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Abstract 

Background & Aim: Today, blood transfusion and its products are frequently used in 

surgical and non-surgical procedures. Inadequate knowledge of healthcare personnel in this 

regard could pose severe risks to the patients. The present study aimed to assess the 

knowledge, attitude, and performance of healthcare personnel regarding blood transfusion 

and its products. 

Materials & Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted on 

205 healthcare personnel at the teaching hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of 

Medical Sciences in Yazd, Iran in 2015. Data were collected using the questionnaires of 

demographic data and knowledge, attitude, and performance. Data analysis was performed in 

SPSS version 24 using Chi-square, Fisher's exact test, and Kruskal-Wallis test. 

Results: Poor and moderate knowledge regarding blood transfusion and its products were 

observed in 53.5% (n=107) and 46.5% (n=93) of the healthcare personnel, respectively. 

Moreover, 95.4% (n=188) of the healthcare personnel had moderate attitude and performance 

in this regard. A significant correlation was also observed between gender and performance 

(P=0.04). 

Conclusion: According to the results, the healthcare personnel had poor and moderate 

knowledge regarding blood transfusion and its products. Therefore, it is recommended that 

training courses be implemented and the performance of healthcare personnel be assessed 

using checklists. 
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 یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی کارکنان عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی

 4931 سال در آن یها فرآورده و خون انتقال درباره

 جواد سید ،5ابرقویی زاده فالح حسین ،1مقدم حکمتی حسین سید ،9صادقیان حسینعلی ،2، 4فرشته عیدی
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 21/53/1336 :پذیرش تاریخ                                                             26/12/1331 :دریافت تاریخ

 چکیده

 کادر ناقص دانش. شوند یم استفاده یجراح یرغ و جراحی یها پروسه در مکرراً امروزه آن یها فرآورده و خون :هدف و زمینه

 و نگرش و آگاهی بررسی حاضر مطالعه هدف. شود بیماران برای جدی خطرات باعث تواند یم ها فرآورده این انتقال در درمان

 .است آن یها فرآورده و خون انتقال درباره درمان کادر عملکرد

 دانشگاه آموزشی های یمارستانب کارکنان از نفر 255 روی بر 1334 سال در مقطعی تحلیلی-توصیفی مطالعه این :هاروش و مواد

 و نگرش آگاهی، دموگرافیک، اطالعات حاوی پرسشنامه از استفاده با ها داده. گرفت انجام یزد صدوقی شهید پزشکی علوم

 و فیشر ،اسکوئر کای آماری یها آزمون و SPSS24 افزار نرم از استفاده با ها داده وتحلیل یهتجز. شدند یآور جمع عملکرد

 .شد انجام والیس کروسکال

 متوسط و ضعیف آگاهی دارای افراد( نفر 33% )5/46 و (نفر 151% )5/53 یببه ترت حاضر مطالعه های یافته اساس بر :ها یافته

 آن یها فرآورده و خون انتقال باره در متوسط عملکرد و نگرش( نفر 166) افراد% 4/35. بودند یها فرآورده و خون انتقال درباره

 (.= 54/5p) گردید مشاهده داری یمعن ارتباط عملکرد وضعیت و جنسیت بین که داد نشان مطالعه این نتایج. داشتند

 بود، آن یها فرآورده و خون انتقال درباره درمان کادر آگاهی بودن متوسط و ضعیف بیانگر حاضر مطالعه نتایج :گیرینتیجه 

 .شود ارزیابی یستل چک توسط درمان کادر عملکرد و یابد افزایش آموزشی یها دوره ،شود یم پیشنهاد بنابراین

 خونی یها فرآورده خون، انتقال  عملکرد،  نگرش، آگاهی، :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

 یها فرآورده آن طی که است فرآیندی خون انتقال 

شود  یم تزریق درمانی اهداف جهت بیماران به خونی

 و خون انتقال به نفر ها یلیونم جهان سراسر در (.1)

 امروزه خون انتقال. (2دارند ) احتیاج آن یها فرآورده

 انجام جراحی غیر و جراحی یها پروسه در مکرراً

 سال در نفر میلیون 5/6 از خون انتقال روند .(3شود ) یم

است  رسیده 2516 سال در نفر میلیون 5/12 به 2512

 خون تزریق میلیون 3 حدود ساالنه نیز ایران در(. 4)

