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قٕبض ٜثبظٍ٘طی1 :

تبضید اثالؽ1313/0/30 :

تبضید آذطیٗ ثبظٍ٘طی1313/0/30:

بیواریْای ضایع
جراحی عوَهی
بخص برادراى
تْیِ کٌٌذُ:
هرین غالم ًاٍی – کارضٌاض ٍاحذ آهَزش
تٌظین ٍ ّواٌّگی :
سَپرٍایسرآهَزضی-حسیي حصاری ًصاد

تبضید ثبظٍ٘طی ثؼسی1314/0/30 :
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قٕبض ٜثبظٍ٘طی1 :

تبضید اثالؽ1313/0/30 :

تبضید آذطیٗ ثبظٍ٘طی1313/0/30:

تبضید ثبظٍ٘طی ثؼسی1314/0/30 :

ّرًی ایٌگَئیٌال
تعریف:
فتك) (Herniaث ٝپیف ضفتٍی  ٚذطٚد یىی اظ احكب (ا٘سض )ٝ٘ٚیب فبؾیبی ا٘ساْ یب ثركی اظ آٖ زض زیٛاضٜای و ٝثٝ
طٛض طجیؼی آٖ ضا زضثط ٔیٌیطز اظ ططیك یه ٔؼجط یب وب٘بَ  ٚیب ضٚظ٘ ٝآ٘بتٔٛیه ٌفتٔ ٝیكٛز .ث ٝظثبٖ ؾبز ٜثٝ
ثیط ٖٚظزٌیٟبی غیط طجیؼی رساض قىٓ فتك ٔیٍٛیٙس .فتك ث ٝطٛض وّی ثطرؿتٍی  ٚربث ٝربیی اضٌبٖ ٞبی ثسٖ
اؾت  ٚاٌطچٔ ٝرتص ٔطزاٖ ٘یؿت ِٚی ٘ٛع قىٕی آٖ ثیٗ ٔطزٞب قیٛع ثیكتطی زاضز.
عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
زض وٛزوبٖ ػّت ایزبز فتكٛ٘ ،ػی اذتالَ زض قىُ ٌیطی الیٞ ٝبی رساض قىٓ اؾت و ٝزض ٍٙٞبْ تِٛس ٚرٛز
زاضززیٛاض ٜقىٓ و ٝذٛز الی ٝای ٔحبفظ زض ثطاثط ضٚز ٚ ٜثبفت زاذّی اؾت ذبصیت ٍ٘ ٝزاض٘سٌی ذٛز ضا زض ثطاثط
فكبض احكبء اظ زؾت ٔی زٞس  ٚضٚزٞ ٜبی زؾتٍبٌٛ ٜاضـ اظ لؿٕت ظؼیف تط ث ٝظیط چطثی ٞب  ٚػعالت پكت
پٛؾت ضأ ٜی یبثس.
تظاّرات بالیٌی:
ػالٔت اصّی زضز اؾت ٞطچٙس ثؿت ٝثٛ٘ ٝع فتك ػالئٓ زیٍطی ٘یع زاضیٓ ٔخال زض فتك ٔغجٙی تٛضْ ٘بحی ٝوكبِ ٝضاٖ
ٕٔىٗ اؾت یب زض ٞط٘ی ٞیبتبَ ضیفالوؽ ٔؼس ٜثٔ ٝطی ٔكبٞسٔ ٜیكٛز
تذابیر پرستاری:
 ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ ،تطٔیٓ  ٚثری ٝظزٖ ػعّ ٝقىبفت ٝقس ،ٜیب رطاحی ؾطپبیی و ٝثب ثی حؿی ٔٛظؼی
ٕٞطا ٜاؾت ٔ ٚؼٕٛال زض زضٔبٖ فتك ٞبی وٛچه وبضثطز زاضز.
 ثیكتط ثیٕبضاٖ لبزض ٞؿتٙس زضػطض  1اِی  2ضٚظ پؽ اظ ػُٕ ٔطذص قس ٚ ٜث ٝذب٘ ٝض٘ٚس.
 زض صٛضتیىٔ ٝحُ ظذٓ ٔكىّی ٘ساقت ٝثبقس پؽ اظ  4۴ؾبػت ٔیتٛاٖ اؾتحٕبْ وطز.
 ثب ٘ظط پعقه ثریٞ ٝب پؽ اظ  0تب  10ضٚظ ذبضد ٔیكٛز.
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قٕبض ٜثبظٍ٘طی1 :

