
 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تعیین جنسیت فرزند قبل از لقاح
 

توانم قبل از خواندن این مقالو از شما،  دختر؟این اولین سوالی است کو میخواىید یا  پسر می
اگر کو برای شما پسر یا دختر دار شدن ىیچ فرقی باىم ندارند، الزم نیست کو این مقالو را 

بخوانید زیرا در این مقالو تنها قصد داریم کو بو این موضوع برسیم کو چگونو بر اساس انتخاب 
یا دختر دار بشویممان پسر  آگاىانو  ! 

 
 
 خواىید یا دختر ؟ پرسم، پسر می پس بازىم این سوال را از شما می
 

اند بین زن و مرد بر سر جنس فرزند اختالف  در بیشتر خانواده ىایی کو تازه تشکیل زندگی داده
نظر وجود دارد؛ عده ای طرفدار دختر و عده ای دوستدار پسر ىستند شاید ىم برای بعضی 

 ص چندان تفاوتی نداشتو باشد چون ىنوز صاحب ىیچ کدام نیستند !اشخا
 

ای صاحب فرزند پسر نبود  در قدیم چون بو نیروی کار مرد بیشتر از زن نیاز بود اگر خانواده
برای رسیدن بو این نعمت شاید تعداد افراد خانواده بو باالتر از ىشت تا ىم می رسید تا 

 سرانجام یکی از آنها پسر شود.
 

ىا بو  رفت، ىمچنین خیلی از خانواده شد کو آمار فرزندان یک خانواده بسیار باال می این می
ىا را رنج  شدند و این بو عنوان یک معضل خیلی از خانواده خاطر این موضوع دچار فروپاشی می

 داد. می

WWW.IRANMEET.COM

Ramin.Samad@yahoo.com

WWW.IRANMEET.COM


 
توانید  ا میاما امروزه با استفاده از دانش پزشکی، زیست شناسی )بیولوژی( و علم تغذیو، شم

 جنسیت فرزندتان را خودتان انتخاب کنید، این یک بلوف اغراق آمیز نیست، باوار کنید !
 

ىا و روشهای انتخاب جنسیت قبل از لقاح را بو  در این نوشتار سعی بر این داریم کو انواع راه
 شما آموزش بدىیم، پس مقالو را تا انتها بخوانید !

 
 جنسیت قبل از لقاح و تشکیل نطفوىای انتخاب  انواع راه

 
بارداری، جنسیت نوزادتان را بفهمید، اما  ۴۴توانید با یک سنوگرافی بعد از ىفتو  امروزه شما می

ىا مطلوب نیست چون شاید نتیجو سنوگرافی بر خالف عالقو  این عمل برای بعضی از خانواده
 خیلی از والدین باشد.

 
داشتن پسر ىستند، ممکن است در موقع شنیدن جواب سنوگرافی  مثال والدینی کو عالقمند بو 

کند، شکو بشوند و جا بخورند و آن وقت این رخ داد مایع  کو دختر بودن نوزاد را مشخص می
ىای  ىای مادر در سال میلی والدین نسبت بو سرنوشت فرزند در راه و ىمچنین تکرار بارداری بی

 آینده شود.
 

توانیم با درجو اطمینان باالیی بو پسردار شدن یا دختر دار  ه از علم روز، میاما، امروزه با استفاد
شدن خودتان، حتی قبل از عمل لقاح و آمیزش پی ببرید، برای این کار کافی است کو یکی از 

 ىای زیر را انتخاب کنید. راه
 

 ای روش تغدیو – ۴
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 روش زمان بندی مقاربت ) تعیین زمان تخمک گذاری( -۲

 
 روش شستشوی مهبلی ) واژن( -۳

 
 روش زمان بندی ماىیانو مقاربت -۴

 
 روش تعیین میزان اسپرم – ۵

 
 روش نشاندار کردن لیزری گامتها -۶

 
 PGD – IVFروش  -۷

 
 مکانیسم دختر شدن یا پسر شدن نطفو چیست ؟

 
مورد فرایند لقاح ىای نام برده شده، ابتدا جادارد کو یک توضیح مختصر در  قبل از توضیح روش

 بدىیم تا بهتر بتوانیم مطلب را خلط کنیم.
 