  (.5شود ) یم انجام
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 این اگر آن یها فرآورده و خون انتقال فواید وجود با

 عوارضی باعث نگیرد، انجام صحیح صورت به پروسه

 غیر یزا تب واکنش آلرژیک، یها واکنش جمله از

 آلودگی همچنین و عروقی داخل همولیز همولیتیک،

 و بدن دمای کاهش عروقی، -قلبی عوارض باکتریایی،

 یها گزارش طبق (.5شود ) یم سیترات با یتمسموم

 تزریق به دنبال جدی خطر 2266 ،2515 سال در جهانی

 خطای یلبه دل ها آن درصد 11 است، افتاده اتفاق خون

 یرقابلغ خطاها این درصد 15 تنها و است بوده انسانی

 تجویز یلبه دل خطا بیشترین (.4است ) بوده پیشگیری

 بالینی مراقبین(. 6است ) بوده اشتباه یها فرآورده

 خطاهای از اجتناب و کنترل در دفاعی خط آخرین

 انتقال مرحله 5 از که یا گونه به( 1هستند ) خون انتقال

 خون، یساز آماده شامل که آن یها فرآورده و خون

 انتقال از بعد و قبل فعالیت خونی، یها پک یآور جمع

 آخر مرحله سه در یدرمان کادر مریض، پایش و خون

 مناسب عملکرد و آگاهی بایستی یم و باشند یم دخیل

 عوارض کمترین دچار بیمار تا دهند بروز خود از را

 سه هر خون انتقال فرایند اینکه به توجه با(. 3, 6شود )

 را( عملکرد و نگرش شناخت،) یادگیری به مربوط بعد

 بخصوص درمان سیستم ؛دهد یم قرار شعاع تحت

 و نگرش دانش، بایستی یم بیمارستان آموزش مسئولین

 در تا دهند قرار ارزیابی مورد را درمان کارد عملکرد

 اطالع با همچنین. نماید آنان رفع به اقدام نقص صورت

 انتقال پروسه در درمان کادر آگاهی سطح از یافتن

 برای را بیشتری آموزشی یزیر برنامه توان یم خون،

 .نمود فراهم آنان

 کادر آگاهی میزان ایران در شده انجام مطالعات در

 تا پایین آن یها فرآورده و خون انتقال ی درباره درمان

 مطالعات در همچنین(. 1, 6است ) بوده متوسط

 گرفته قرار موردسنجش کارکنان عملکرد محدودی

 افراد نگرش بررسی به یا مطالعه کنون تا و( 15است )

 است؛ نپرداخته آن یها فرآورده و خون انتقال ی درباره

 آگاهی، بررسی هدف با یا مطالعه تا شدیم آن بر لذا

 های یمارستانب در درمانی کارکنان عملکرد و نگرش

 یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

 .ییمنما اجرا و طراحی

 هاروش و مواد

 مقطعی تحلیلی ـ توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش

 در تحقیقاتی طرح عنوان تصویب از پس که است

 صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای

 علوم دانشگاه آموزشی های یمارستانب به مراجعه و یزد

 و مسئولین از اجازه کسب و یزد صدوقی شهید پزشکی

 از نفر 255 یبر رو 1334 سال در کارکنان از رضایت

 علوم دانشگاه آموزشی های یمارستانب درمانی کارکنان

 با نمونه حجم .شد انجام یزد صدوقی شهید پزشکی

 و پیری مطالعه نتایج و کوکران فرمول از استفاده

 و 56/5 خطای ،p=26 گرفتن نظر در با( 3) همکاران

 با .گردید محاسبه نفر 255 درصد 35 اطمینان ضریب

 تخصیص با شده یبند طبقه یریگ نمونه روش از استفاده

 رشته کارکنان به نمونه حجم از نفر 15 متناسب،

 به نفر 16 پرستاری، رشته کارکنان به نفر 152 مامایی،

 رشته کارکنان به نفر 25 و عمل اتاق رشته کارکنان

 همکاری عدم یلبه دل. یافتند اختصاص هوشبری

 را پرسشنامه افراد این از نفر 15 تنها عمل اتاق کارکنان

 کارکنان به تکمیل جهت ها پرسشنامه .کردند تکمیل

 جهت ساعت یک از پس و شد یم داده ها بخش

 .شد یم مراجعه پرسشنامه یآور جمع
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 ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات گردآوری جهت