تبضید آذطیٗ ثبظٍ٘طی1313/0/30:

تبضید اثالؽ1313/0/30 :

تبضید ثبظٍ٘طی ثؼسی1314/0/30 :

رطاح ثؿت ٝث ٝتكریص ٕٔىٗ اؾت قىبف وٛچىی یه یب ز ٚثٙس اٍ٘كتی زض ٘بحیٛٔ ٝضز ٘ظط پسیس آٚضز
 ٚاظ ططیك زؾتٍب ٜآ٘سٚؾىٛپی غالفی ثبضیه ث٘ ٝبْ ٔف ضا ثٔ ٝحُ ثیط ٖٚظزٌی احكبء ٚاضز وطز ،ٜیب ثب
ثری ٝظزٖ آٖ ضا تطٔیٓ وٙسٔ .ف ٔمب ْٚتط اظ ثری ٝاؾت  ٝ٘ ٚتٟٙب زٚضاٖ اؾتطاحت ضا وٛتب ٜتط ٔی وٙس،
ثّى ٝثب چؿجیسٖ ثٔ ٝحُ احتٕبَ ثبظٌكت فتك ضا وبٞف ٔی زٞس.

 ذططات رطاحی قبُٔ ثطٚظ ٕٞبت ْٛزض ثبفت ٞبی ٘طْ اؾىّطٚت ،ْٛػف٘ٛت یب صسٔ ٝث ٝاؾىّطٚت. ْٛ

آپاًذیسیت
تعریف:
ظایس ٜای وٛچه  ٚقجی ٝاٍ٘كت ثب طِٛی حسٚز  10ؾب٘ت و ٝزضؾت زض ظیط زضیچ ٝایّئٛؾىبَ ث ٝؾى ْٛچؿجیسٜ
اؾت .آپب٘سیؽ ث ٝطٛض ٔطتت ثب غصا پط قس ٚ ٜؾپؽ ث ٝزاذُ ؾى ْٛترّیٔ ٝی قٛز .اظ آ٘زبیی ؤ ٝزطای آٖ وٛچه
اؾت ٕٔ ٚىٗ اؾت ث ٝذٛثی ترّی٘ ٝكٛز ثؿیبض ٔؿتؼس ثطٚظ ا٘ؿساز  ٚؾپؽ ػف٘ٛت اؾت.
تظاّرات بالیٌی:
زضز ٔج ٟٓزض ٘بحی ٝاپی ٌبؾتط یب اططاف ٘بف و ٝثتسضیذ ث ٝضثغ تحتب٘ی ضاؾت ٔٙتمُ ٔی قٛز ،تت ذفیف ،تٟٛع،
اؾتفطاؽ ،وبٞف اقتٟب ،حؿبؾیت زض ِٕؽ زض ٘مط ٝی ٔه ثط٘ی زض ٛٔ %50اضز ،حؿبؾیت زض ِٕؽ ثطٌكتی ،ؾرتی
ػعّ ٝضوتٛؼ ضاؾت ،زض صٛضت پبضٌی آپب٘سیؽ زضز ٔٙتكط٘ ، ٜفد قىٓ ث ٝز٘جبَ فّذ ایّئٛؼ ،یجٛؾت.
بررسی ٍ یافتِ ّای تطخیصی:
افعایف ٌّجٞ َٛبی ؾفیس ذٛ٘ ٚ ٖٛتطٚفیُ ،زض ػىؽ ثطزاضی اظ قىٓ  ٚاِٚتطاؾٌٛ٘ٛطافی  ٚاؾىٗ ٚرٛز یه تطاوٓ زض
ضثغ تحتب٘ی ضاؾت.
تذابیر پرستاری:
 قطٚع ٔحِّٟٛبی ٚضیسی ثطای حفظ ػّٕىطز وبفی وّیٛی
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قٕبض ٜثبظٍ٘طی1 :

تبضید اثالؽ1313/0/30 :

