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فصل 2

آزمایشگاه 
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در آزمایشگاه چه نکات مهمی را باید رعایت کنیم؟
1ـ هرگز بدون روپوش، دستکش، ماسک، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نکنیم؛ 

2ـ از شیلنگ های آب و گاز هرگز بدون بست استفاده نکنیم؛
3ـ هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنیم؛ 

4ـ هرگز آزمایش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نکنیم؛ 
5 ـ هرگز از ظروف حاوی مواد و محلول ها بدون درپوش محکم نگه داری نکنیم؛

6 ـ مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف بر روی میزها نگه داری و بقیه را در محل مناسب 
انبار نماییم؛

را  آنها  با  مقابله  مناسب  روش های  و  نماییم  شناسایی  را  آزمایشگاه  در  موجود  خطرات  7ـ 
بیاموزیم؛

8 ـ محل کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزیم؛
9ـ قبل از کار با مواد شیمیایی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسایی نموده 

و روش مقابله با این خطرات را فراگیریم؛
10ـ با عالیم و هشدارهای ایمنی آشنا شویم؛

11ـ مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه داریم؛
12ـ روی میزها از تجهیزات و مواد غیر الزم خالی باشد؛

13ـ وسایل روی میزها را به طور مناسب و بی خطر قرار دهیم؛
14ـ حتماً به هرگونه ظرف حاوی مواد و محلول ها برچسب مناسب الصاق نماییم؛

15ـ از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه پرهیز کنید، محیط آزمایشگاه آلوده 
به مواد سمی و خطرناک است؛

16ـ هنگام شست وشوی ظروف و وسایل شیشه ای، ابتدا شیر آب را باز نموده و منتظر یکنواخت 
شدن جریان آب و ثابت شدن فشار آن می شویم، سپس وسایل قابل شست وشو را در مسیر جریان 
آنها  شکستن  و  آب(  ناگهانی  فشار  اثر  )در  دست  از  وسایل  شدن  رها  از  تا  می دهیم  قرار  آب 

جلوگیری شود؛
17ـ حتی االمکان در ساعات خلوت روز آزمایش نکنیم تا بتوانیم در صورت نیاز از کمک سایر 

افراد استفاده نماییم؛
 18ـ اگر انجام آزمایش نیازمند زمان طوالنی است، به جای انجام آن در ساعت های انتهایی روز، 

بهتر است آزمایش ها را زودتر شروع نماییم؛
19ـ مواد و محلول های خطرناک و آالیندة محیط زیست را در فاضالب یا سطل زباله خالی 

نکنیم؛ این مواد و محلول ها باید جمع آوری و به صورت صحیح دفع گردند؛
20ـ برای هر بار استفاده حتماً تاریخ استفاده از دستگاه و فاکتور اندازه گیری شده را در دفترچة 

مخصوص یادداشت نماییم؛
21ـ پیش از توزین یا برداشتن هر ماده برچسب ایمنی آن را مطالعه نماییم؛

22ـ هرگز مواد شیمیایی را به وسیله پیپت با دهان نکشیم؛
23ـ برای استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگیری از اختالل در آن دستگاه الزم است در 

شروع با مسئول آن هماهنگی کامل به عمل آید؛
24ـ ترازوهای موجود در آزمایشگاه باید هر روز پس از اتمام کار تمیز شود؛
25ـ هرگز کیف و وسایل شخصی خود را در محیط آزمایشگاه قرار ندهیم؛

26ـ خانم ها باید مقنعة خود را در روپوش قرار دهند.
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پیکتوگرام نوعی نماد بصری است که اطالعات را به صورت تصویری و بدون استفاده از کالم 
خیلی سریع و صریح ارائه می کند. 

این نمادها بدون استفاده از کلمات و جمالت اطالع مورد نظر را در اختیارمان می گذارند؛ در 
واقع آنها خود یک زبان بین المللی بصری و بدون کالم هستند که هریک می تواند هشدار دهنده، 

راهنمایی کننده و بازدارنده باشند. 
هر  ایمنی  کمیتة  به وسیلة  و  نصب  آزمایشگاهی  دستگاه های  و  مواد  روی  بر  باید  عالیم  این 
آزمایشگاه بررسی شود. شایان ذکر است که نبودن آنها در حکم امتیاز منفی برای یک آزمایشگاه 

بود. خواهد 

نکته
باید به خاطر داشته باشیم که رعایت نکردن هر کدام از نکات سادة ذکر 
شده، می تواند منجر به حوادثی شود که شاید خیلی دور از ذهن باشند؛ 

اما بعد از وقوع دیگر فرصتی برای جبران نخواهد بود.

