنا (CVS) ینوMkوک یاهز:پ \ا یMادرب هنومن شیامزآ تسا التبم … ای و

 شیامزآ و نتشادرب لماش هک شیامزآ نیا رگید یاه رهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم رد
 دنک یم طبترم هدشن دلوتم دازون اب ار Mدام نوخ عبنم مادنا نیا هک ،تفج زا اه لولس زا یکچوک هنومن
 .دوش یم ماجنا

 یکیتنژ یMامیب هب نینج التبا لامتحا هک ینامز اهنت شیامزآ نیا نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم رد
 یفارگونوس ماجنا رانک رد شیامزآ نیا یسر:ب اب ات دوش یم داهنشیپ دشاب هتشاد دوجو یمو\ومو:ک و
 .دوش لصاح نانیمطا نینج تمالس زا … و نینج

 رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم رد (CVS) ینوMkوک یاهز:پ \ا یMادرب هنومن شیامزآ ماجنا ینامز هچ
 ؟دوش یم هئارا ا رگید یاه رهش و نارهت

 .دشاب التبم یموIومو(ک ای یکیتنژ یاه یEامیب هب کدوک تسا نکمم هک دهد یم ناشن دلوت زا لبق ی(گلا*(غ شیامزآ کی •

 .دیشاب هتشاد …و یمسالات ،لکش یساد لولس یEامیب دننام یکیتنژ یEامیب هب یگداوناخ هقباس •

 .دیشاب هتشاد یکیتنژ یEامیب کی (یثات تحت یلبق یEادراب کی امش •

 cvs ماجنا هوحن

Cvs و دوش یم ماجنا نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکرم رد یادراب ما 14 و 11 یاه هتفه نیب الومعم 
 :دوش یم جMاخ تفج یاه لولس زا یکچوک هنومن شیامزآ لوط رد

CVS transabdominal – ط زا ن\وس کی:kت جیار نیا( دوش یم دراو امش مکش ق:kن Mدروم شو 
 (تسا هدافتسا



CVS transcervical – لف رازبا( کچوک سپسروف ای هلول کیlط زا )دنتسه ربنا هیبش هک فاص ی:kق 
 .دوش یم دراو )محر ندرگ( محر هناهد

 
 زتنسوینمآ و CVS ی*یگ هنومن نیب توافت
 رد ی:گلا;:غ یفارگونوس وlج و یصیخشت یاه شیامزآ زا یعاونا زتنسوینمآ و CVS شیامزآ ود ره
 زا شیامزآ ود نیا .دنهد یم ماجنا یMادراب فلتخم طاقن رد ار اه نآ ناگدنهد هئارا اما .دنتسه نارهت
 رد ی:گلا;:غ یفارگونوس نk:تهب رد ار اه نا دینک یعس سپ دنتسه ی:گلا;:غ یاه شیامزآ نk:ت مهم
 یم ماجنا زتنسوینمآ زا رتدو\ یMادراب Mد  CVSی:یگ هنومن شیامزآ دیهد ماجنا اه ناتسرهش ای نارهت
 15 هتفه زا دعب lتنسوینمآ هک یلاح رد ،دوش یم ماجنا 13 ات 10 هتفه رد CVS ،لومعم روط هب .دوش
 دوجو دننک یم شیامزآ نآ یارب اه نآ هک هچنآ رد توافت یMادقم ،نیا رب هوالع .تسا ماجنا لباق یMادراب
 عاخن و lغم هب هک یMاتخاس ؛دنک شیامزآ ار یبصع هلول صقن دناوت یم زتنسوینمآ ،لاثم ناونع هب .دراد
 یمن CVS .دنوشیم ادیفیب انیپسا لماش اه صقن نیا زا ییاه هنومن .دوش یم لیدبت امش کدوک
 مردنس ای و نواد مردنس هلمج زا یتالکشم صیخشت یارب الومعم و دهد صیخشت ار طیارش نیا دناوت
 یفارگونوس نئمطم زکارم هب اه شیامزآ نیا ماجنا یارب دوش یم هیصوت و دوش یم هدافتسا دراودا
 و نینج یفارگونوس دننام یاه شیامزآ همه ات دینک هعجارم ناترهش ای و نارهت رد ی:گلا;:غ
 ماجنا هنکمم تیفیک نk:تهب اب ار ی:گلا;:غ یفارگونوس



.دنهد

 
 NT یفارگونوس
 اب ،دشاب یم نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس نk:ت نیون و نk:ت دیدج وlج NT ی:گلا;:غ یفارگونوس
 وlج هک یفارگونوس نیا .دریگ یم ماجنا نینج ندرگ تشپ هدام و Mدام نوخ ینعی ،روتکاف ود کمک
 مردنس هلمج زا اه مردنس زا یMایسب صیخشت یارب تسا لوا ههام هس رد نینج ی:گلا;:غ یفارگونوس
 .دوش یم ماجنا اه ناتسرهش و نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس زکارم رد هک دریگ یم تروص نواد
 .دهد صیخشت ار نواد مردنس دراوم ای 21 یموkl:ت زا دصرد 70 دودح دناوت یم ییاهنت هب NT ی:گلا;:غ
 ،ینیب شیپ تقد .دننک یم بیکرت نوخ ی:گلا;:غ اب ار NT یلومعم یفارگونوس کی ناکشزپ \ا یMایسب
 .دبای یم شیازفا دصرد 95 دودح ات ؛دوش یم بیکرت نوخ شیامزآ اب هک ینامز
 .دنز یمن نینج هب یبیسآ چیه و دراد رارق یمجاهت ریغ یاه یفارگونوس ی هتسد رد NT یفارگونوس
 رب هوالع ،دوخ نینج نارهت رد ی:گلا;:غ یفارگونوس لوا ههام هس همانرب Mد شیامزآ نیا نداد رارق اب
 .دیوش ربخ اب lین دوخ دنز:ف تیسنج زا دیناوت یم دازون یتمالس تست
 یارب و دراد ار ناکدوک یاه یMاجنهان صیخشت تیلباق اهنت NT یفارگونوس هک تسا رکذ هب مزال دنچره
 تروص ی:گید یاه یفارگونوس و اه شیامزآ دیاب یبصع هلول صقن ای و یمو\ومو:ک تالالتخا صیخشت
 .دریگ



 

 
 


