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:توجه
به کمک مطالعه 96این فایل فقط شامل سواالتی است که در آزمون شهریور 

.کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی قابل پاسخگویی بود
همچنین تعدادی از سواالتی که ساده بوده و اکثرا از معلومات دوره دبیرستان 

.طرح گشته نیز بررسی شده است

بررسی دقیق تمام سواالت این آزمون و درصورت نیاز اضافه شدن 
کتاب صورت می گیردویرایش دوم درسنامه در 
جوابه در این فایل بررسی نشده زیرا نیاز به 2سواالت شک برانگیز و 

.مطالعه دقیق تر و افزوده شدن نظر اساتید درس است
.کتاب انجام خواهد شدویرایش دوم که این موارد نیز در 
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از کدام عصب منشعب می شود؟حسی شاخه 

( ب( الف

( د( ج

کدام گزینه صحیح است؟

.فضای اپیدورال در باالی سخت شامه قرار دارد( الف

.زیر سخت شامه قرار داردفضای ( ب

.جریان دارددر فضای اپیدورال مایع مغزی نخاعی ( ج

.از فضای اپیدورال برای گرفتن مایع مغری نخاعی استفاده می شود( د

است با مقداری تغییر در بیان مطلب95همانند سوال ترم بهمن 

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

26صفحه 

12صفحه 
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ی با صدمه به کدام عصب زیر حیوان قادر به تحمل وزن برروی اندام حرکت
نمی باشد؟

( د( ج( ب( الف

.وجود دارد..... در استخوانسوراخ 

بازوی سگ( دبازوی گاو( جران سگ( بران گاو( الف

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

در چه دامی به این نام مشهور است؟غده بزاقی 

سگ( داسب( جگاو( بگوسفند ( الف

42صفحه 

24صفحه 

13صفحه 

از کدام یک از الیه های زیر است؟Scrotal Septumمنشأ 
Scrotal Fascia( بTunica dartus( الف

Tunica Vaginalis( دTunica Albuginea( ج

56صفحه 
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از کدام یک از الیه های زیر است؟Scrotal Septumمنشأ 
Scrotal Fascia( بTunica dartus( الف

Tunica Vaginalis( دTunica Albuginea( ج

56صفحه 

اده از نبض کدام سرخرگ از راه رکتوم در تشخیص آبستنی در گاو استف
می شود؟

( ب( الف

( د(ج

61صفحه 

 شود؟پوسته آهکی تخم مرغ در کدام بخش از دستگاه تناسلی مرغ ساخته می

( د( ج( ب( الف

62صفحه 

عدد مشاهده می شود؟2کدام ساختار در بندناف به تعداد 

سرخرگ نافی( بمجرای کیسه زرده( الف

مجرای آالنتوئیس( دسیاهرگ نافی( ج

.سوال به کمک دانسته های دوره دبیرستان قابل پاسخگویی است

.عدد سرخرگ بند ناف وجود دارد که خون تیره حمل می کنند2

زیست 11فصل 
شناسی سوم 

دبیرستان
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در عمل همانندسازی چه نام دارد؟آنزیم مؤثر در بازکردن پیچ های 

پلی مراز( دپلی مراز( جهلیکاز( بگیراز( الف

.قابل پاسخگویی استدبیرستانسوال به کمک دانسته های دوره 

ر جدا را با شکستن پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل از یکدیگهلیکاز دو زنجیره آنزیم 
.کرده و ایجاد دوراهی همانند سازی می کند

پلیمراز و آنزیم ها قرار گرفته و می توان با توضیح انواع 85در صفحه همچنین
.حذف گزینه به پاسخ درست رسید
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زیست 5فصل 
شناسی سوم 

دبیرستان

ژن های کشنده عمدتاً به چه صورت هستند؟

غیرغالب( داپیستاتیک( جمغلوب( بغالب( الف

.قابل پاسخگویی استدبیرستانسوال به کمک دانسته های دوره 

!! شداگر ژن های کشنده اکثراً به صورت غالب بودند نسل موجودات منقرض می

غلوب انتخاب طبیعی به صورتی شکل گرفته که ژن های کشنده به صورت م
.باشند که احتمال بروز بیماری کم شود