بر طبق طبیعت انسانی مردان دارای اندام جنسی مردانو و زنان دارای اندام جنسی زنانو ىستند، 
دىند و در حقیقت مکمل یکدیگر محسوب  ىا ىرکدامشان کار بخصوص را انجام می این اندام

 شوند. می
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کند و اندام جنسی زنانو تخمک، مرد اسپرم تولید شده در  پرم تولید میاندام جنسی مردانو اس
ىای تولید  کند، این اسپرم اش بو مهبل زن وارد می ىایش را توسط مایع منی و آلت تناسلی بیضو

شوند از مجرای دىانو  ای از آنها موفق می مانند و عده شده بعد از انزال در مهبل زن باقی می
 بل زن قرار دارد، عبور کنند.رحم کو در داخل مه

 
رحم کو اندام تولید مثلی زن است، یک اندام گالبی شکل است کو انتهای گالبی شکل آن رو بو 

 پایین است.
 

رود، اگر در این ىنگام  کند و باال می اسپرم بعد از وارد شدن بو رحم زن در طول آن حرکت می
شود و جنین  پیوستن دو گامت تکمیل می تخمکی در رحم زن موجود باشد، عمل لقاح از بهم

گزینی کند، سبب بارداری مادر و  گردد، این جنین اگر کو در داخل رحم مادر النو تشکیل می
 گزینی کند از بدن دفع خواىد گشت. تولد نوزاد خواىد شد و اگر نتواند النو

گامت ایگرگ دار   ( و دیگریxکنند، یکی گامت ایکس دار ) مردان کاال دو نوع گامت تولید می
(y تفاوت این دو گامت در کروموزوم شماره ،)آنها است، زنها نیز کال یک نوع گامت تولید  ۲۳

شکل را دارد، اگر کو گامت ایکس دار مرد با  x ۲۳کنند و آن نیز فقط کرومزوم شماره  می
با  تخمک ایکس دار زن لقاح کند، فرزند دختر خواىد شد و اگر کو گامت ایگرگ دار مرد

 تخمک ایکس دار زن لقاح انجام دىد، جنین حاصلو پسر خواىد شد.
 

بینیم کو پسر یا دختر شدن فرزند بستگی بو مرد دارد نو زن و این مرد است کو  پس تا اینجا می
کند کو جنین پسر باشد یا دختر، در شرایط ایده آل شانس  با دو نوع گامت خودش مشخص می

است و بستگی بو این دارد کو در موقع لقاح   ۵۵ – ۵۵ر یعنی پسر یا دختر شدن جنین براب
 کدام اسپرم خودش را زودتر بو تخمک برساند تا آن را بارور سازد.
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افتد و عوامل محیطی بسیاری بر شانس لقاح  آل کمتر اتفاق می اما در زندگی طبیعی شرایط ایده
 دار تاثیر خواىند گذاشت.Yدار یا  Xىای  ىریک از اسپرم

 
 phعوامل محیطی ىمچون تغذیو مادر، میزان سالمت روحی روانی او، زمان مقاربت، میزان 

توانند در پسر یا دختر دار  ىمو و ىمو می… مهبل مادر در ىنگام مقاربت، عوامل اجتماعی و 
 شدن زن تاثیر بگذارند.

 
لوم آمریکا چاپ ای کو نتایج آن در نشریو آکادمی ملی ع شایان ذکر است کو بر طبق مطالعو

ىایی کو با اضطراب شدید مواجو ىستند ممکن  شده است حاکی است، زنان باردار در دوره
 است بو طور ناخواستو بو نوعی درگیر انتخاب جنس فرزند شوند.

ىای  شوند، اما در دوره پسر متولد می ۴۵۴معموال بو ازای تولد ىر یکصد دختر در حدود 
رسد جنس مذکر بیشتر  کند و بو نظر می ن نسبت کاىش پیدا میبحرانی مانند زمان قحطی، ای

 بیند. ضرر می
 

گوید کو بو لحاظ تکاملی مزیت داشتن دختر این  بر طبق گزارش بی بی سی نظریو ىای علمی می
 کنند. ىای سخت دخترىا ژن پدر و مادر را بهتر منتقل می است کو در دوران

 
اینترنتی لها آنالین دکتر ساره جونز از دانشگاه کنت انگلیس کو بو ىمچنین بنا بو گزارش پایگاه 

تحقیقی پیرامون نقش عوامل محیطی در جنسیت فرزندان پرداختو است، اعالم داشتو کو زنان 
ناراضی و بسیار شکایت کننده اغلب دختر می زایند. ىمچنین دکتر مدحت الشامی، مشاور 