 اطالعات به مربوط آن اول بخش که شد استفاده

 محل بیمارستان کار، سابقه جنس، سن،) دموگرافیک

 حاوی دوم بخش و (رشته و کارکنان برای خدمت

 هر به که بود آگاهی پیرامون ای ینهچهارگز سؤاالت

 صفر نمره غلط یها پاسخ به و یک نمره صحیح پاسخ

. بود 22 تا 5 فرد هر امتیاز حداکثر و حداقل .شد داده

 15 تا 6 ضعیف، آگاهی عنوان به 6 تا صفر ی نمره

 در خوب آگاهی عنوان به 22 تا 16 و متوسط آگاهی

 با پرسشنامه از نگرش بررسی منظور به. شد گرفته نظر

. گردید استفاده لیکرت ای ینهگز 5 مقیاس با سؤال 12

 بود 65 تا 12 بین افراد نگرش نمره حداکثر و حداقل

 نگرش 43 تا 26 ضعیف، نگرش 21 تا 12نمره  که

 گرفته نظر در خوب نگرش عنوان به 65 تا 44 و متوسط

 کتاب از استفاده با نگرش و آگاهی سؤاالت. شد

 .گردید تهیه (6مرتبط )  مقالهیک  و( 11) میلر بیهوشی

 پرسشنامه از عملکرد بررسی منظور به نیز آخر بخش در

 5 لیکرت طیف ای ینهگز 5 یها پاسخ با سؤال 15 با

. بود 55 تا 15 بین نمرات ی محدوده. گردید استفاده

 عملکرد 31 تا 24 ضعیف، عملکرد 23 تا 15 نمره

 نظر در خوب عملکرد عنوان به 55 تا 36 و متوسط

 و پورفرزاد مطالعه از عملکرد سؤاالت .شد گرفته

 یها پرسشنامه روایی. گردید استفاده( 15همکاران )

 محتوی روایی از استفاده با عملکرد و نگرش و آگاهی

( علمی یئته اعضای از نفر ده به ها پرسشنامه دادن)

 و آگاهی سؤاالت روایی .گرفت قرار یدتائ مورد

 یدتائ و اصالح مورد اساتید و متخصصان توسط نگرش

 سنجیده کرونباخ آلفا با سؤاالت پایایی. گرفت قرار

 و 11/5 ترتیب به عملکرد و نگرش سؤاالت پایایی. شد

 ها داده ،ها پرسشنامه یآور جمع از پس. بودند 66/5

 . شد SPSS24 افزار نرم وارد و استخراج

 کای آماری یها آزمون از استفاده با تحلیل و تجزیه

 داری معنی سطح با والیس کروسکال و فیشر ،اسکوئر

 .گردید انجام 55/5

 هایافته

 در کننده شرکت افراد سن معیار انحراف و میانگین

 را افراد اکثریت .است بوده سال 32/35 ± 23/6 مطالعه

 45) سال 5 از کمتر کار سابقه با و (درصد 14) زنان

 داری افراد( نفر 4% )2 تنها .دادند یم یل( تشکدرصد

 دارای افراد سایر و نددبو ارشد کارشناسی مدرک

 نمونه جمعیتی اطالعات .بودند لیسانس مدرک

 شده آورده 1 شماره جدول در یکبه تفک موردنظر

 ضعیف، آگاهی دارای افراد( نفر 151% )5/53 .است

 و خون انتقال باره در متوسط آگاهی (نفر %33 )5/46

 نگرش( نفر 166) افراد% 4/35. داشتند آن یها فرآورده

 باره در خوب نگرش( نفر 3) افراد% 6/4 و متوسط

 افراد% 4/35. داشتند آن یها فرآورده و خون انتقال

 و خون انتقال باره در متوسط عملکرد نمودند، اظهار

 نمودند اظهار افراد% 6/4 تنها و دارند آن یها فرآورده

 یها فرآورده و خون انتقال باره در خوب عملکرد که

 . دارند آن

 رشته تفکیک به عملکرد و نگرش آگاهی، وضعیت

 بین .است شده آورده 2 شماره جدول در تحصیلی

 محل بخش و کار سابقه تحصیلی، رشته سن، متغیرهای

 ارتباط عملکرد و نگرش آگاهی، وضعیت با کار

 با جنسیت بین. نگردید مشاهده داری یمعن آماری

 وجود داری یمعن آماری ارتباط عملکرد وضعیت
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 نسبت زنان عملکرد وضعیت اظهاری خود طبق و داشت