مسئول ساختن میلین در سیستم اعصاب مرکزی کدام سلول است؟

( ب( الف

( د( ج

121صفحه 

ت فصل ژنتیک جمعی
و انتخاب طبیعی 

زیست شناسی پیش
1دانشگاهی 
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؟کدام یک از سلول های گلیال در کانال مغزی نخاعی دیده می شود

الیگودندروسایت( دآستروسیت( جمزوگلی( باپاندیما( الف
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121صفحه 

ار در جزایر النگرهانس کدام یک از حیوانات زیر در وسط قرAسلول های 
دارد؟

گاو( طیور           د( سگ        ج( باسب     ( الف

مخصوص :2ضمیمه شماره 
ناحیه کاربری ویژه وبسایت

Vetinfo

شایع ترین نماتود شیردان در گوسفندان ایران کدام است؟
استرتاژیا( بهمونکوس( الف

تریکواسترونژیلوس( دمارشاالژیا( ج

272صفحه 
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در ایران، در دام ها بیشتر دیده می شود؟کدام فرم از 

فرم فوق حاد( دفرم مزمن( جفرم حاد( بفرم تحت حاد( الف

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

کرم خمیازه، کرم خاکروبه و کرم سنجاقی به ترتیب کدامند؟

سینگاموس، تریشوریس، انتروبیوس( بسینگاموس، تریشوریس، اکسیوریس( الف

سینگاموس، تریشینال، اکسیوریس( داکسیوریس، تریشینال، انتروبیوس( ج

261صفحه 

239صفحه 
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؟سویه غالب اکینوکوکوس در ایران که اهمیت اپیدمیولوژیک دارد کدام است

گوسفند-سگ/شغال( دگوسفندی-سگی(جشتری-سگی( بگاوی-سگی( الف

238صفحه 



در بوقلمون کدام تک یاخته است؟عامل بیماری سرسیاه 

( ب( الف

( د( ج
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به گوسفند کدام است؟راه انتقال 

گزش حشرات( الف

خوردن کیست نسجی( ب

انتقال مستقیم در اثر تماس گوسفندان با یکدیگر( ج

خوردن اووسیست انگل و نیز از راه جفت( د

255صفحه 

235صفحه 
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نوع گردش خون در دوزیستان کدام یک می باشد؟

ساده و کامل( دساده و ناقص( جمضاعف و ناقص( بمضاعف و کامل( الف

.قابل پاسخگویی استدبیرستانسوال به کمک دانسته های دوره 
زیست 6فصل 

1شناسی 

دوزیستان بالغ، ساده ترین گردش خون مضاعف 
در دوزیستان بالغ، قلب سه حفره ای. مهره داران را دارند

. وجود دارد



گلبول های قرمز در ماهیان استخوانی به چه شکل می باشد؟

بیضی و بدون هسته( بگرد و هسته دار( الف

بیضی و هسته دار( دگرد و بدون هسته( ج

کنه خاردار گوش کدام است؟

( ب( الف

( د( ج
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269صفحه 

کدام جرب از مشکالت مهم و رایج مرغداری های تخمگذار ایران محسوب می شود؟

( ب( الف

( د(ج

118صفحه 

مخصوص ناحیه :2ضمیمه شماره 
Vetinfoکاربری ویژه وبسایت 

0

www.Vetinfo.ir



.بوجود می آید........... در اثر دکربوکسیالسیون گلوتامات،

گاماآمینوبوتیرات( بآلفاکتوگلوتارات( الف

فومارات( دگلوتامین( ج

.استمنظور از دکربوکسیالسیون گلوتامات همان تولید 

gamma-Aminobutyric acid=GABA

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

ادغام شده از فصل 
وژیبیوشیمی و فارماکول
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مان دستگاه تناسلی مرغ در کدام قسمت جهت تشکیل تخم مرغ به زدر 
بیشتری نیاز است؟

