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Introduction: Infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) are on the rise worldwide. Over the last few decades, 

new compounds of natural origins have regained interest as an 

alternative to antibiotics in the treatment of MRSA infections. This study 

aimed to investigate the antimicrobial effects of Artemisia Turanica 

extract, a native plant of Iran. 

Material & Methods: The plant was subjected to aqueous-alcoholic 

extraction, and its antibacterial effects were then evaluated using the disk 

diffusion method. All tests were performed in triplicate, and the mean 

diameter of the growth inhibition zone was recorded. Finally, the 

minimum inhibitory concentrations and minimum bactericidal 

concentrations (MIC and MBC) against MRSA were determined using 

the micro broth dilution method. 
(Ethic code: IR.MUMS.REC.1401.015) 

Findings: The recorded antimicrobial activity against MRSA of the 

plant extract (29±1.5) was higher than that of the vancomycin antibiotic 

(14±1.4). The effect of MIC on MRSA was recorded at 98 μg/mL, and 

the MBC was estimated at 157 μg/mL. The plant extract also showed 

antifungal activity against the tested pathogenic fungal strains. 
Discussion & Conclusion: Artemisia Turanica extract has a strong 

antibacterial activity against MRSA. Accordingly, the purification and 

identification of active compounds of this extract on an industrial scale 

pave the way for introducing new antimicrobial compounds. 
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 Artemisiaالکلی گیاه آرتمیزیا تورانیکا )_بررسی آثار ضدمیکروبی عصارۀ آبی

Turanicaعلیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی )( سیلینMRSA):  یک

 مطالعۀ آزمایشگاهی

 1نوروزی طاهری حامد ،*1یزدیحسن باقری 

 علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، ایران گروه .1
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( در حال MRSAسیلین )وسیلۀ استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیهای ایجادشده بهورهای جهان، عفونتدر بسیاری از کش :مقدمه

 ها هستند؛ها در درمان این عفونتبیوتیکعنوان جایگزین آنتیافزایش است و پژوهشگران به دنبال یافتن ترکیبات جدید با منشأ طبیعی به

 گرفت. انجام بومی ایران، آرتمیزیا تورانیکا گیاه ضدمیکروبی عصارۀ ثارآ بررسی هدف با حاضر بنابراین، مطالعۀ

سویۀ مقاوم به  علیه گیاهان الکلی-آبی عصارۀ ضدباکتریایی اثر بررسی گیری گیاه،پس از عصاره تحقیق این در :هاو روش  مواد

ثبت شد. در  و گیریاندازه رشد عدم هالۀ قطر و میانگین گردید تکرار بار سه آزمون هر شد. انجام دیسک دیفیوژن روش دارو، به

( عصارۀ گیاه علیه MBCو کمینۀ غلظت کشندگی ) (MICپایان، با روش میکروبراث دایلوشن، کمینۀ غلظت بازدارندگی رشد )

MRSA .تعیین گردید 

 ، علیه استافیلوکوکوس(14±4/1)سین بیوتیک ونکوماینسبت به آنتی (29±5/1)نتایج نشان داد فعالیت ضدمیکروبی عصارۀ گیاه ها: یافته

میکروگرم بر  98برابر  MRSAبر  مهارکنندگیکمینۀ غلظت اثر نتایج همچنین نشان داد . ( بیشتر بودMRSAسیلین )اورئوس مقاوم به متی

های قارچی رابر سویهلیتر است. عصارۀ گیاه فعالیت ضدقارچی مناسبی در بمیکروگرم بر میلی 157 کشندگی آنلیتر و کمینۀ غلظت میلی

 زا نشان داد.بیماری

سیلین با تولید، قوی عصارۀ گیاه علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی یکروبیمضد تیفعال به توجه با :یگيرنتيجهبحث و 

 شود.ح میو شناسایی ترکیبات فعال این عصارۀ در مقیاس صنعتی، امکان معرفی ترکیبات ضدمیکروبی جدید مطر سازیخالص
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 .1-7(: 2)30؛1401 تیر . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم،یک مطالعۀ آزمایشگاهی :(MRSAسیلین )استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی
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  مقدمه

 ازجمله Artemisia turonica با نام علمیدرمنه  گیاه
گیاهان دارویی است که در بسیاری از مناطق ایران برای 

