مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي /دوره دهم /شماره سوم  /پایيز  /2935پياپي 93

502

بررسی میزان مهارت دانشجویان پزشکی در تشخیص بیماریهای مخاطی دهان وعملکرد آنها در
درمان این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر محمد شوریابی  #1دکتر سید امیر رضوی سطوتی 2دکتر بهزاد منصوری 9دکتر عبداهلل نعمتی زیوه 4دکتر سارا حق نگهدار 5دکتر مریم رباتی

6

 -1استادیار بخش بيماریهای دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز
 -5استادیار بخش اندودانتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
 -9استادیار گروه آمار دانشگاه چمران اهواز
 -1دندانپزشک
 -2استادیار بخش بيماریهای دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 -0استادیار بخش بيماریهای دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز

خالصه:
سابقه و هدف :با توجه به اجرای طرح پزشک خانواده و دسترسي راحت به پزشكان ،بخصوص در مناطق دورافتاده ،اکثر بيماران برای
درمان ضایعات دهانيشان به آنها مراجعه ميکنند .این مطالعه در صدد تعيين ميزان مهارت در تشخيص ضایعات مخاطي دهان و
نحوه ی عملكرد دانشجویان اینترن پزشكي دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال  2932در درمان این ضایعات بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفي بود که  00نفر از اینترنهای پزشكي را مورد ارزیابي قرارداد .ابزار گردآوری
اطالعات پرسشنامهای متشكل از  20سوال بود که با استفاده از سایر تحقيقات مشابه تهيه گردید .روایي پرسشنامه با نظر  2نفر از
متخصصين رشته بيماری های دهان تعيين گردید.این پرسشنامه مشتمل بر سه قسمت بود .با مراجعه به بيمارستان های آموزشي
پرسشنامه ها به صورت حضوری کامل مي شد .دادهها با کمک نرمافزار  SPSS 22مورد تحليل قرار گرفتند.
یافتهها 15/2 :درصد از اینترنها مرد و  23/2درصد دیگر زن بودند و در محدوده سني  51-50سال قرار داشتند .ميزان نمره اینترنها
مذکر و مونث در مهارت تشخيص به ترتيب9/33± 0/52و9/09±0/20بود.در عملكرد درمان ميانگين نمره اینترنهای مذکر و مونث به
ترتيب  2/31±0/23و 2/30±0/29بود.تفاوت آماری معناداری در ميزان عملكرد درمان و مهارت تشخيص بيماری های دهان در
دانشجویان مرد و زن مشاهده نشد(p=0/59( .
نتیجه گیری :به نظرميرسد دانشجویان پزشكي عملكرد مطلوبي در درمان بيماران با مشكالت مخاطي دهان ندارند ،آنها موافق ارائه
واحد بيماریهای دهان به دانشجویان پزشكي ميباشند و جا دارد این موضوع توسط مسئولين آموزشي دانشگاه پيگيری شود .
کلید واژهها :ضایعات ،مخاطي دهان ،تشخيص ،مهارت باليني ،دانشجویان پزشكي
وصول مقاله32/20/3 :

اصالح نهایي35/9/25 :

پذیرش مقاله35/1/55 :

تضعيف کننده ی سيستم ایمني بدن و بدخيمي های خوني هم

مقدمه:
گفته مي شود دهان آینه ی سالمت بدن است .غير از مشكالت
موضعي که صرفا دهان را مبتال مي کنند  ،بسياری از بيماری
های سيستميک هم دارای تظاهرات دهاني هستند .از جمله
این بيماری ها مي توان به بيماری هایي چون سندرم بهجت،
پمفيگوس ولگاریس ،اریتم مولتي فرم ،سل ،سيفيليس،سيلياک
،لوپوس اریتماتوز و بيماری کرون اشاره کرد.

()2-1

بيماری های

ضایعات و عالمت های خاصي را در دهان ایجاد ميکنند.