پیکتوگرام
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یا  پالستیکی  چوبی،  وسیله ای  آزمایش:  لولۀ  جای 
فلزی است که برای نگه داری لولة آزمایش کاربرد دارد.

شناخت وسایل متداول آزمایشگاهی

نگه داری  برای  ته گرد که  لوله ای است  لولۀ آزمایش: 
و گرم کردن محلول ها ومایعات استفاده می شود، ته گرد 
بودن آن برای این است که در برابرگرمای مستقیم آتش 
باید توجه داشت که در هنگام گرم کردن آن،  نشکند؛ 

لوله نهایتاً تا 1/3 ظرفیتش پر باشد.

و  برای شستن  نوعی برس که  برس لوله یا لوله شور: 
تمیز کردن دیوارة درونی لولة آزمایش کاربرد دارد.برای 
قرار  آزمایش  لولة  درون  را  برس  آزمایش،  لولة  شستن 

می دهند و می چرخانند.

لوله گیر: وسیله ای فلزی یا چوبی است که برای نگه داری لولة آزمایش به 
هنگام گرم کردن )لوله گیرفلزی( و گرفتن آن )لوله گیر چوبی( به کار می رود.
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پالستیکی  و  شیشه ای  نوع  دو  دارای  که  بشر  بشر: 
است. از بشر برای برداشتن حجم معینی از مایعات و گرم 
کردن محلول ها، تهیة محلول ها، حل کردن مواد و انتقال 
حجمی  اندازه های  به  می گردد.بشر  استفاده  محلول ها 
متفاوت موجود است. آن را روی سه پایه و توری نسوز 
قرار می دهند و برای تبخیر، گرم کردن، صاف کردن و 
به  باتوجه  آن  اندازة  دارد.  کاربرد  دست  این  از  مواردی 
حجم آن مشخص می شود )مانند 250 سی سی، 600 

.)... و  سی سی  سی سی، 1000 

برای  که  است  مخروطی شکل  ظرفی  مایر:  ارلن 
آنها  از  نگه داری  یا  و  مایعات،  و  محلول ها  کردن  گرم 
در  و  دارد  کاربرد  مخلوط ها  هم زدن  برای  همچنین  و 
 600 سی سی،   250 )مانند:  است  مختلف  اندازه های 

.)... و  سی سی   1000 سی سی، 

است که   ... و  قیف: وسیله ای شیشه ای، پالستیکی   
همچنین  دیگر،  ظرف  به  ظرفی  از  مایع ها  انتقال  برای 

می رود. به کار  کردن  صاف 

کاغذ صافی: نوعی کاغذ به شکل دایره است که برای 
کردن  جدا  )مثال  مخلوط ها  از  جامد  مواد  کردن  جدا 
نشاسته از آب( به کار می رود. برای استفاده از کاغذ صافی 

باید آن را در قیف قرار داد.

کردن  جدا  برای  آن  از  )دکانتور(:  جداکننده  قیف 
مخلوط  که  می شود  استفاده  نفت  و  آب  مانند  مایعاتی 

هستند.  نشدنی 
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و محلول ها  مایعات  تبخیر سریع  برای  شیشۀ ساعت: 
استفاده و نیز توزین مقدار کم مواد می شود.

برای  که  است  چینی  یا  فلزی  وسیله ای  چینی:  بوتۀ 
سوزاندن و یا ذوب کردن مواد به کار می رود. باید آن را 
و مثلث  پایه  و روی سه  برداشته  بوته(  )یا پنس  انبر  با 

داد. قرار  نسوز 

بونزن  آن  مخترع  یاد  به  بونزن(:  )چراغ  گازی  چراغ   
چراغ  این  است.  شده  نام گذاری  آلمانی(  )شیمی دان 
استفاده  آن  از  هنگامی که  که  هواست  دریچة  دارای 
نمی کنیم باید دریچة هوا را ببندیم تا آتش، زرد رنگ و 

شود. دیده  و  شده  سردتر 

چراغ الکلی: گاهی به جای چراغ گازی از آن استفاده 
حدی  تا  را  فتیله  باید  حتماً  استفاده  از  پیش  می شود. 
منفجر  چراغ  و  رود  بیرون  الکل  یا  بخارها  که  در آوریم 

نشود.