رحم( ایستموس         د( ماگنوم        ج( اینفادیبولوم        ب( الف

62صفحه 
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باشد برای تجزیه این اسیدچرب اگر تعداد کربن های یک اسیدچرب زوج کربن 
چند دور بتااکسیداسون انجام می شود؟

(د( ج( ب( الف

فسفات چند مولکول -6-انرژی حاصل از سوختن هوازی یک مولکول گلوکزمیزان 
ATPگزینه ها کامالً غلط است-؟ است.
8(د4( ج3( ب2( الف

خه گلیکولیز، دکربوکسیله شدن پیرووات، چر: سوختن هوازی گلوکز شامل
تولید ATPمولکول 38اسیدسیتریک و زنجیره انتقال الکترون است که در مجموع 

این موضوع در تمامی رفرنس ها تأیید شده است و حتی در آزمون های . می کند
.شده استبه عنوان پاسخ صحیح درنظر گرفته 38سال های قبل نیز مقدار 

.این سوال بایستی حذف شده و نمره آن برای تمامی داوطلبین لحاظ گردد

95صفحه 

کدام یک از سرنوشت متابولیکی پیرووات نمی باشد؟

تبدیل به استیل کوآ( بتبدیل به آالنین( الف

کتوگلوترات-تبدیل به آلفا( دتبدیل به اگزالواستات( ج

ط داشته از سواالت نسبتاً دشوار آزمون زیرا بایستی برای پاسخگویی روی چند مبحث تسل
زینه صحیح را کتوگلوتارات می شد به راحتی گ-البته با دانستن ساختار و عملکرد آلفا. باشید

.انتخاب کرد

93صفحه 

106صفحه 

79صفحه 

2
+
6
+
2
+
24
+
4
=
38
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100صفحه 



در ماهیان دفع یون های تک ظرفیتی از طریق چه اندامی صورت می گیرد؟

پوست( دآبشش( جروده( بکلیه( الف

.یا همان یون آمونیاک استمنظور از یون تک ظرفیتی 

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

ماهی سیستم پرورش مداربسته یا بازچرخانی آب چه نوع سیستم پرورش
می باشد؟

فوق متراکم( دمتراکم( جنیمه متراکم( بگسترده( الف

فوق متراکم= 
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1زیست شناسی 7فصل 

416صفحه 



ب به کدام یک از گزینه های زیر انتقال دهنده منحصر بفرد همه سیناپس های عص
عضالت اسکلتی است؟

استیل کولین( دسروتونین( جگابا( بدوپامین( الف

ست؟علت ایجاد مرحله دپوالریزاسیون منحنی پتانسیل عمل عضله قلبی چی

باز شدن کانال های سدیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ( الف

باز شدن کانال های پتاسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ( ب

باز شدن کانال های کلسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ( ج

ه ولتاژباز شدن کانال های پتاسیمی و بسته شدن کانال های سدیمی دریچه دار وابسته ب( د

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

!!بدون نیاز به توضیح

وارد ریه ها کرد چه نام می توانیک دم عادی پس از همقدار هوایی ک171صفحه 
دارد؟

حجم ذخیره دمی                      ( حجم جاری                  ب( الف
حجم ذخیره بازدمی( حجم باقی مانده               د( ج

پس از و کلمه می توان توجه داشته باشید: به کلمه

139صفحه 
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اشد، آن درصورتیکه کلیرانس کلیوی ماده ای برابر با میزان تصفیه گلومرولی ب
؟............ماده

بخشی از آن بازجذب می شود( بکامالً بازجذب می شود( الف

ترشح می شود( داصالً بازجذب نمی شود( ج

تن سوال دقیق کلمات کلیدی موجود در متعاریف بایستی . از سواالت نسبتاً مفهومی آزمون
.را بدانید

دقیقه از گلومرول میگذرد برابر 1این جمله به این معناست که تمام مقدار موادی که در 
.دباشد با مقدار موادی که توسط کلیه تصفیه شده و به داخل نفرون ها ریخته می شو