و روی  شودمیاستفاده  معده هایبیماریدرمان برخی از 
است. این  شدهانجامآن مطالعاتی  هایگونهبسیاری از 

شرایط آب و هوایی  باگیاه در بسیاری از نقاط ایران 
سیعی رشد کرده و در بسیاری از مراتع و طوربه ،گوناگون

مناطق خشک که رشد گیاهان مرتعی دیگر  ویژهبهکشور 
مواجه با مشکل  ایاندازهشرایط آب و هوایی تا  علت به

حتی در برخی  است. این گیاهپوشش غالب مراتع است، 
درمنه های دشت ،و مرکزی ایران خراسان رضویاز نقاط 

 تواندمیاین گسترش  عللاز یکی  اند.آوردهوجود  را به
توانایی باالی این گیاه در سازگاری با شرایط آب و 

 .(1-3) هوایی گوناگون باشد
 و کشف برای پژوهشگران تمایل اخیر، هایدر سال

یافته افزایش گیاهی با منشأ ضدمیکروبی ترکیبات معرفی
 مولکولی هایساختمان با گیاهان ترکیباتی است؛ زیرا

ها خاصیت آن از برخی که سازندمی ایپیچیده
های ثانویۀ متعددی ضدمیکروبی دارد. گیاهان متابولیت

ایزوفالونوئیدها،  فالونوئیدها، آلکالوئیدها، ازجمله
را  فنلی ترکیبات و هاترپن گلیکوزیدها، ها،تانن
معرفی  ضدمیکروبی عنوان عواملبه قادرند که سازندمی

 .(4، 5)گردند 
ها به مقاومت باکتری مشکل بروز یشافزا امروزه، با

 به دستیابی به فوری نیاز ها،بیوتیک در بیمارستانآنتی
ترکیبات  و دارد وجود جدید ضدباکتریایی داروهای

 و اهمیت از ویژه ترکیبات جداشده از گیاهانبه طبیعی،
. یکی از (6، 7)هستند  ای برخوردارویژه جایگاه
 روزافزون گسترشهای سازمان بهداشت جهانی چالش

 استافیلوکوکوس در باکتری بیوتیکیآنتی مقاومت
 به مقاوم هایپیدایش سویه علت است که به اورئوس

 تعداد این باکتری و از سویی، کاهش در بیوتیکآنتی
این  درمان برای دسترس در هایبیوتیکآنتی

نیاز به ترکیبات ضدمیکروبی  های ناشی از آن،عفونت
 در گرفتهصورت رده است. تحقیقاتجدید را ایجاد ک

های درصد سویه 10که تقریباً  داده نشان نیز ایران
 و بیماران از استافیلوکوکوس اورئوس جداشده

سیلین های مقاوم به متیسویه کارمندان مراکز بهداشتی،

(MRSA است )(8-10). 
 یافتن برای مستمر باال، تحقیقات موارد به توجه با

های مقاوم به کروبی علیه باکتریضدمی داروهای جدید
 مهم منابع از یکی دارو ادامه دارد. گیاهان بومی ایران

 صورتبه ایران، سنتی و غنی طب در که هستند دارو
است. در کشور ما نیز  شدهاستفاده هاآن از تجربی

جداسازی عصارۀ گیاهی با  برای مطالعات بسیاری
شده فعالیت ضدمیکروبی از مناطق مختلف گزارش

ای روی گیاه آرتمیزیا اما تاکنون هیچ مطالعه است؛
تورانیکا با هدف بررسی آثار ضدمیکروبی علیه 

 های مقاوم به دارو صورت نگرفته است. در اینپاتوژن
تحقیق برای اولین بار، پس از جداسازی عصارۀ گیاه، 
فعالیت ضدباکتریایی علیه پاتوژن مقاوم به دارو 

MRSAی و کمینۀ غلظت بازدارندگی ، فعالیت ضدقارچ
 .شده استرشد بررسی

 

 ها و روش مواد
 آوری گیاهجمع گیاه: آوریجمع و شناسایی

Artemisia turanica  از  12572با شمارۀ هرباریوم
روستایی به نام مزرعه شیخ از توابع شهرستان خواف انجام 