 کپسول چینی: از آن برای تبخیر سریع محلول ها و نیز 
ذوب کردن مواد استفاده می شود. 
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چینی  است  وسیله ای  کاردک(:  )اسپاتول،  قاشقک 
یا فلزی، مانند قاشق )با دوسر( که برای برداشتن مواد 
انتقال آن به ظرف دیگر کاربرد دارد. از ظرفی و  جامد 

برای  که  است  مقطر  آب  محتوی  ظرف  آب فشان:   
یا اضافه کردن آب مقطر به کار  شست وشوی رسوب و 

می رود.

برای  که  است  تو پر  شیشه ای  میلة  شیشه ای:  هم زن 
مخلوط کردن محلول ها و یکنواخت کردن گرمای یک 

می رود. به کار  محل 

هاون چینی: از آن برای له کردن و ساییدن مواد استفاده 
می شود. باید توجه کرد که نباید دسته  هاون را درون هاون 

بکوبیم. 

کاربرد  مایعات  چگالی  اندازه گیری  برای  پیکنومتر:   
دماسنج دار ساخته  و  نوع ساده  دو  در  وسیله  این  دارد. 

می شود.
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تقطیر  و  جوشاندن  برای  وسیله  این  از  ته گرد:  بالن 
استفاده   ... و  گازها  چگالی  تعیین  و  تهیه  مایعات، 
)مانند:  است  موجود  مختلف  اندازه های  در  و  می گردد 
.)... و  سی سی   1000 سی سی،   600 سی سی،   250

بالن ته صاف: بیشتر برای نگه داری مواد به کار می رود. 
اندازه های مختلفی  ارلن است و دارای  کاربرد آن مانند 
 1000 سی سی،   600 سی سی،   250 )مانند:  است 

.)... سی سی و 

بالن  نوعی  اصل  در  کناری(:  لولۀ  با  )بالن  تقطیر  بالن 
ته گرد با لولة کناری است که کاربرد آن مانند بالن ته گرد 

است و لولة جانبی آن برای خروج مواد گازی است.  

برای رقیق  بالن  این  از  بالن حجم سنجی )بالن ژوژه(:   
استفاده  استاندارد  محلول های  تهیة  یا  محلول ها  کردن 
می شود. بر روی گردن باریک آن یک خط نشانة حلقوی 
می کنند.  مشخص  را  حجمی  گنجایش  که  دارد  وجود 

اندازة آن با توجه به حجم آن، مشخص می گردد.

بورت: وسیله ای است که برای اندازه گیری 
کار  به  مایعات  از  معینی  حجم  برداشتن  و 
می رود. از متداول ترین انواع آن بورت شیردار 
می شود  درجه بندی  میلی لیتر  براساس  است. 
پایین قرار دارد. باال، 100 آن در  و صفر آن 
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به کار  مایعات  از  برداشتن حجم معینی  برای  پی پت: 
می رود، صفر آن در باالست و دارای دو نوع حباب دار و 
ساده است. برای پر کردن آن بهتر است از پوآر استفاده 

کرد.

است  مدرج  و  پایه دار  استوانه ای  مدرج:  استوانۀ 
آغاز  پایین  از  آن  درجه بندی  پیپت  و  بورت  برخالف  و 
می شود. از آن برای اندازه گیری حجم معینی از محلول ها 
استفاده می شود. برای تعیین حجم اجسام جامد بی شکل 

دارد. کاربرد  نیز 

پیپت پمپ )پوآر(: از پوآر برای مکش استفاده می شود؛ 
اما در صورتی که مواد سمی باشند قبل از استفاده ازپوآر 
با  باید از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیم و آن را 

آب امتحان کنیم.
طرز استفاده: دکمة A برای خالی کردن هوای داخل 
 E برای مکش مواد سمی است. دکمة S پوآر است. دکمة

برای خالی کردن مواد مکش شده است.