.پس هیچگونه بازجذبی نداریم و کل ماده دفع خواهد شد

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی
153صفحه 

154صفحه 

172صفحه 

افتد؟میاتفاقانگیزشیبصورتگذاریتخمکزیرحیواناتازکدامیکدر

گوسفند(دگاو(جگربه(باسب(الف

164صفحه 

باشد؟نمیخیزیاادمبروزعواملازذیلمواردازکدامیک

لنفاویعروقانسداد(بهیدروستاتیکفشارافزایش(الف

ادرارطریقازسدیمفراواندفع(داسمزیفشارکاهش(ج

151صفحه 
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باشد؟میلگومینهگیاهانخواصازموردکدام

.دارندباالییانرژی(بپروتئینخوبمنابع(الف

.دشوننمیشکمبهنفخسببتازهصورتبه(دهاکانیسطحبودنپایین(ج

شود؟میانجامطریقچهبهآبستنیاواخردرگاوکردنخشک

آبمصرفکاهش(بشیردهیدفعاتکاهش(الف

هاگزینههمه(دخوراکمصرفکاهش(ج

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

381صفحه 

درموقع زایمان گاوهای شیری چقدر است؟BCSبهترین میزان 
3تا 2.5( ب3.5تا 2( الف

4تا 3.5( د3.5تا 3( ج
.نزدیک ترین پاسخ گزینه ج است

378و 379صفحات 

385صفحه 
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.باشدمیآهوییزردبدنرنگوزیادشیرچربیدرصدبادنیادرگاوکوچکترین

ایرشایر(دجرزی(جشیریهورنشورت(بگرنزی(الف

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

378صفحه 

چیست؟گلهازگاوهاحذفعلتاولینشیریگاوصنعتیهایگلهدر

لنگش(بژنتیک(الف

پستانورم(دمثلتولیدمشکالت(ج

393صفحه 

تی به صورتیکه ح. مشکالت تولیدمثلی مهمترین عامل حذف است
آسیب اگر درحین سخت زایی سیستم تولیدمثلی دچار مشکل شود و

ارگاه جبران ناپذیر ببیند بعد از بررسی درصورت نیاز دام به کشت
.فرستاده میشود

باشد؟نمیانرژیمتابولیسمدراختاللهایبیماریجزءبیماریکدام

چربکبد(دعلفیکزاز(جباروریکم(بکتوز(الف

392صفحه 
گزینه ج . شده حذف گزینه الف و د 392به کمک جدول صفحه 

ه منظور از کزاز علفی همان گیجی علفی است ک. انتخاب می شود
دول بدلیل بزرگ بودن ج. مرتبط با مقادیر پائین منیزیم می شود

امکان قرارگیری در این بخش موجود نبود
www.Vetinfo.ir



شوند؟میبندیدستهلیپیدهاانواعازکدامیکجزءهاواکس

فسفولیپیدها(بسادهلیپیدهای(الف

لیپیدهابهوابستهترکیبات(داسفنگولیپیدها(ج

.کنیدمراجعهلیپیدهابخش75-74-73صفحهبهبیشترتوضیحاتجهت

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

431صفحه 

الیخچحرارتدرجهدررشدتواناییزیربیماریزایهایمیکروبازکدامیک

ندارند؟را

مونوسایتوژنزلیستریا(بهیدروفیالائروموناس(الف

ویبریوکلرا(دتیکاانتروکولییرسینیا(ج

434صفحه 

ت؟اسمثبتشیرقلیاییفسفاتازآزمایشزیرفرآیندهایازکدامیکازبعد

LTLTپاستوریزاسیون(بHTSTپاستوریزاسیون(الف

ترمیزاسیون(دUHTاستریلیزاسیون(ج

–یتوژنزمونوسالیستریا:شدمتوجهمیتوانکیفیکنترلبخش29سوالاز

درو.هستندسرمادوست3هرمونوسایتوژنزیرسینایا.هیدروفیالائروموناس

.استشدهتکرارباکتری3همینهمآزمون102سوال

ازلیاییقفسفاتازآنزیمکههستصورتیبهجوبوالفهایگزینهدرحرارتاعمالزمانمدتودما.استموجودصحیحپاسخیافتنامکانگزینهحذفطریقاز