کیلومتری از مشهد قرار گرفته  249شد که در فاصلۀ 
 در های نازک گیاه جدا شد وو سرشاخه هااست. برگ

 طوربه و خشک( نگهداری و مناسب )تاریک شرایط
و  گردید شدن، آسیاب خشک از خشک و پس کامل

 استفاده شد. گیریبرای عصاره
گیری به عصاره گیاه: اتانولی عصارۀ سازیآماده

 از گرم 100 روش خیسانده به شرح زیر صورت گرفت:
 حالل لیترمیلی 1800 در شدهابآسی درمنۀ قرمز گیاه

 و درصد 96 اتانول درصد 70) الکلی-آبی درصد 70
 ساعت 72 مدت به و گردید حل( مقطر آب درصد 30
 گرادسانتی درجۀ 40 دمای با آون در دربسته ظرف در

 محلول سپس زده؛ هم مرتب طوربه و داده قرار
 مایع. شد داده کاغذ صافی واتمن عبور از آمدهدستبه
و تغلیظ  حالل حذف روتاتوری دستگاه در آمدهدستبه

 .(11، 12) گردید
 شدهاستفاده هایباکتری آزمایش میکروبی: هایسویه

سیلین متی به مقاوم استافیلوکوکوس اورئوس شامل سویۀ
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 از شدههای شناساییو سویه (ATCC 33591) استاندارد
وم بخش میکروبیولوژی دانشگاه عل های بالینینمونه

 روش از استفاده با هاباکتری این .پزشکی مشهد بود
 شناسیمیکروب به بخش و شناسایی شد استاندارد
 با هاباکتری انتقال یافت. این مشهد پزشکی علوم دانشگاه
 به بخش و تأیید استاندارد روش از استفاده

منتقل  مشهد پزشکی علوم دانشگاه شناسیمیکروب
 .(13)گردید 

 رایبایی علیه پاتوژن مقاوم به دارو: آثار ضدباکتری
ارۀ عص به نسبت باکتری مقاوم هایسویه حساسیت تعیین

شد،  استفاده دیفیوژن دیسک روش از گیاه، الکلی_آبی
سوسپانسیون  MRSA سویۀ از ابتدا که بدین ترتیب

تهیه  cfu/ml-1 108×5/1 فارلندنیم مک میکروبی معادل
یط کشت مولر گردید و کشت یکنواخت بر سطح مح

بی ستیاتوجه به هدف د هینتون آگار داده شد. در ادامه با
میکرولیتر از  40به آثار ارزشمند ضدمیکروبی، 

و  4/0، 3/0، 2/0، 1/0های مختلف عصارۀ گیاه )غلظت
شده روی آب( تهیه-لیتر الکلگرم بر میلیمیلی 5/0

دیسک کاغذی بالنک )پادتن طب( قرار داده شد. 
از خشک شدن، با فاصلۀ معین روی  ها پسدیسک

 37ساعت در دمای  24ها قرار گرفت و به مدت پلیت
گراد گرماگذاری شد. درنهایت، قطر هالۀ درجۀ سانتی

متری در سه جهت کش میلیوسیلۀ خطعدم رشد به
گیری و ثبت گردید. در این آزمایش، از دیسک اندازه

منفی و  عنوان کنترلب )حالل عصاره( بهآ-حاوی الکل
 عنوان کنترل مثبت استفاده شد. برایونکومایسین به

سه  باکتری سویۀ هر برای آزمایش این اطمینان، حصول
 عنوانبه بار سه در هاله قطر میانگین و گردید تکرار بار

 .(14، 15)شد  ثبت قطر نهایی
غلظت مهارکنندگی در  کمینۀ: MBCو  MICتعیین 

میکروبراث دایلوشن استریل و با روش  ۀخان 96پلیت 
مقاوم به دارو در  پاتوژنگردید. بدین منظور، تعیین 

 37محیط کشت نوترینت براث کشت داده و در دمای 
ساعت،  24. پس از شدگراد گرماگذاری سانتی درجۀ

با استفاده از  (OD600)نانومتر  600در  کدورت نمونه
تدا . ابگردیدتنظیم  128/0سالین استریل در حدود نرمال

، یک محلول هر جدایه شدۀخشک گیاه از عصارۀ
حالل عصاره  لیترگرم بر میلیمیلی 5 استوک با غلظت