تبضید آذطیٗ ثبظٍ٘طی1313/0/30:

تبضید ثبظٍ٘طی ثؼسی1314/0/30 :

 زضٔبٖ آ٘تی ثیٛتیه رٟت پیكٍیطی اظ ػف٘ٛت
 زض صٛضت ٚرٛز قٛاٞسی زاَ ثط ٚرٛز فّذ ایّئٛؼ اؾتفبز ٜاظ ؾ٘ٛس ثیٙی ٔؼس ٜای
 ارتٙبة اظ تٙمی ٝث ٝزِیُ ذطط ثطٚظ پبضٌی ضٚزٜ
 ثؼس اظ رطاحی لطاض زازٖ ثیٕبض زض ٚظؼیت ٘كؿت ٝرٟت وبٞف فكبض ثط ٔٛظغ  ٚوٓ قسٖ زضز
 اؾتفبز ٜاظ ٔرسض رٟت تؿىیٗ زضز
 زض صٛضت تحُٕ قطٚع ٔبیؼبت ذٛضاوی
 زض صٛضت ثطٌكت صساٞبی ضٚز ٜقطٚع ضغیٓ غصایی ثطای ثیٕبض
 آٔٛظـ ث ٝثیٕبض ثطای ٔطارؼ ٝرٟت ثطزاقتٗ ثری ٝزض فبصّ ٝضٚظٞبی پٙزٓ تب ٞفتٓ
 پطٞیع اظ فؼبِیت ؾٍٙیٗ  ٚاظ ؾط ٌطفتٗ آٖ ثیٗ  2تب ٞ 4فت ٝثؼس اظ ػُٕ
 زض صٛضت احتٕبَ پطیت٘ٛیت لطاض زازٖ زضٖ زض ٔحُ رطاحی
 زض صٛضت افعایف زضر ٝحطاضت ٘ ٚجط ٕٞطا ٜثب افعایف ِىٛؾیت ٞب قه ث ٝثٚ ٝرٛز آٔسٖ آثؿ ٝحب٘ٛی ٝزض ٘بحیٝ
ٍِٗ ،ظیط زیبفطآٌ یب زض وجس.
 آٔٛظـ ٔطالجت  ٚقؿتكٛی ظذٓ

سیٌَض پیلًَیذال
تعریف:
ؾیٛٙؼ یب ویؿت پیّ٘ٛیساَ زض قىبف ثیٗ ز ٚثطرؿتٍی ثبؾٗ  ٚضٚی ؾطح ذّفی لؿٕت پبییٙی ؾبوط ْٚیبفت
ٔی قٛز.
پاتَشًس:
٘ فٛش ٔٞٛب ث ٝزاذُ اپی تّی ٚ ْٛثبفت ظیط رّسی زض احط ثطٚظ صسٔ ٝی ٔٛظؼی
 فطٚضفتٍی ثبفت اپی تّیبَ زض ظیط پٛؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت ثب ؾطح پٛؾت اضتجبغ پیسا وٙس.
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قٕبض ٜثبظٍ٘طی1 :

تبضید اثالؽ1313/0/30 :

تبضید آذطیٗ ثبظٍ٘طی1313/0/30:

تبضید ثبظٍ٘طی ثؼسی1314/0/30 :

تظاّرات بالیٌی:
 ایٗ ویؿت تب ضؾیسٖ ث ٝؾٗ ٘ٛرٛا٘ی  ٚیب اثتسای رٛا٘ی اغّت ثس ٖٚػالٔت
 پؽ اظ ثطٚظ ػف٘ٛت ثٚ ٝرٛز آٔسٖ تطقح  ٚزض ٘تیز ٝتِٛیس آثؿٝ
تذابیر پرستاری:
 اؾتفبز ٜاظ ِیعض ثب ٔٛفمیت ٕٞطا ٜاؾت ذصٛصب زض ٕٛٞضٚئیسٞبی ذبضری  .ایٗ ضٚـ ؾطیغ ثٛز٘ ٚ ٜؿجتب
ثس ٖٚزضز اؾت .ذ٘ٛطیعی  ٚآثؿ ٝاظ ػٛاضض ٘بزض ثؼس اظ ػُٕ اؾت.
 زض ٔطاحُ اِٚی ٝاِتٟبة زضٔبٖ ػف٘ٛت ثب آ٘تی ثیٛتیه
 پؽ اظ ایزبز آثؿ ٝرطاحی ظطٚضت زاضز
 ثؼس اظ زضٔبٖ فطآیٙس حبز رطاحی ٚؾیغ تطی ثطای ثبظ وطزٖ ویؿت ٔ ٚزطای ؾیٛٙؼ ا٘زبْ ٔی قٛز.
 اربظ ٜزازٖ ث ٝظذٓ ثطای تِٛیس ثبفت رسیس رٟت تطٔیٓ
ٌ صاقتٗ ٌبظ ربشة زض زاذُ ظذٓ ثطای ثبظ ٍٟ٘ساقتٗ ِجٞ ٝبی ظذٓ زض حیٗ تطٔیٓ