کو : در طول تاریخ، در دوره ىایی زاد و ولد دختر زیاد تغذیو و بهداشت عمومی نیز گفتو است  
بوده است و در دوره ىایی نیز زاد و ولد پسر و این بو مسایل مختلف زیست محیطی برمی  

 گردد.
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وی افزوده است کو: بدن انسان از تغییرات فیزیولوژیکی و مزاجی بیرون بسیار تاثیر می گیرد و 

 ه ىای پس از جنگ و در ىنگام صلح، افزایش می یابد.بو ىمین دلیل تولد پسران در دور 
 

دکتر مهر اکتائی یک متخصص زنان و زایمان در ایران نیز معتقد است کو کو نژاد سیاه، بچو دار 
سالگی، تفاوت سنی زیاد بین زن و مرد، آب و ىوای گرم، استرس و  ۳۵شدن در سن باالی 

افسردگی زنان، آلوده کننده ىای محیطی و مصرف سیگار احتمال دختر دار شدن را زیاد 
 ترمیکند.

 
شود و این شاید فلسفو  بواقع ىمیشو شرایط نامساعد محیطی منجر بو دختر شدن فرزند می

 شود. انسان مربوط می واالیی داشتو باشد کو بو تکامل
 

دانشمندان معتقدند کو دختران بو دلیل اینکو نیروی تولید مثل جامعو ىستند، در مواقع بحرانی 
فرد دیگر را  ۵دختر متولد شده  ۵یابد زیرا در این مواقع ممکن است  تعدادشان افزایش می

شد  جای آنها متولد می پسر ۵فرد جدید تولید کنند، درصورتیکو شاید اگر  ۲۵بدنیا بیاورند و 
 بود. ىای آتی بسیار پایین تر می امکان افزایش تعداد فرزندان در نسل
 

شود کو این نشان  پسر متولد می ۴۵۴دختر  ۴۵۵اما با این حال در شرایط عادی بو ازای ىر 
 دىنده تعادل در چرخو طبیعت است.

 
لقاح خواىیم پرداخت اما الزم است  در ادامو بو شرح دقیق روشهای تعیین جنسیت جنین قبل از 

شوند، دستو اول روشهایی ىستند کو با  کو بدانید این روشها کال بو دو دستو تقسیم بندی می
دىند و دستو دوم  تغییر شرایط محیطی بدن مادر، امکان پسر یا دختر دار شدن او را افزایش می
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ز درمان ناباروری و ژنتیک انجام ىا و مراک اند کو توسط متخصصین در آزمایشگاه ىای طبی روش
توانید  ىای دستو اول نیاز شما بو مراجعو بو پزشک کمتر است و خودتان می گیرند، در روش می

ىای دستو دوم باید حتما تحت مراقبت پزشکی قرار  ىا را اجرا کنید اما در روش دستورالعمل
، لقاح مصنوعی PGD ىای ىای دستو دوم ىمچون روش بگرید، اما با این حال مزیت روش

IVF است اما  ۴۵۵۱ىا  و نشاندار کردن لیزری این است کو درصد ضریب اطمینان این روش
 ضریب اطمینان خواىند داشت. ۸۵۱ىای دستو اول در بهترین حالت چیزی در حدود  روش

 
 کنیم ! ما ىر دو روش را برای شما توضیح خواىیم داد و انتخاب را بو خودتان واگذار می

 
 ای روش تغذیو – ۴

 
پیروی از رژیم غذایی مخصوص برای بو دست آوردن فرزند پسر یا دختر از زمان ىای قدیم 
معمول بود، ولی از آنجا کو مکانیسم و نحوه اثر این روش ناشناختو بود، رژیم ىای غذایی، 

 متفاوت و گاه متناقض بو کار گرفتو می شد.
 

در انسان اگر چو نحو عمل رژیم غذایی و استفاده از رژیم مناسب شناختو نشده ولی حدس زده 
ىای سطح خارجی آن  می شود کو ممکن است بو علت تغییر متابولیسم تخمک و بخصوص یون

 yدر صورتی کو تخمک یون مناسب را داشتو باشد بتواند اسپرماتوزوئید حامل کروموزوم جنسی 
 یعنی دختر را بو طرف خود جلب کند. xیعنی پسر یا 

 
تا  ۸۵نتایجی کو از بو کار بردن این روش گزارش شده، یکنواخت نیست و بعضی از مراکز بین 

درصد موفقیت گزارش داده اند، اما این نتایج، زمانی می تواند قابل قبول و قابل اعتماد  ۴۵۵
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سایر روش ىا ىمزمان با این روش بو   باشد کو رژیم غذایی بو تنهایی مورد استفاده واقع شود و
 کار گرفتو نشود.