قطره چکان: از این وسیله در موارد زیر استفاده می شود: 
برداشتن مقدار دقیق و کمی از مایعات یا محلول ها مثل 
تولید  بخار سمی  برداشتن محلول هایی که  شناساگرها؛ 
می کنند و محلول هایی که هنگام ریختن ممکن است بر 

دست و لباس بریزد.
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قطعه  سه  از  که  است  فلزی  مثلث  یک  نسوز:  مثلث 
روکش چینی نسوز ساخته شده است و از آن برای نگه 
داشتن بوته چینی در هنگام گرم کردن استفاده می شود.

گیرۀ حلقه ای: از آن برای قرار گرفتن قیف و گاهی به 
جای سه پایه برای نگه داری بالن و ... استفاده می شود.

و  محلول ها  نگه داری  برای  )پلیت(:  پتری  ظرف 
می رود. کار  به  میکروبی  نمونه های 

برداشتن  برای  و  است  قیچی  شکل  به  کوره:  گیرۀ 
می رود. کار  به  کوره  درون  از  داغ  بوتة  و  نمونه ها 

از  حاصل  بخار  کردن  سرد  برای  کننده(:  )سرد  مبرد 
تبخیر مایعات استفاده می شود که برروی دستگاه تقطیر 

می شود. بسته 
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میله و گیره پایه: برای باال نگه داشتن وسایل معموالً به 
همراه پایه به کار می رود.

گیرۀ بورت: از آن برای نگه داشتن 
و...  دماسنج  آزمایش،  لولة  بورت، 

می شود. استفاده 

گیره: از آن برای نگه داشتن بیشتر وسایل مانند ارلن، 
بالن و... بر روی میله و پایه استفاده می گردد.

ته  ظرف های  غیرمستقیم  دادن  قرار  برای  سه پایه: 
دارد. کاربرد  آتش  روی  بر  و...  بشر  و  ارلن  مانند  صاف 

و  داد.  قرار  نسوز  مثلث  یا  نسوز  توری  آن  روی  باید 
از  جلوگیری  برای  نسوز  مثلث  یا  نسوز  توری  می توان 

داد. قرار  شعله  روی  مستقیم  تماس 

توری نسوز: برای جلوگیری از تماس مستقیم آتش با 
ظرفی که می خواهیم آن را گرم کنیم )مانند بشر و ...(، 
ظرف را روی توری نسوز می گذاریم. در وسط توری، مادة 

سفید رنگی به نام »آزبست« وجود دارد که نسوز است.

مادة  کمی  مقدار  داشتن  نگه  و  برداشتن  برای  پنس: 
جامد به کار می رود.
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رطوبت  مجدد  جذب  از  جلوگیری  برای  دسیکاتور: 
محصوالت خشک یا خشک شده استفاده می شود.

آون: دستگاهی است که توانایی خشک کردن مواد و 
استریل کردن وسایل شیشه ای و فلزی را دارد و می تواند 

حرارت تا دمای 300 درجه سلسیوس را ایجاد کند.

در  باال  حرارت  ایجاد  با  که  است  دستگاهی  کوره: 
آزمون تعیین خاکستر به کار می رود. که معموالً می تواند 

نماید. ایجاد  را  درجه سلسیوس  دمای 1100  تا 

است.  محفظه دار  تهویة  نوعی  آزمایشگاهی:  هود 
آزمایش هایی را که گازهای سمی تولید می کنند در آن 
انجام می دهند تا بخارهای سمی به وسیلة تهویة آن، به 

هوای بیرون آزمایشگاه برود.
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طرز کار ترازوهای دیجیتال

باید بر روی میز مخصوص توزین که تراز و فاقد لرزش است، قرار  1ــ ترازوی آزمایشگاهی 
گیرد. به میز مخصوص توزین تکیه نکنید و هرگز آن را حرکت ندهید .

2ــ لرزش و توزین با وزن بیش از حد تحمل باعث خرابی و به هم خوردن کالیبراسیون ترازوی 
آزمایشگاهی می شود.