شدخواهدقلیاییفسفاتازماندهباقیسببکهمیشودواردشیربهثانیه15کمزمانمدتدردرجه56حدوددمایترمیزاسیوندرولی.میرودبین

.رفتخواهدبینازپاستوریزاسیوندمایباقلیاییفسفاتازشدهذکر445صفحهدر www.Vetinfo.ir

445صفحه 



Sedativeحاالتایجادبرایزیر،آدرنرژیکداروهایازکدامیک – analgesic

شود؟میاستفاده

افرینفنیل(دآمفتامین(جزایالزین(بپزودوافدرین(الف

دارویکامالًزایالزینالبته.یافتراپاسخمی توان49و21سوالصورتبررسیبا

بخشآراموسداتیو=sedativeضددردی=analgesic.استشده ایشناخته

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

190صفحه 

.استمرفین.......................نالوکسانداروی

نسبیآگونیست(بفیزیولوژیکآنتاگونیست(الف

شیمیاییآنتاگونیست(دفارماکولوژیکآنتاگونیست(ج

187-183صفحات 

کولیکدردهایاستخوانی،دردهایکاهشبرعالوهزیردارویکدام

دهد؟میکاهشنیزرا

آسپیرین(بمگلومینفلونیکسین(الف

اسیدمفنامیک(دملوکسیکام(ج 191صفحه 

www.Vetinfo.ir



بلوکر زیر قابلیت ععبور از سد خونی مغز و ایجاد -یک از ترکیبات کدام 
حالت خواب آوری دارند؟

فکسوفنادین ( بدیمن هیدرینات ( الف

لوراتادین ( دسیتریزین ( ج

ستامین از آنجاکه دیمن هیدرینات از آنتی هی. برای پاسخ دادن نیاز به تحلیل است
.خاصیت خواب آوری هم خواهد داشت( مهارکننده گیرنده های )ها است 

خاصیت خواب آوری داروهای آنتی هیستامین از مواردی است که افراد عادی هم 
!دامپزشکی7اطالع دارند چه برسد به دانشجویان ترم 

.سیتریزین از سد خونی مغزی عبور نمیکند

و 4کیلوگرمی با دوز 40داروی مورد نیاز جهت تجویز به حیوان مقدار 
می باشد؟لیتر چند میلی % 10غلظت 

0.1( د10( ج1.6( ب16( الف

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

و فرم اصالح شده در 178صفحه 
3فایل ضمیمه شماره 

عمل کدام دارو از بقیه متفاوت می باشد؟مکانیسم 
باستیتراسین( بونکومایسین( الف

پنی سیلین( دتتراسایکلین( ج

200صفحه 

192صفحه 

www.Vetinfo.ir



ای های داخل سیتوپالسمی و هسته ای ائوزینوفیلیک در بافت هگنجیدگی 
اشد؟مخاطی و لنفاوی از مشخصه میکروسکوپی کدامیک از بیماری های زیر می ب

( بتب برفکی ( الف

طاعون گاوی( د( ج

(  شیمالاپی تلیال یا مزان)برگشت پذیری که در آن یک نوع سلول بالغ تغییر 
بوسیله نوع دیگری سلول بالغ جایگزین می شود چه نام دارد؟

آناپالزی( دمتاپالزی( جدیسپالزی( بهیپرپالزی( الف

1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

224صفحه 
ول ایجاد که توسط سلول های توموری ترشح می شود و مسئسیتوکاینی 

کاشکسی در حیوانات می باشد، کدام است؟
Fibronectin( بInterleukin( الف

Cachectin( دTumor Necrosis Factor( ج
.پاسخ صحیح گزینه ج است نه د. سوال نادرست آزمون