روش استفاده از رژیم غذایی استاندار خاصی ندارد و تا حدود زیادی با مواد غذایی معمول در 
ىر کشور ارتباط دارد. ولی نتایج بو دست آمده از این تحقیقات، یکنواخت بوده و ىدف از آن 

 سدیم، پتاسیم و کلسیم است. تغییر تعادل موجود بین یون ىای منیزیم،
 

 در این روش آنچو اىمیت دارد نسبت این مواد بو یکدیگر و نو مقدار مطلق آنهاست.
 

بنابراین، رژیم غذایی باید بو نحوی انتخاب شود کو نو تنها باعث باال رفتن ماده معدنی مورد نظر 
خالف جنین مورد نظر می نشود بلکو مقدار امالحی را کو باعث جلب اسپرماتوزوئید جنسیت م

 شود در خون کاىش دىد.
 

در این روش برای رسیدن بو جنین پسر، باال بودن نسبت سدیم و پتاسیم و کم بودن کلسیم و 
منیزیوم، متابولیسم تخمک و بو خصوص الیو خارجی آ ن را بو نحوی تغییر می دىد کو 

و بو عکس برای جذب  اسپرماتوزوئیدىای حامل جنسیت پسر بو طرف آن جذب می شوند
اسپرماتوزوئید جنسیت دختر بو وسیلو تخمک، الزم است میزان کلسیم و منیزیوم خون باال برود 

 و میزان پتاسیم و سدیم خون پایین بیاید.
 

نفر زنی کو از این رژیم برای بو دست آوردن جنسیت مورد  ۴۷در یک مطالعو دقیق کو روی 
نفر توانستند فرزند پسر بو دنیا آورند رژیم فقط الزم است بو مدت سو  ۴۵نظر استفاده کردند 

 ماه و بو خصوص در ماىی کو لقاح صورت می گیرد مورد استفاده واقع شود.
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این روش فقط الزم است توسط زن اجرا شود زیرا تغییرات یونیک اوول است کو اسپرماتوزوئید 
 موردنظر را انتخاب می کند.

 
رژیم با بو کاربردن یک دستور آشپزی صورت نمی گیرد بلکو یک نسخو پزشکی استفاده از 

 محاسبو شده می تواند موثر باشد.
 

 استفاده درازمدت از این رژیم پزشکی اثر سوء بر سالمت مادر و بچو نیز بو جای نمی گذارد.
 

یر، جگر  بو طور مثال سدیم عالوه بر نمک طعام، در غذاىای دریایی، گوشت، تخم مرغ، ش
گرم است درصورتی    ۵/۵گوسالو، ىویج، اسفناج وجود دارد و مقدار مصرف روزانو آن معادل 

برابر این مقدار را بو بدن می رسانند.منابع غذایی حاوی پتاسیم  ۴کو رژیم ىای غذایی معموال تا 
 در فرآورده ىایی مثل گوشت، غالت، میوه ىا و سبزی ىا وجود دارد.

 
برابر این  ۴۵مقدار نیاز روزانو بو پتاسیم یک میلی گرم است اما در رژیم ىای غذایی معموال تا 

میلی گرم در روز  ۸۵۵مقدار پتاسیم وجود دارد. کلسیم کو مقدار احتیاج روزانو آن در بدن 
است، در فرآورده ىایی مثل شیرکاکائو، ماست، بستنی، شلغم، بادام و ساردین وجود دارد. 

بع غذایی حاوی منیزیوم نیز شامل قهوه، کاکائو، غالت، سبزی ىا، مخمر آبجو، سویا، منا
 چغندر، گردو، جوانو گندم است.

 
درصد موفقیت گزارش شده کو برای چنین روش ساده،  ۸۵در بعضی تحقیقات با این روش تا 

زان تخمک  ارزان و بدون ضروری نتیجو بسیار خوبی است. یکی از تغییرات دیگری کو در می
گیرد، اضافو شدن مقدار گلوکز در ترشحات مخاطی دىانو رحم در موقع  گذاری صورت می

 تخمک گذاری است.
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باالرفتن مقدار گلوکز در ترشحات دىانو رحم بو جذب اسپرماتوزوئیدىا کمک می کند و از آنجا  

شحات دىانو کو اسپرماتوزوئید پسر از قدرت تحرک بیشتری برخوردار است. مناسب بودن تر 
 رحم بیشتر بو نفع اسپرماتوزوئید پسر است.