سازی دو صورت متوالی رقیقتهیه شد؛ پس از آن، به
لیتر گرم بر میلیمیلی 039/0تا  5برابر در محدودۀ غلظت 

. گردید آمادهمحیط مایع مولر هینتون )مرک، آلمان(  در
میکرولیتر به هر چاهک )هر رقت سه  180قت از هر ر

از سوسپانسیون  درنهایت،تکرار( اضافه شد و 
میکرولیتر  20 فارلند()معادل نیم مک های مقاومباکتری

از محیط کشت بدون باکتری . گردیدبه هر رقت اضافه 
بیوتیک ونکومایسین عنوان کنترل منفی و از آنتیبه
ساعت  24پس از د. عنوان کنترل مثبت استفاده شبه

 37در دمای  ، ساخت آمریکا(Memmert) انکوباسیون
میزان رشد باکتری با استفاده از  گراد،سانتی درجۀ

میکرولیتر  20بررسی گردید.  (TTC)تترازولیوم کلراید 
هر چاهک  به TTC لیترگرم بر میلیمیلی 5از محلول 

 درجۀ 37اضافه شد و به مدت یک ساعت در دمای 
غلظت آخرین چاهک  .گردیدگرماگذاری  گرادانتیس

 MIC عنوانبه ،در آن وجود ندارد تغییری رنگکه هیچ 
غلظت کشندگی از  کمینۀنظر گرفته شد. برای تعیین  در

هایی که باکتری هیچ کدورتی در آن از رقت هرکدام
نشان نداده بود، با کمک لوپ روی محیط کشت 

 ،ساعت 24از نوترینت آگار کشت داده شد. پس 
مشاهده  باکتری کمترین غلظتی که در آن هیچ رشد

 گردیدغلظت کشندگی گزارش  کمینۀعنوان نشد، به
(18-16.) 

 ±صورت میانگین نتایج به آماری: هایآزمون
( ANOVA) انحراف معیار گزارش شد. آنالیز واریانس

های طرفه برای مقایسۀ مقادیر حاصل از غلظتیک
عنوان مبنای ( بهP˂0.05تمال )مختلف و مقدار اح

 ها قرار گرفت.داری دادهمعنی
 

 یافته ها 
 جداسازی گیاه: در این پژوهش، از هر بخش مزرعه از

شد و  برداریتوابع شهرستان خواف، از گیاه نمونه
 (.1 )شکل شمارۀ گردید بررسی گیاه مورفولوژی هایویژگی

 فعالیت عصارۀ گیاه علیه استافیلوکوکوس
(: فعالیت MRSAسیلین )های مقاوم به متیوساورئ

ضدباکتریایی عصارۀ گیاه با استفاده از روش دیسک 
مقاوم به  دیفیوژن علیه سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس

 جدایۀ استافیلوکوکوس اورئوس  8( و MRSAسیلین )متی
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 گیاه آرتمیزیا تورانیکا .1شمارۀ  شکل

 

نتایج نشان داد، غلظت جدا شده از بیماران بررسی شد. 

 لیتر عصاره علیه ایزولۀ شمارۀ یکیلیبر میکروگرم م 5/0
(5/1±31 ،)MRSA (5/1±29 و ایزولۀ شمارۀ هفت )
بیوتیک یآنتیت بهتری نسبت به فعال( 7/1±28)

نشان دادند  هاغلظتو سایر  (14±4/1)وانکومایسین 
فعالیت ضدباکتریایی  2(. شکل شمارۀ 1 )جدول شمارۀ

یسه با در مقااسب عصاره )قطر هالۀ عدم رشد( من
بیوتیک ونکومایسین، علیه استافیلوکوکوس اورئوس یآنت

نتایج همچنین نشان  دهد.یمسیلین را نشان مقاوم به متی
 98برابر  MRSAروی  مهارکنندگیکمینۀ غلظت اثر داد، 

 157 کشندگی آنلیتر و کمینۀ غلظت یلیممیکروگرم بر 
 .استلیتر یلیممیکروگرم بر 

 
( و MRSAسیلین )مقاوم به متی از گیاه علیه استافیلوکوکوس اورئوس شدهاستخراجفعالیت ضدباکتریایی عصارۀ خام  .1جدول شمارۀ 

 استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران به روش دیسک دیفیوژن

های باکتری

 شدهآزمایش

 متريلیهالۀ عدم رشد برحسب م

 5/0غلظت  4/0غلطت  3/0غلطت  2/0غلطت  1/0غلطت  کنترل منفی کنترل مثبت
MRSA 14±4/1 - 13±7/1 18±5/1 22±5/1 25±1/1 29±5/1 

S.aureus 1 14±7/1 - - 12±5/1 20±7/1 29±5/1 31±5/1 
S.aureus 2 12±5/1 - - - 9±7/1 10±5/1 25±7/1 
S.aureus 3 14±4/1 - 10±5/1 10±5/1 10±7/1 11±4/1 22±5/1 
S.aureus 4 14±7/1 - - 8±4/1 10±4/1 13±5/1 19±7/1 
S.aureus 5 12±4/1 - - 8±5/1 10±7/1 15±7/1 26±7/1 
S.aureus 6 11±5/1 - 8±4/1 10±4/1 12±7/1 16±5/1 20±4/1 
S.aureus 7 15±4/1 - 8±7/1 10±7/1 13±7/1 19±7/1 28±7/1 
S.aureus 8 14±7/1 - - 10±7/1 13±5/1 21±4/1 25±5/1 

 : بدون اثر-

 یسک حاللد کنترل منفی:

 یسک ونکومایسیند کنترل مثبت:

 

 
های آغشته به عصارۀ خام هالۀ عدم رشد دیسک .2 شکل شمارۀ

 کیوتیبیآنتدر مقایسه با  MRSAاز گیاه علیه  شدهاستخراج

 ونکومایسین

 گيرینتيجه و بحث
 ژنتیکی هایسامانه که دهدیمی اخیر نشان هاپژوهش

 با مقابله برای ریزیبرنامه به قادر زایماریبهای یکتربا در
 این، اساس براست.  هاآن زندگی یدکنندۀتهد عوامل

در سراسر  گسترش ایجاد و حال در میکروبی مقاوم هایگونه
های شود بیماریاین موضوع باعث میهستند. جهان 

 های مقاوم از حیطۀ درمان خارجیهسویجادشده توسط ا
 بهداشت عمومی معضالت از یکی  MRSAاکتری ب گردند.

 عوامل ضدمیکروبی به آن مقاومت افزایش سبببه که است

دارد. برای حل این مشکل جهانی، به ترکیبات فعال  اهمیت
جدید نیاز است که یکی از ابزارها و منابع موجود برای تولید 

یبات طبیعی مثل عصارۀ گیاهان، ترک یدجدهای بیوتیکآنتی
ژه گیاهان بومی کشور هستند. با توجه به موارد باال، گیاه یوبه
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 آرتمیزیا تورانیکا بومی مناطق شرقی ایران انتخاب شد.
ینۀ جداسازی و مز درهای اخیر، مطالعات در سال

 شدهگزارششناسایی ترکیبات فعال از مناطق مختلف ایران 
آثار ضدمیکروبی روی  اغلب پیشین، مطالعات است. در

 ابع وبررسی این من. ی غیرمقاوم صورت گرفته استهاپاتوژن
منه مطالعه روی عصارۀ گیاه در تاکنوندهد، ها نشان میداده

ارو ی مقاوم به دهاپاتوژنبرای جداسازی ترکیبات فعال علیه 
بنابراین، با توجه به اهمیت این  ؛(19-21است ) نشدهانجام

 دفهاضر با گیاه در زمینۀ تولید ترکیبات فعال، مطالعۀ ح
ی هاپاتوژنبررسی فعالیت ضدمیکروبی عصارۀ گیاه علیه 

 .استمقاوم به دارو 
یاه یدشده توسط این گتولاجزای شیمیایی متنوع  تاکنون

تون ها، ترپن و الک، مونوترپنهااسترولمانند فالونوئیدها، 
صارۀ اثر ع . در یک مطالعه،(4، 5)است  شدهگزارش ترپن

ک ایی گیاه در برابر استافیلوکوی هوهابخشمتانولی 
اورئوس، باسیلوس سوبتیلیس و سودوموناس آئروژینوزا 