 (. = 54/5p) است بوده بهتر مردان به

 جدول در تفکیکه ب عملکرد گزارشی خود وضعیت

 نگرش آگاهی، وضعیت بین .است شده آورده 3 شماره

 با آن یها فرآورده و خون انتقال درباره افراد عملکرد و

 آماری ارتباط اسکوئر کای آزمون از استفاده

 .نگردید مشاهده داری یمعن

 اطالعات جمعیتی نمونه مورد مطالعه -4جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

   جنسیت

 3/25 55 مرد

 1/14 143 زن

 155 133 جمع

   سابقه کار

 3/45 35 کمتر از پنج سال

 3/13 33 پنج تا ده سال

 6/16 33 15ده تا 

 3/11 34 سال 15بیشتر از 

 155 136 جمع

   رشته تحصیلی

 6/11 156 پرستاری

 4/1 15 مامایی

 3/3 25 هوشبری

 3/4 15 اتاق عمل

 155 253 جمع

   محل خدمت یها بخش

 3/66 125 عمومی یها بخش

 4/15 13 اتاق عمل

 3/21 33 ویژه یها بخش

 155 163 جمع

 

 درمانی به تفکیک رشته تحصیلی کارکنانوضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد  -2 ی شمارهجدول 

 متغیر

 اتاق عمل هوشبری مامایی پرستاری
 نوع

 آزمون
P 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 65 6 26 5 3/53 6 3/53 64 ضعیف آگاهی 
کای 

 اسکوئر
 45 4 14 14 1/46 1 1/46 66 متوسط 11/5

 5 5 5 5 5 5 5 5 خوب

 5 5 5 5 5 5 5 5 ضعیف نگرش 

تست 

 دقیق فیشر

 3/66 65 35 13 155 15 36 143 متوسط 41/5

 1/11 15 5 1 5 5 4 6 خوب

 26/5 5 5 5 5 5 5 5 5 ضعیف عملکرد 
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 3/14 1 1/16 3 1/6 1 1/6 15 متوسط

 1/65 6 3/63 15 3/33 14 3/33 133 خوب

 گیری نتیجه و بحث

 درمان کادر آگاهی که داد نشان مطالعه این نتایج

 خونی یها فرآورده و خون انتقال از آگاهی پیرامون

 و MacDougall مطالعه در. است متوسط تا ضعیف

 به نسبت ها انترن و پرستاران آگاهی( 2516) همکاران

 تفاوت خونی، یها فرآورده انواع سازگاری

 به صحیح یده پاسخ که یطور به داشت، یتوجه قابل

 در خونی یها گروه انواع سازگاری به مربوط سؤاالت

 منجمد تازه پالسمای و درصد 1/64 سل پک مورد

 حاضر مطالعه نتایج تفاوت علت. بود درصد 2/54 شده

 علل چندین از ناشی تواند یم MacDougall مطالعه با

 در که یطور به باشد کننده شرکت اعضای: جمله از

 بر عالوه و نداشتند شرکت ها انترن حاضر مطالعه

 ماما، همچون پیراپزشکی اعضای سایر پرستاران

 سنجش همچنین. بودند هم عمل اتاق و هوشبری

 پیرامون فقط MacDougall مطالعه در آگاهی

 تازه پالسمای و سل پک خونی یها فرآورده سازگاری

 آگاهی حاضر مطالعه در ولی( 12بود ) شده منجمد

 و خونی یها فرآورده مختلف انواع پیرامون

 طراحی جهت میلر کتاب از که بود ها آن ترانسفوزیون

 فوق ذکرشده موارد بنابراین؛ گردید استفاده سؤاالت

 .باشند رگذاریتأث مطالعه دو اعضای آگاهی بر توانند یم

 آگاهی( 1363) همکاران و پور فرزاد مطالعه در

 درصد 5/33 که داد نشان خون انتقال پیرامون پرستاران

 ضعیفی آگاهی نیز درصد 15/6 و متوسط آگاهی

 موضوع این به نسبت خوبی آگاهی مابقی و داشتند

 آگاهی شد بیان باالتر در که طور همان(. 15داشتند )