356صفحه 

327صفحه 

www.Vetinfo.ir



1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

کدامیک از مترادف  Pleuropneumoniaنظر پاتولوژی اصطالح از 360صفحه 
انواع پنومونی ها محسوب می شود؟

Interstitial pneumonia( الف
Fibrinous Bronchopneumonia( ب
Suppurative( ج Bronchopneumonia
pneumonia Suppurative( د

عضا هیستوپاتولوژی وجود مقادیر زیاد نوتروفیل داخل لوله ای، لگنچه و بنمای 
فضای بینابین کلیه نشاء دهنده کدامیک از جراحات زیر می باشد؟

( ب( الف

( د( ج

365صفحه 

تب برفکی در کدام خانواده ویروسی قرار گرفته؟بیماری 
یریدهتوگا و( دپیکورنا ویریده ( جویریده     فالوی ( بپارامیکسوویریده ( الف

334صفحه 
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302صفحه 

چیست؟(MSA)معرف محیط مانیتول سالت آگار 
لیتموس( نوترال رد        د( فنل رد      ج( مانیتول      ب( الف

یدا در کدام یک از بیماری های زیر میزان قند خون دام مبتال افزایش پ
می کند؟

سالمونلوز          ( الف
کلی باسیلوز( ب
لپتوسپیروز      ( ج
کلستریدیوم پرفرنجنسDانتروتوکسمی ناشی از تیپ ( د

302صفحه 

توکسین عامل بیماری قلوه نرمی در نشخوارکنندگان کدام است؟مهم ترین 
انتروتوکسین( یوتا            د( تتا             ج( اپسیلون             ب( الف

www.Vetinfo.ir
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1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

282صفحه 

ویژگی ها مربوط به کدامیک از گونه باکتری های زیر است؟این 
((الکتوز منفی –اکسیداز منفی –راد –باکتری گرم منفی )) 
سالمونال تایفی موریوم( بکوالی–ای ( الف

باسیلوس سرئوس( دسودوموناس آئروجینوزا( ج

115صفحه 

ها از چه سلول هایی منشا می گیرند؟پالسماسل 
 Bلنفوسیت ( بسلول های بنیادی مغز استخوان( الف

ماکروفاژ( دTلنفوسیت ( ج

از انواع واکنش های ازدیاد حساسیت در اثر مکانیسم های ایمنی سلولیکدامیک 
انجام می گیرد؟( ازدیاد حساسیت تاخیری)

نوع چهار( دنوع سه( جنوع دو( بنوع یک( الف

228صفحه 

لول صورت برداشت کدامیک از اعضای زیر، حیوان تازه متولد شده قادر به تولید سدر 207صفحه 
بالغ نخواهد بود؟ Tهای 
کبد( دگره های لنفاوی( جتیموس( بطحال( الف
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1396آزمون پره انترنی شهریور چاپ نخست کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی
503The suffix (-algia) meansصفحه 

excessive( بpain( الف
abnormal condition( دliver( ج

افزایش فرکانس میزان نفوذ امواج اولتراسوند در بدن چه تغییری می کند؟با 
.کم می شود( الف
.زیاد می شود( ب
.با فرکانس ارتباطی ندارد( ج
.میزان نفوذ امواج اولتراسوند در بدن ثابت است( د

491صفحه 

کدام اسید آمینه ،(Ideal)جیره نویسی طیور بر اساس الگوی اسید آمینه ایده آل در 
مبنا می باشد؟

تریپتوفان( دلیزین( جترئونین( بمتیونین( الف
398ه متیونین و لیزین هردو مهم هستند اما اگر به لیست محدودیت های غذایی صفح

.امین گرددبیندازید میبینید لیزین خیلی مطرح شده و از مواردی هست که بایستی ت

است؟صفاقیخارجمعنیبهزیرعباراتازکدامیک

Recurrent(بRetrospective(الف

Retroperitoneal(دRetrograde(ج

!!بدون نیاز به توضیح

www.Vetinfo.ir

399و 398صفحه 