()2

از یک طرف برخي از بيماریها که دهان را مبتال ميکنند شيوع
باالیي دارند ،مثل :خشكي دهان وآفت راجعه دهان

()2،5

و

مواردی هم هستند که از شيوع پایين تری برخوردارند اما در
صورت عدم تشخيص و درمان به موقع مي توانند عواقب بسيار
بدی را به همراه داشته باشند مثل :لكوپالکيا و اریتروپالکيا

()0

که ضایعاتي هستند بدون درد و تورم و خونریزی و ظاهری

 #نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر محمد شوریابي ،استادیار بخش بيماریهای دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز خيابان گلستان ،دانشگاه علوم
پست الكترونيکDsshoriabii@yahoo.com :
تلفن03229253150 :
پزشكي جندی شاپور ،دانشكده دندانپزشكي ،بخش بيماری های دهان
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خوش خيم که به مرور زمان قابليت تبدیل به بدخيمي را دارند.

اینترنهای پزشكي دانشگاه های کرمان و زاهدان تشكيل

از سوی دیگر شباهت ضایعات دهان با یكدیگر و دشواری تمایز

مي دادند .ميانگين نمره ی آگاهي ایشان از  0امتياز مربوطه

آنها از هم(به علت شرایط خاص حفره دهان) نياز به آموزش

 9/02و ميانگين نمرهی عملكرد تشخيصي ایشان از  3امتياز

صحيح کادر درماني را افزایش ميدهد )9(.تشخيص و درمان این

مربوطه  2/3بود .آنها نتيجه گرفتند که بازنگری و تاکيد در

بيماران بر عهده متخصصين بيماریهای دهان است که یكي از

مورد محتوی و نحوهی آموزش بيماریهای دهان برای
()22

رشته های تخصصي دندانپزشكي است.

دانشجویان پزشكي این دانشگاه امری ضروی و مفيد است.

با توجه به اجرای طرح پزشک خانواده و دسترسي آسان به

آنها توصيه کردند مطالعات مشابهي در سایر دانشگاه ها انجام

پزشكان بخصوص در مناطق دورافتاده ،اکثر بيماران برای

شود تا بتوان نتایج آن را به تمام دانشگاه های علوم پزشكي

درمان ضایعات دهاني به آنها مراجعه ميکنند به همين دليل

تعميم داد.

آنان ميتوانند نقش کليدی در فرایند تشخيص و درمان

در تحقيقي دیگر با استفاده از پرسشنامه اقدام به بررسي

بيماری های دهان ایفا کنند.

()3

ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي  210نفر از اینترنهای پزشكي

در دوره ی آموزش رشتهی پزشكي تنها آموزش محدود و

و دندانپزشكي مشهد در سال تحصيلي 2903شد .ميانگين نمره

پراکنده ای در بخشهای گوش و حلق و بيني ،پوست،

مربوط به آگاهي از  1امتياز کل در دانشجویان پزشكي 9/02

روماتولوژی و داخلي به دانشجویان در رابطه با بيماریهای مخاط

ودر دانشجویان دندانپزشكي  9/20بود و ميانگين نمره مهارت

دهان ارائه مي شود و واحد مستقل آموزش دهان و دندان برای

تشخيصي اینترنهای پزشكي 2/ 39و در اینترنهای دندانپزشكي

تدریس در رشته پزشكي پيش بيني نشده است.

()3،2

 5/31از  1بود .ميانگين نمره آگاهي اینترنهای پزشكي و

در مطالعات مختلف ،ميزان آگاهي جامعه پزشكي یا

دندانپزشكي در خصوص بيماریهای دهان با هم متفاوت بود

دانشجویان این رشته ها در مورد مسائل گوناگون مورد تحقيق

ولي این تفاوت از نظر آماری معني دار نبود .اما این تفاوت در

قرار گرفته است.

مهارت تشخيصي بين دو گروه باالتر بوده و از نظر آماری معني
()25

در مطالعه ای شایق و همكاران به بررسي سطح آگاهي و نگرش

دار بود.

دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور نسبت به ارائه خدمات

با توجه به اهميت بيماری های دهان ،سنجش آگاهي

بهداشت دهان و دندان در شبكههای بهداشتي درماني

دانشجویان پزشكي از بيماریهای مختلف دهان در دانشگاههای

آگاهي و نگرش

علوم پزشكي کشور ضروری به نظر مي رسد .در راستای این

دانشجویان درباره اکستازی بررسي شد( ،)0عجمي و همكاران به

هدف مطالعه حاضرجهت تعيين ميزان مهارت دانشجویان

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجویان دندانپزشكي مشهد

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز در تشخيص

در رابطه با کنترل عفونت پرداختند()3و در مطالعه ای دیگر به

ضایعات مخاطي دهان و نحوه عملكرد آنها در درمان این

بررسي نيازهای اطالعاتي دانشجویان پرستاری در زمينه

ضایعات در سال تحصيلي  30-32انجام شد.

کشورپرداختند( ،)3در مطالعهای دیگر

اورژانس پرداخته شد.

()20

اما در رابطه با ميزان آگاهي

دانشجویان پزشكي از ضایعات مخاط حفره دهان بجز تعداد

مواد و روشها:

محدود مطالعهای انجام نشده است )25،22( .چمني و همكاران ،به

پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفي بود که در آن مهارت

منظور بررسي ميزان آگاهي و عملكرد اینترن های پزشكي در

تشخيص ضایعات مخاطي دهان توسط اینترنهای پزشكي

مورد بيماریهای رایج دهان ،پژوهشي را در سال 2902در

دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز و عملكرد آنها جهت

دانشگاه علوم پزشكي کرمان انجام دادند .جامعه ی پژوهش را

درمان این بيماران مورد ارزیابي قرار گرفت .پژوهش دارای دو
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دکتر محمد شوریابي و همكاران

متغير اصلي مهارت تشخيص ضایعات مخاطي دهان و نحوه

ميشد که از نتایج تحقيق فقط در راستای هدف تحقيق استفاده

عملكرد اینترنها جهت درمان این بيماران بود.

ميشود و فرم ها در اختيار افراد غير مسئول قرار داده نميشود.

ارتباط خصوصيات دموگرافيک اینترنها با دو متغير فوق در این

جهت اطمينان بيشتر شرکت کنندگان از محرمانه بودن نتایج،

تحقيق مورد بررسي قرار گرفت .جامعه پژوهش را  00نفر از

نيازی به نوشتن نام ونام خانوادگي شان نبود .پس از پرشدن

اینترنهای پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز تشكيل ميدادند.

پرسشنامه ها نسبت به استخراج دادهها اقدام شد و سپس با

این  00نفر به صورت سرشماری بر اساس ليست اسامي اداره

کمک نرمافزار SPSS 22و با استفاده از آزمون T.Student

آموزش پزشكي از اینترن های شاغل به تحصيل در دانشگاه

و ضریب همبستگي پيرسون دادهها مورد تجزیه و تحليل قرار

علوم پزشكي جندی شاپور اهواز انتخاب شدند.

گرفتند.

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامهای متشكل از
 20سوال بود که توسط محققين با استفاده از سایر تحقيقات

یافتهها:

مشابه معتبر تهيه گردید )22،3( .روایي پرسشنامه با نظر  2نفر از

15/2درصد از اینترنها مرد و  23/2درصد دیگر زن بودند.

متخصصين رشته بيماریهای دهان تعيين شد.

ميانگين سن افراد  51/3سال بود .دامنه سني  59-53سال

این پرسشنامه مشتمل بر  9قسمت بود قسمت اول مربوط به

بوده و  03درصد از شرکت کنندگان در محدوده سني 51-50

خصوصيات فردی جامعه پژوهش و هفت سوال درباره آگاهي

سال قرار داشتند .ميزان نمره اینترنها مذکر و مونث در مهارت

آنان راجع به بيماریهای مخاط دهان و رشته بيماریهای دهان

تشخيص به ترتيب 9/33±0/52و9/09±0/20بود.در عملكرد

بود  ،قسمت دوم شامل هشت سوال جهت ارزیابي مهارت

درمان ميانگين نمره اینترنهای مذکر و مونث به ترتيب

تشخيص ضایعات دهان طراحي شده بود و قسمت سوم شامل

 2/31±0/23و 2/30±0/29بود .تفاوت آماری معناداری در

سه سوال بود که به ارزیابي عملكرد اینترنها جهت درمان

ميزان عملكرد درمان و مهارت تشخيص بيماری های دهان در

بيمارانشان اختصاص داده شده بود .به سواالت قسمت اول

دانشجویان مرد و زن مشاهده نشد(p=0/59( .