3ــ گذاشتن ناگهانی مواد روی کفة ترازوی آزمایشگاهی سبب اشکال در آن می شود.
از  توزین  برای  نریزید.  آزمایشگاهی  ترازو  بر روی کفة  را مستقیماً  مادة شیمیایی  4ــ هرگز 

نچسبد. آن  به  مواد شیمیایی  تا  کنید  استفاده  توزین  کاغذ مخصوص  یا  ظروف شیشه ای 
5ــ ترازوی آزمایشگاهی در مسیر نور خورشید نباشد و به دور از جریان هوا)کولر، بخاری( قرار 

داده شود. 
6 ــ در موقع توزین پنجرة ترازو بسته شود.

7ــ گرد و غبار ترازوی آزمایشگاهی را به آرامی و با استفاده از جارو برقی، سشوار یا کهنة بدون 
پرز مرطوب تمیز کنید و در هنگام استفاده نکردن روکش ترازو را بکشید. 

8 ــ مواد جاذب الرطوبه )Hygroscopic( قبل از توزین در Oven )105ــC° 110( خشک 
شده و در دسیکاتور قرار گرفته و در بطری یا شیشZ مخصوص توزین، درب دار وزن شوند.

9ــ برای توزین از ظروف پالستیکی استفاده نکنید؛ چون ایجاد الکتریسیته ساکن کرده و در 
ترازوهای الکترونیکی اشکال ایجاد می کند. اساس کار ترازوهای یک کفه ای )top loading( بر 

اساس جایگزینی مغناطیسی است. 
10ــ جسمی را که می خواهید وزن کنید، نباید از محیط، سردتر یا گرم تر باشد زیرا با ایجاد 
جریان هوا در اطراف خود جرم به درستی به دست نمی آید. و در این صورت جسم گرم سبک تر 

و جسم سرد سنگین تر نشان داده می شوند.
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عدسی شمارة 4 شیئی را مقابل جسم قرار دهید.
عدسی  داخل  از  ببرید.  نقطه  پایین ترین  به  را  میکروسکوپ  صفحه  بزرگ  تنظیم  پیچ  با 
چشمی نگاه کرده، با پیچ تنظیم بزرگ آرام آرام صفحة میکروسکوپ را باال آورید تا جسم دیده 
شود. پیچ تنظیم کوچک را آنقدر جابه جا کنید تا تصویر جسم کاماًل شفاف شود. بعد از مشاهدة 
تصویر جسم اگر بخواهید جسم را بزرگ تر ببینید فقط الزم است عدسی یک شماره بزرگ تر را 

مقابل جسم قرار دهیم و فقط با پیچ کوچک آن تصویر را واضح کنید.
به  نیاز  برای مشاهدة اشیای بسیار کوچک استفاده می شود و  از عدسی شیئی شمارة 100 

یا سدر است. ایمرسیون  روغن 

طرز کار میکروسکوپ های دوچشمی نوری

میکروسکوپ
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PET ــ پلی اتیلن ترفتاالت
آب،  بطری  نوشیدنی ها،  بطری  بسته بندی:  کاربردهای 
آبمیوه،  بطری  سس ها،  ظرف  زمینی،  بادام  کرة  ظرف 

مایع. روغن های  بطری 
فقط  باید  نوشیدنی  یا  آب  بطری های  از  خطر:  رتبۀ 
یا  و  فریزر  در  آنها  دادن  قرار  از  و  کرد  استفاده  یک بار 

شود. خودداری  آنها  درون  داغ  مایعات  ریختن 

 HDPEــ پلی اتیلن با وزن مولکولی باال
آبمیوه،  شیر،  مات  بطری های  بسته بندی:  کاربردهای 
سفیدکننده،  مایع  پاک کن،  شیشه  خوراکی،  روغن های 
و  خرید،  یا  زباله  کیسة  کننده،  ضدعفونی  محلول های 

بسته بندی ماست و کره و مواردی از این دست.
 رتبۀ خطر: بی خطر.