 در. بود متوسط و ضعیف بین حاضر مطالعه در افراد

 مختلف یها رشته از کنندگان شرکت حاضر مطالعه

پور  مطالعه در که یدرحال داشتند حضور پیراپزشکی

 . بودند شده مطالعه وارد پرستاران فقط فرزاد

 به مربوط سؤاالت تعداد حاضر مطالعه در همچنین

 در ولی بود یا نهیچهارگز سؤال 21 آگاهی حیطه

 درجه که داشت سؤال 14 تنها موردبحث مطالعه

 یده پاسخ میزان بر نیز شده مطرح سؤاالت دشواری

 ذکر فرزاد پور مطالعه در که است رگذاریتأث صحیح

 .بود نشده

( 1332) همکاران و ساالروند دیگر، مطالعه در

 و پرستاران آگاهی میزان سنجش هدف با یا مطالعه

 در آن با مرتبط عوامل و ایمن خون تزریق از ماماها

 متوسط آگاهی بیانگر آن نتایج که دادند انجام گناباد

 مختلف عوامل(. 1بود ) خون انتقال پروسه از افراد این

 انتقال با مرتبط یها کارگاه برگزاری جمله از دیگر

 یها یزیر برنامه اساس بر سالیانه طور به که خون

 کارکنان برای بیمارستان آموزش توسط شده انجام

 و نگرش آگاهی، بر تواند یم نیز شود یم برگزار

 در که یطور به باشد، رگذاریتأث کارکنان عملکرد

 از ماه هشت حدود متوسط طور به ساالروند مطالعه

 توسط شده گذرانده خون انتقال با مرتبط دوره آخرین

 .گذشت یم کنندگان شرکت

 همکاران و منتظر مطالعه در پرستاران آگاهی سطح

 یها مارستانیب در درمان کادر روی بر که( 1334)

 قرار ضعیف سطح در بیشتر گرفت، انجام مازندران

(. 6دارد ) همخوانی حاضر مطالعه نتایج با که داشت

 هم با مطالعه دو در کنندگان شرکت آگاهی یبند درجه

 آگاهی حاضر مطالعه در که یطور به داشت، تفاوت

 سؤاالت دوسوم از بیش به یده پاسخ معنای به خوب

 از بیش به یده پاسخ منتظر مطالعه در اما دیگرد یم تلقی
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 جهت سؤاالت تعداد. بود مدنظر سؤاالت از درصد 35

 .بود سؤال ده مطالعه این در آگاهی سنجش

 تعداد مطالعه، در کننده شرکت افراد رشته مجموع در

 یها دوره تعداد همچنین و ها آن دشواری و سؤاالت

 خون انتقال پیرامون درمان کادر برای برگزارشده

. باشند رگذاریتأث درمان کادر آگاهی سطح بر توانند یم

 به توجه با که اند دهیرس نتیجه این به امروزه محققین

 پروسه پیرامون درمان کادر اعضای متفاوت آگاهی

 جهت یستیبا یم خون، انتقال حیاتی و مهم بسیار

 در معتبر یها ستیل چک از موجود خطاهای کاهش

 استفاده بیمار به آن تزریق و خون انتقال مختلف مراحل

 آموزشی یها دوره بیشتر برگزاری همچنین(. 13نمود )

 ارتقای در تواند یم درمان کادر برای خدمت ضمن

 .باشند مؤثر آگاهی افزایش

 کادر اعضای نگرش که داد نشان مطالعه این نتایج

. است خوب تا متوسط خون انتقال پیرامون درمان

 میزان یادگیری فرآیند در عاطفی بعد عنوان به نگرش

 را خون انتقال به درمان کادر یمند عالقه و حساسیت

 ایران در ولی موضوع این اهمیت رغم یعل. دهد نشان

 قرار یموردبررس را درمان کادر نگرش که یا مطالعه

 همکاران و کیانی که مطالعه یک در. نشد یافت دهد،

 پیرامون ماماها و پرستاران نگرش روی بر( 1335)