امتيازی داده نمي شد و پاسخ دانشجویان به هر سوال به صورت

 30درصد (35نفر) اینترنها با رشته بيماریهای دهان آشنایي

جداگانه مورد تجزیه وتحليل آماری قرار مي گرفت.به هر سوال

نداشتند و نزدیک به  31درصد ( 23نفر) آنها موافق ارائه

قسمت دوم در صورتي که پاسخ صحيح داده مي شد یک امتياز

آموزش این رشته در قالب یک واحد درسي بودند .ميانگين

تعلق ميگرفت.حداکثر امتياز قابل کسب در قسمت دوم هشت

نمره اینترنها از  0نمره که مربوط به تشخيص لندمارکهای

بود ودر قسمت سوم به هر سوال دو امتياز تعلق مي گرفت و

آناتوميک و ضایعات مخاطي دهان  2/99بود ،تنها  2درصد(1

حداکثر امتياز قابل کسب در صورتي که پاسخ مناسب داده

نفر) توانستند نمره  0را کسب کنند(.جدول )2

مي شد ،شش بود.البته هر یک از سواالت قسمت سوم به

 90درصد(52نفر) اینترنها در مواجهه با یک بيمار مبتال به

صورت جداگانه نيز مورد تجزیه و تحليل آماری قرار مي گرفت.

آفت وی را به پزشک متخصص ارجاع مي دادند و 12

پرسشنامه به تعداد افراد شرکت کننده در تحقيق تكثير گردید.

درصد(95نفر) نيز یک پروسه نادرست(درمان سمپتوماتيک یا

سپس با مراجعه به بخشهای مختلف بيمارستان های آموزشي

انجام بيوپسي) را جهت درمان بيمارشان پيش ميگرفتند.

شهرستان اهواز که محل استقرار اینترنهای پزشكي بود

تنها 53درصد(  59نفر) طرح درمان صحيح را که درخواست

پرسشنامه ها به صورت حضوری کامل مي گردید.

 CBCوسایر آزمایشات بود را درخواست مي کردند.

جهت پر کردن پرسشنامه هيچ اجباری وجود نداشت ،ضمن
این که به هر شرکت کننده به صورت کتبي اطمينان داده
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بيست درصد (20نفر) پزشكان جهت درمان سلوليت فضای

بود (یعني کمي بيش از نصف نمره کل) که با نتایج تحقيق
()22

باکال با علت دنداني از پني سلين خوراکي استفاده ميكردند در

حاضر همخواني دارد.

حاليكه  1درصد (9نفر) جنتامایسين  99 ،درصد(50نفر) پني

در مشهد ميانگين نمره اینترنهای پزشكي در قسمت مهارت

سيلين تزریقي 19 ،درصد(92نفر) مترونيدازول استفاده

تشخيص از نصف نمره کل که چهار بود کمتر بود که با مطالعه

مي کردند.

اما در تحقيق سرآباداني و همكاران

حاضر و تحقيق چمني همخواني ندارد.

()25

علت این امر را

ميتوان به تفاوت موجود در بين دانشگاهها که به لحاظ
جدول  -1میزان عدم مهارت تشخیص ضایعات دهان بر حسب

امكانات متفاوت ،اساتيد مختلف ،نحوه ارائه دروس متفاوت

انواع ضایعات (تعداد = )08

مربوط دانست .البته تفاوتي که در بين این مقاالت وجود دارد
نيز مي تواند تا حدودی بيانگر این نتایج متفاوت باشد چرا که
تعداد پاسخ غلط
(درصد)

پاسخها
پرسشها
تشخيص دادن اینسيزیو پاپيال

(23)52/5

تشخيص جوانه چشایي
circumvallate
تشخيص linea alba

(15)25/2

(90)12

این سه مقاله در زمانها ومكانهای مختلف وتوسط مجریان طرح
وپرسشنامه های مختلف انجام شده است و از این بابت مقایسه
نتایج آنها با هم خالي از ایراد نيست.
مطالعه حاضر از نظر این که به بررسي عملكرد درماني
دانشجویان پزشكي در بيماریهای مخاطي دهان نيز پرداخته

تشخيص ليكن پالن دهاني

(22)29/0

تشخيص پمفيگوس

( 59)50/0

است نسبت به مطالعه چمني و سرآباداني برتری دارد.