 
از روش تصحیح رژیم گاه در مراکز انتخاب جنسیت در کشورىای انگلستان، فرانسو، کانادا 
ىمراه با روش جدا کردن اسپرماتوزوئیدىا استفاده می شود ولی در آمریکا کمتر از این روش 

 استفاده می شود.
 

رین محتوی گلوکز در روزىای تخمک گزاری، محیط را برای جلب ىای شی استفاده از میوه
 مناسب تر می کند. yاسپرماتوزوئید 

 
چرا کو قند خون بو سرعت باال می رود. این غذاىا شامل؛ گلوکز، ساکاروز، شربت ذرت، عسل، 
آب نبات، غالت صبحانو شیرین شده، ىویج، بیسکوئیت، سیب زمینی پختو، کشمش، نان گندم 

 ، نوشابو ىای دارای شکر و یا پلیمرىای گلوکز است.سفید
 

بو طور خالصو غذاىایی کو بیشتر برای لقاح پسر مناسب است عبارتند از کلیو و غذاىای شور، 
موز، خرما، ىویج، سیب زمینی، جگر، گوشت و تخم مرغ و غذاىایی کو برای دختر مناسب 

ردین، خاویار، بادام، کاکائو و جوانو گندم و  است عبارتند از؛ شیر و فرآورده ىای آن، ماىی سا
 کلم، کدو و فلفل سبز.

ىمچنین جالب است کو بدانید بو گزارش خبرگزاری فرانسو یک بررسی کو در انگلیس انجام 
انرژی کو حداقل کالری، مواد معدنی و مواد مغذی را  دىد رژیم غذایی کم شده است، نشان می

 شود. و تولد نوزاد دختر منجر میداشتو باشد، با احتمال بیشتری ب
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خواستند کو دریابند کو آیا رژیم   فیونا ماتیوز از دانشگاه اکستر در انگلیس و ىمکارانش می

 غذایی زن تاثیری در جنسیت فرزند او خواىد داشت یا نو.
 

زن کو برای اولین بار باردار شده بودند و از جنسیت جنین خود آگاه  ۷۴۵این پژوىشگران از 
نبودند، خواستند تا اطالعات مشروحی در مورد عادات غذاخوردن خود پیش و از باردارشدن 

ارائو کنند.این زنان بر حسب میزان کالری دریافتی در حول و حوش زمان لقاح بو سو گروه تقسیم 
 شدند.
 

ان گروىی کو بیشترین میزان دریافت کالری را داشتند، نوزاد پسر داشتند، پنجاه وشش درصد زن
 درصد بود. ۴۵در حالیکو در گروىی کو کمترین میزان مصرف غذا را داشتند، این میزان 

 
گروىی کو بیشتر نوزاد پسر بو دنیا آورده بودند، عالوه بر میزان بیشتر کالری دریافتی، با احتمال 

 B12و  C ،Eىای  تری از مواد مغذی از جملو پتاسیم، کلسیم و ویتامین بیشتری طیف وسیع
 دریافت کرده بودند.

 
خوردند،  نسبت نوزاد پسر ىمچنین برای زنانی کو روزانو دست کم یک ظرف غالت صبحانو می

 رفت. خوردند، بو شدت باال می در مقایسو با افرادی کو یک ظرف یا کمتر از آنها در ىفتو می
 

ىای  ىای غیرمنتظر با تغییر تدریجی بو نفع دختران در نسبت گفتو این پژوىشگران این یافتوبو  
 جنسی نوزادان تطبیق دارد.
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گیری فزاینده چاقی، میزان میانگین دریافت   ىای قبلی نشان داده است کو علیرغم ىمو پژوىش
خورند   کو صبحانو نمی  کالری در اقتصادىای پیشرفتو کاىش پیدا کرده است. شمار بزرگساالنی

 توجهی افزایش یافتو است. نیز بو میزان قابل
 

دىنده این امر باشد کو چرا در   ىای آنها ممکن است توضیح بو گفتو این پژوىشگران یافتو
اند، جمعیت پسران در حال   ىای کم کالری روی آورده کشورىای پیشرفتو کو زنان جوانان بو رژیم

 کاىش است.
 