 که داد نشان نتایج پرداختند، بند ناف خون اهدای

 خوب تا متوسط موضوع این به نسبت ها آن نگرش

 و Davis توسط دیگر مطالعه یک در(. 14است )

 کادر اعضای نگرش بررسی به که( 2512) همکاران

 کننده افتیدر بیماران به اطالعات دادن پیرامون درمان

 درمان کادر اعضای که داد نشان پرداختند، خون

 بیماران به را ناکافی اطالعات ،ندینما یم احساس

 (.15دهند ) یم ارائه خون ترانسفوزیون نیازمند

 چنین قبلی، مطالعات و مطالعه این نتایج به توجه با

 پیرامون مثبتی نگرش درمان کادر که شود یم استنباط

 برگزاری از و دارند خونی یها فرآورده مختلف ابعاد

 نظری و عملی صورت به آموزشی مختلف یها دوره

 انتقال پروسه بتوانند لهیوس نیبد تا ندینما یم استقبال

 بیماران مدنظر اطالعات و انجام کمتری خطر با را خون

 .دهند انتقال آنان به باال آگاهی با را

 درمان کادر عملکرد با ارتباط در مطالعه این نتایج

 از درصد 35 حدود که داد نشان خون انتقال پیرامون

 بر متوسطی عملکرد مطالعه این در کننده شرکت افراد

 و Hijji مطالعه در. دارند یخود گزارش اساس

 با ارتباط در پرستاران عملکرد( 2515) همکاران

 توسط ستیل چک از استفاده با خون ترانسفوزیون

 قرار ارزیابی مورد یا مشاهده صورت به ارزیابان

 آنان از درصد 15 که بودند آن بیانگر نتایج. گرفت

 مطالعه در. آوردند به دست را درصد 55 از کمتر نمره

 بود یخود گزارش اساس بر درمان کادر عملکرد حاضر

 توسط آنان عملکرد Hijji مطالعه در که یدرحال

گرفت  قرار ارزیابی مورد یا مشاهده صورت به ارزیاب

 همکاران و Sapkota دیگر مطالعه در همچنین(. 16)

 زمینه در پرستاران عملکرد که دادند نشان( 2516)

 نیازمند و است بهینه از حد کمتر خون ترانسفوزیون

 دریافت در ریتأخ. باشند یم زمینه این در بیشتر آموزش

 بیش) ترانسفوزیون زمان شدن طوالنی خونی، فرآورده

 از بیمار به کافی اطالعات ندادن و بیمار به( ساعت 4 از

 دارای ها آن درباره درمان کادر که بودند مواردی جمله

 این یها تیمحدود از (.4بودند ) نامناسب عملکرد

 گزارشی خود صورت به افراد عملکرد ارزیابی به مطالعه

 .نمود اشاره توان یم

 کادر مثبت نگرش به توجه با رسد یم نظر به مجموع در

 برگزاری جهت یزیر برنامه خون، انتقال پیرامون درمان

 در همچنین و بخشی درون آموزشی مدون یها دوره

. است ضروری مداوم آموزش یها کالس سطح

 درمان کادر توسط متوسط عملکرد گزارش رغم یعل
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 اساس بر آنان عملکرد بر نظارت اما مطالعه این در

 همچنین و آموزشی سوپروایزر توسط ،ستیل چک

 عملکرد ارتقای موجب تواند یم مربوطه بخش مسئولین

 .شود درمان کادر

 

 قدردانی و تشکر

 علوم دانشگاه کارکنان کلیه از مقاله این نویسندگان

 تکمیل را ها پرسشنامه که یزد صدوقی شهید پزشکی

 و تحقیقات معاونت از همچنین و دادند تحویل و کردند

 جهت یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه فناوری

 و تقدیر 3546 کد با طرح این مالی حمایت و تصویب

 که شوند یم متعهد مقاله این نویسندگان. شود یم تشکر

 .ندارد وجود منافعی و تضاد گونه چیه
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