:تشخيص عالمت دهاني
لوپوس اریتما توز

(51)90

در این پژوهش مشخص شد که علي رغم این که دانشجویان

تشخيص لكوپالکيا

(59)50/0

تشخيص تومور غدد بزاقي

(93)10/0

()22،25

ميتوانند این بيماریها را احتماال با توجه به سير باليني بيماری
و به کمک عالئم آنها در سایر قسمتهای بدن بخوبي تشخيص
دهند اما تمایلي به درمان بيمارهای مخاطي دهان ندارند و
ترجيح ميدهند که بيمارانشان را ارجاع دهند و یا اگر تصميم

بحث:
دانشجویان پزشكي باید در زمينه بيماریهای مخاطي دهان
ونحوه درمان این ضایعات همانند سایر بيماریها ی بدن اطالع
کافي داشته باشند تا بتوانند به بيمارانشان کمک نمایند .لزوم
این امر در نتایج این تحقيق هم نمایان است چرا که اکثر
دانشجویان موافق ارائه یک واحد درسي به دانشجویان پزشكي
در رابطه با بيماریهای دهان بودند .این نتایج با تحقيق چمني
وسرآباداني همخواني دارد .

()22،25

این تحقيق همچنين نشان داد ،هرچند دانشجویان پزشكي
مستقيماً تحت آموزش ضایعات مخاطي حفره دهان قرار
نگرفتهاند اما از مهارت خوبي در تشخيص ضایعات مخاطي
دهان برخوردارند .در مطالعه چمني و همكاران ميانگين نمره
مهارت تشخيص شرکت کنندگان از  3نمره کامل حدود 2/3
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به درمان ميگرفتند در  00 -30در صد موارد درمان درست را
انجام نميدادند .در توجيه این امر که چرا دانشجویان پزشكي
علي رغم این که ميتوانند ضایعات مخاطي دهان را تشخيص
دهند اما تمایلي به درمان آنها ندارند و یا درمان نادرست را
انجام مي دهند ،عدم آموزش مستقيم به دانشجویان در ارتباط با
بيماریهای دهان اشاره کرد که باعث ميشود آنها آشنایي دقيق
از محيط منحصر به فرد دهان و شرایط ویژه آن را نداشته
باشند و با درمان مشكالت دهاني این بيماران ناآشنا باشندو
بعالوه چون در کوریكولوم آموزشي آنها آموزش این بيماریها
جایي نداشته است ،این برداشت را داشته باشند که مسئوليتي
جهت تشخيص و درمان این بيماران بر عهده آنها نيست .از این
بابت نتایج این تحقيق با تحقيق کاهویي وهمكاران که با
استفاده از پرسشنامه به بررسي نيازهای اطالعاتي دانشجویان

503

دکتر محمد شوریابي و همكاران

پرستاری در آموزش باليني بخشهای اورژانس پرداختند
همخواني دارد.

()20

آنها دریافتند که تعداد کمي از

ميشود .در تحقيق آنها 12درصد از موارد ارجاع بيماران از
سوی پزشكان بوده است.

()21

دانشجویان( 3/5درصد) تمایل به کسب اطالعات مربوط به

در اختالف ارقام 20درصد تحقيق حاضر و 3درصد تحقيق

هماهنگي با مراجع قانوني دارند چرا که آنها به اشتباه عقيده

دالوریان

با  %12تحقيق )21( Haberlandباید تأمل کرد.

داشتند که این کار وظيفه آنها نيست پس نيازی هم به

به هر شكل مشكالت سيستم ارجاع موجب شده است که طبق

یادگيری این مطالب ندارند  .محققين پيشنهاد کردند که در

آمار ،متوسط زمان سپری شده از هنگامي که بيمار متوجه

فرایند آموزش دانشجویان پرستاری تدریس مسائل حقوقي

ضایعه دهاني خود شده تا زماني که به بخش بيماریهای دهان

()29

()22

مورد توجه قرار گيرد.