برای انتخاب جنسیت اشاره ” مکانیسم طبیعی“ىای این بررسی بو یک  می گوید یافتو دکتر ماتیوز
 کند. می

 
 غذایی غنی و کودکان مذکر ممکن است توضیحی تکاملی داشتو باشد.  رابطو میان رژیم

 
تواند بسیار بیشتر از فرزندان مونث باشد. اما تنها اگر  ىا شما فرزندان مذکر می در اغلب گونو

در شرایط نامطلوب اعضای نر گونو ممکن است اصال نتوانند  -ط مطلوب باشدشرای
 کند. تری تولیدمثل می ىا بو طور مداوم گیری کنند، در حالیکو ماده  جفت

 
اگر مادر منابع فراوانی در اختیار داشتو باشد، صرف منابع در تولید فرزندان مذکر معقول است، 

ىای بیشتری تولید   احتمال بیشتری وجود دارد کو برای او نوهزیرا بو نسبت بو داشتن یک دختر، 
 خطرتری است. گذاری بی ىای کمبود منابع، سرمایو کند. اما در زمان
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ىای باالتر   دىنده آن بوده است کو میزان ( نشانIVF”)لقاح آزمایشگاىی“ىا در مورد  پژوىش
ند، در حالیکو باعث مهار رشد ک ىای مذکر را تحریک می گلوکز یا قند، رشد و نموی رویان

 شود. ىای مونث می رویان
 

اگر کو قصد دارید از این روش برای تعیین جنسیت فرزندتان قبل از بارداری استفاده کنید حتما 
 نکات زیرا بو خاطر بسپارید :

 
حتما با یک متخصص زنان زایمان یا حداقل پزشک عمومی تماس بگرید تا یک چکاب   – ۴

… ىای ارثی و ژنتیکی و  ىایی مانند سرخچو، دیابت، بیمای و از نظر بیماریکامل بشوید 
ىا ىم ممکن است رژیم غذایی تاثیر  تان محرض شود، زیرا در صورت داشتن این بیماری سالمتی

ىا بروی جنین و نوزاد  منفی بروی بدن شما بگذارد و ىم ممکن است اگر نگذارد این بیماری
گذارند، پس حتما با پزشکتان مشورت کنید و اورا از تصمیم خود برای آینده شما تاثیر منفی ب

 کنید قطع یا تعدیل کند. بارداری آگاه سازید تا او نیز اگر داروىای مضری را مصرف می
 

از زمانی کو تصمیم میگیرید صاخب فرزند شوید، عادت ىای خوب را تجربو کرده و عادت  -۲
ىای بد را رىا کنید. سالمت ىمسر شما نیز در این چند ماه قبل از حاملگی خیلی مهم است . 

 روز طول میکشد تا اسپرم مرد بو رشد کامل برسد. ۷۵چون حدود 
 

تان باشید و از انجام رفتارىای پرخطر و تماس با در این دوران بیشتر مواظب سالمت خود -۳
دىند خود داری کنید، بر فرض مثال چنانچو در  ىایی کو احتمال بیماری شما را افزایش می محیط

منزل گربو دارید و میخواىید جای آن را تمیز کنید یا باغبانی کنید. از دستکش استفاده کنید تا 
 و گاىی در رشد جنین تاثیر میگذارد کاىش یابد.احتمال بروز بیماری توکسوپالسموزیس ک
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برای گرفتن یک رژیم غذایی مناسب و مطلوب حتما با یک متخصص تغذیو تماس بگرید و  – ۴
خواىید بدنیا آورید  می  قصد خود را برای بارداری با ایشان در میان بگذارید و بر طبق جنسی کو

 با او مشورت کنید.
 persiandietمنبع:

 گرداوری و تبدیل بو کتاب الکترونیکی:سیدجوادمرتضایی ارزیل

بو وب سایت ماسربزنید.. اخبار. تصاویر. مقاالت .جهت دریافت کتابها  

www.sunboys.ir 

 میتوانید با ایمیل

Sunboys.online@yahaoo.com 

)پیامک(با ما در ارتباط باشید.09179994090ویاباشماره ی   

جهادگران مجازی پسران افتاب جامعو ی  

استفاده از کتابها در وبالگها و وبسایتها باذکرصلوات جهت سالمتی و ظهور صاحب 
 الزمان)عج(وباذکر منبع و نام نویسنده بالمانع میباشد.
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