های پژوهش . این نتایج مشابه یافته(22ثابت شده است )
 حاضر، وجود ترکیبات فعال با خاصیت ضدمیکروبی عصارۀ

 کند.یمگیاه در غربالگری اولیه را اثبات 
های متابولیتبرای انجام مراحل بعدی کار، به جداسازی 

ت رکیباکه تیدشده توسط گیاه نیاز بود. با توجه به اینتولفعال 
حل های آلی قابلیت ضدمیکروبی ساختار آلی و در حالل

-های گوناگون، از حالل آبیدارند، از میان حالل شدن
خوب  . نتایج فعالیت ضدمیکروبی(23الکلی استفاده گردید )

ۀ تأیید این دهندنشان با این حالل شدهاستخراجعصارۀ خام 
 موضوع است.

روش انتخابی ما برای بررسی فعالیت ضدمیکروبی روش 
 و کنندگیممانعت کمینۀ غلظت تعیین گذاری ودیسک

گردید.  بررسی و میکرودایلشن آزمایش روش با کشندگی
در چین، آثار ضدباکتریایی  2019گان و همکاران در سال 

دیفیوژن بررسی کردند گیاه درمنۀ چینی را با روش دیسک 
و نشان دادند قطر هالۀ عدم رشد در برابر استافیلوکوکوس 

که در این پژوهش، متر است، درحالیمیلی 23/13اورئوس 
متر ثبت شد یلیم 27قطر هالۀ عدم رشد در برابر این باکتری 

روی درمنه  2020. در مطالعۀ روحی و همکاران در سال (24)
به دارو، بهترین میزان کمینۀ غلظت کوهی علیه پاتوژن مقاوم 
؛ (25لیتر بود )گرم بر میلیمیلی 2/0مهارکنندگی عصارۀ گیاه 

همچنین در مطالعۀ مشابه که شجاعی و همکاران بر عصارۀ 
 MIC 512داشتند، میزان  MRSAگیاه درمنۀ کوهی علیه 

که میزان ، درحالی(26لیتر گزارش شد )میکروگرم بر میلی
 MRSA ،98ارکنندگی عصارۀ گیاه ما علیه کمینۀ غلظت مه

دست آمد که در مقایسه با این دو لیتر بهمیکروگرم بر میلی
 پژوهش، فعالیت ضدمیکروبی بهتری نشان داد.

 ۀر همدمعرف آن هستند که  هایافته ی،طورکلبه
خوبی  یکروبییت ضدمفعال الکلی-ها، عصارۀ آبیغلظت

با اما  کند؛ید مایجا مدنظر های پاتوژنیدر مقابل باکتر
رشد  میزان ممانعت از کاهش غلظت عصارۀ گیاه،

 .شودیمکم باکتری 
 طالعاتم با با مقایسۀ آن با توجه به نتایج مطالعۀ حاضر و

رتمیزیا آکه عصارۀ گیاه  گفت توانیمزمینه  در این مربوط
 ضدمیکروبی اتترکیب منبع یک عنوانبه تواندتورانیکا می

 سیلینمتی به تافیلوکوک اورئوس مقاوماس جدید علیه
 کشورهای در نجاکهازآتری قرار گیرد. ۀ دقیقموردمطالع

 نسبت اورئوس روزافزون استافیلوکوکس مقاومت مختلف،

شود؛ بنابراین، در یم دیده هابیوتیکیآنتسایر  و سیلینمتی به
سازی و شناسایی گردد با خالصیممطالعات آتی پیشنهاد 

های جدید و بیوتیکهای فعال گیاه، بتوان آنتیمتابولیت
های عفونی ناشی از مناسب برای درمان بیماری

 رفی کرد.های مقاوم معمیکروارگانیسم
 

 تشکر و قدردانی
که  استاین مقاله مستخرج از طرح پژوهشی 

انشگاه دی ورافنمحترم پژوهشی و از معاونت  وسیلهینبد
های دانشگاه یسپردفرهنگیان و مدیر محترم امور 

و های مالی سبب تأمین هزینهبه فرهنگیان خراسان رضوی،
 .آیدعمل میپشتیبانی تجهیزات و امکانات تشکر به

 

 .1401.015IR.MUMS.REC :کد اخالق
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