معرفي ميشود 23،ماه برآورد شود

ميزان آشنایي اینترنها پزشكي با رشته بيماریهای دهان که یكي

مشكالت جدی و گاهي عواقب جبران ناپذیری برای بيماران

از شاخههای تخصصي رشته دندانپزشكي است کم یا خيلي کم

ایجاد کند .طبيعي است همكاری پزشكان در ارجاع بيمار به

بود  .یكي از دالیل این عدم آشنایي وجود رابطه یک طرفه

متخصص دندانپزشكي در پيشگيری از این گونه مشكالت بسيار

آموزش بين دو دانشكده پزشكي و دندانپزشكي است بصورتي

مؤثر خواهد بود.این همكاری بدون آشنایي دانشجویان پزشكي

که دانشكده دندانپزشكي از خدمات آموزشي پزشكان هر چند

با توانایي های علمي و عملي دندانپزشكان ميسر نخواهد بود .از

محدود ،استفاده ميکند اما دانشكده پزشكي از خدمات آموزش

نقاط ضعف این تحقيق ميتوان به اجرای آن بوسيله پرسشنامه

متخصصين دندانپزشكي استفاده نميکند.

اشاره کرد ،چنانچه این امكان وجود داشت که نحوه برخورد

در این تحقيق مشخص شد که تنها 20درصداز اینترنها،

اینترنها را به صورت عملي و در برخورد با بيماران واقعي که از

بيماران با مشكالت مخاطي دهان را به متخصص بيماریهای

مشكالت مخاطي دهان شكایت دارند مورد مطالعه قرار داد

دهان ارجاع ميدهند در صورتي که در تحقيق چمني و

نتایج بهتر و قابل اطمينان تری حاصل ميشد .اما اجرای تحقيق

همكاران حدود  20از اینترنهای پزشكي کرمان و زاهدان

به این صورت  ،عالوه بر این که مستلزم صرف هزینه و زمان

بيمارانشان را به متخصص بيماریهای دهان ارجاع ميدادند.

()22

این امر نشان دهنده آشنایي بيشتر اینترنهای پزشكي کرمان و
زاهدان از رشته بيماریهای دهان است که ميتواند به علت
ارتباطي باشند که از طریق حضور دستياران بيماریهای دهان
دانشكده دندانپزشكي در بخشهای مختلف پزشكي با اینترنها
برقرار مي شود .این ارتباط به علت عدم پذیرش دستيار در
بخش بيماریهای دهان دانشكده دندانپزشكي اهواز ،وجود ندارد.
براساس تحقيق دالوریان حدود 3درصد از کل بيماران از

که این امر ميتواند

بيشتری است ،از نظر اجرایي واخالقي نيز غير عملي است.
نتیجه گیری:
به نظر مي رسد که دانشجویان پزشكي عملكرد خوبي در درمان
بيماران با مشكالت مخاطي دهان ندارند و خود نيز قویاً موافق
ارائه واحد بيماریهای دهان به دانشجویان پزشكي ميباشند و
جا دارد این موضوع توسط مسئولين آموزشي دانشگاه پيگيری
شود.

سوی پزشكان عمومي و متخصص پزشكي به بخش بيماریهای

قدردانی:

دهان دانشكده دندانپزشكي مشهد ارجاع شده بودند که با

بدین وسيله از معاونت تحقيقات وفن آوری دانشگاه علوم

نتيجه حاصل از این تحقيق که حدود 20درصداست تا حدودی

پزشكي جندی شاپور اهواز به جهت تامين منابع مالي این

همخواني دارد )29( .اما با مطالعه  Haberlandو همكاران که

تحقيق و سرکار خانم دکتر گلي چمني به جهت همكاری در

در ایالت اوهایو آمریكا انجام شده است تفاوت فاحشي دیده

طراحي سواالت تحقيق ،تشكر و قدرداني مي گردد.
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