انواع پالستیک

LDPEــ پلی اتیلن با وزن مولکولی پایین
کاربردهای بسته بندی: بطری هایی که باید قابل فشرده 
بسته بندی  نان،  کیسه های  باشند،  انعطاف پذیر  و  شدن 

مواد غذایی یخ زده.
رتبۀ خطر: بی خطر.
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PP ــ پلی پروپیلن
محلول های  حاوی  بطری های  بسته بندی:  کاربردهای 
درب  فرنگی،  گوجه  سس  بطری  ماست،  ظرف  غلیظ، 
شربت های  بطری  و  نوشیدنی،  نی  بطری ها،  پالستیکی 

دارویی.
رتبه خطر: بی خطر، به ویژه در مجاورت با مواد غذایی 

داغ.

PS ــ پلی استایرن
شانه  مصرف،  یک بار  ظروف  بسته بندی:  کاربردهای 

گوشت. انواع  بسته بندی  تخم مرغ، 
رتبۀ خطر: خطرناک، این نوع پالستیک در مجاورت با 

غذای داغ آن را به شدت سمی می نماید.

سایر پالستیک ها که ترکیبی از انواع پالستیک ها می باشد.

PVCــ پلی وینیل کلراید
شیشه پاک کن،  بطری های  بسته بندی:  کاربردهای 
و  کننده  ضدعفونی  محلول های  خوراکی،  روغن های 
شوینده، شامپو، روکش سیم ها و کابل ها، وسایل پزشکی، 

لوله کشی، شلنگ های آب، پنجره ها.
تماس  از  کلرین.  به دلیل وجود  رتبه خطر: خطرناک، 
مواد غذایی گرم با این نوع پالستیک و یا سوزاندن آن 

شود. خودداری  جداً 
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نشانه های بسته بندی ها
بر روی بسته بندی ها نشانه های خاصی درج می شود 
که هر کدام دارای مفهوم مشخصی هستند که در ادامه 

برخی از آنها شرح داده می شود.

Mobius loop
 این نشان بر روی اشیای قابل بازیافت دیده می شود. 
ثبت  نشان  این  میان  در   )%x( درصدی  مواقع  بعضی 
محصول  این  از  درصد  چند  می دهد  نشان  که  می شود 

است. بازیافت  قابل 

Tidy man
یک  می بایست  که  می کند  یادآوری  ما  به  نشان  این 
شهروند خوب باشیم و این بسته بندی را پس از استفاده؛ 

در سطل زباله بیندازیم.

 The green dot
این نشان به ما یادآوری می کند که خود محصول یا 

بازیافت است. قابل  تا حدی  بسته بندی محصول 

 Glasses 
این نشان یعنی لطفاً بطری های شیشه ای را در سطل 

مخصوص بطری بیندازید.
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Recyclable aluminum
این نشان به این معناست که این محصول از آلومینیوم 

بازیافتی ساخته شده است. 

 Recyclable steel
این  که  می دهد  نشان  محصوالت  روی  بر  نشان  این 

است. شده  ساخته  بازیافتی  استیل  از  محصول 

Waste electronics
همراه،  تلفن های  مانند   ،IT و  الکترونیکی  تجهیزات 
بیان  نشان  این  دارند.  را  مخصوص  نشان  این  معموالً 
می کند که این محصوالت را پس از پایان عمر مفیدشان 
نباید به درون سطل زباله انداخت و  باید به مراکز بازیافت 
تحویل داده شوند تا دوباره به قطعات اصلی شان تفکیک 

و بازیافت شوند.

Compostable
تجارت پالستیک های  در سازمان   ،)Seedling( جوانه 
گیاهی اروپا ثبت شد. این نشان بر روی پالستیک هایی 
نصب می شود که قابلیت تبدیل به کود کمپوست را دارند.

 Paper
کاغذ  صنعت  بین المللی  انجمن  طرف  از  نشان  این 
برای   )National association of paper merchants(
شده  تعیین  کاغذی  خرید  کیسه های  و  بسته بندی ها 
است، که از کاغذ ها و مقواهای بازیافتی ساخته شده اند. 
میزان  که  شده  مشخص  درصد  به  عددی  آن  میان  در 
را  آنها  در  رفته  کار  به  بازیافتی  مقوای  یا  کاغذ  درصد 

نشان می دهد.
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نشانه گذاری روی بسته بندی های مواد غذایی

شکل زیر برخی از مهم ترین نشان های مورد استفاده در صنایع غذایی را ارائه می کند:




