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 ٍایت بشد ٍیذیَ پشٍطوتَس ػخٌشاًی ، بحج گشٍّی ًبدسی پَس

 ٍیذیَ پشٍطوتَسٍایت بشد  شٍّیػخٌشاًی ، بحج گ ًبدسی پَس آؿٌبیی بب اختالالت ؿبیغ سیتن للب بب هٌـبء بطٌی ٍ الذاهبت دسهبًی دس آًْب 6

 ٍایت بشد ٍیذیَ پشٍطوتَس ًوبیؾ فیلن ػخٌشاًی ،  ًبدسی پَس آؿٌبیی بب اًذیىبػیًَْب ٍ ًحَُ وبس بب دػتگبُ الىتشٍؿَن ٍ ضشببى ػبص 7

 ٍیذیَ پشٍطوتَسٍایت بشد  ػخٌشاًی ، بحج گشٍّی ًبدسی پَس آؿٌبیی بب داسٍّبی هَسد اػتفبدُ دس بخؾ بْبَدی 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