ضکن حاد
تعریف:
قىٓ حبز ث ٝػٛٙاٖ یه زضز ثب قطٚع اذیط  ٚیب ٘بٌٟب٘ی زض قىٓ تؼطیف ٔی قٛز .چٙیٗ زضزی ٔی تٛا٘س یه زضز
تبظ ٜثٛز ٚ ٜیب یه زضز ٔعٔٗ ثبقس و ٝاذیطاً تكسیس یبفت ٝاؾت .زض تكریص ٞبی افتطالی چٙیٗ زضزیٓٞ ،
فطآیٙسٞبی زاذُ پطیتٛئٗ  ٓٞ ٚفطآیٙسٞبی ذبضد پطیتٛئٙی ربی زاض٘س .قىٓ حبز ٕٞیك ٝثٔ ٝؼٙبی احتیبد ثٝ
ٔساذّ ٝرطاحی ٘یؿت ٌطچٕٞ ٝیك ٝیه اضظیبثی اظ ٘ظط ٔؿبیُ رطاحی الظْ  ٚظطٚضی اؾت.
عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
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قٕبض ٜؾٙس :ف0530

تبضید اثالؽ1313/0/30 :

تبضید آذطیٗ ثبظٍ٘طی1313/0/30:

تبضید ثبظٍ٘طی ثؼسی1314/0/30 :

 زضز احكبیی زض احط اِتٟبة ،ایؿىٕی  ٚتغییطات فیعیىی ٔب٘ٙس اتؿبع قىٕی ،وكف  ٚفكبض ایزبز ٔی
قٛز.
 زضزٞبی رساضی زض احط پطٚؾٞ ٝبی اِتٟبثی ای و ٝثبػج تحطیه الی ٝرساضی پطیتٛئٗ قٛز ایزبز ٔی ق٘ٛس
(ٔب٘ٙس یه پطیت٘ٛت قیٕیبیی و ٝزض احط ؾٛضاخ قسٖ یه اِٚؿط پپتیه ایزبز ٔی قٛز  ٚیب یه پطتی٘ٛیت
ثبوتطیبیی زض احط اِتٟبة حبز آپب٘سیؽ )ایٗ زضزٞب ٕٔىٗ اؾت ثب یه تحطیه ٔىب٘یىی ٔب٘ٙس یه ثطـ
رطاحی ٘یع آغبظ ق٘ٛس.
 زضز اضربػی ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛزضزٞبی ٔزبضی صفطاٚی زض ؾٕت ضاؾت  ٚظیط وتف تظبٞط ٔی یبثٙس ٚ
زضزٞبی ثب ٔٙكأ تحطیه زیبفطآٌ ثٞ ٝط زِیّیٔ ،خالً آثؿ ٝؾبة فطیٙه ،زض قب٘ ٝططف ظبیؼ ٝظٟٛض پیسا
ٔی

وٙٙس.

تظاّرات بالیٌی:
 تٟٛع  ٚاؾتفطاؽ
 تت ِ ٚطظ
 ثی اقتٟبیی
تذابیر پرستاری:
 ثیٕبضاٖ ٔجتال ث ٝپطیت٘ٛیت ٔٙتكط ایٗ زؾت ٝاظ ثیٕبضاٖ ٚالؼبً ظبٞط ثیٕبض ٌ ٝ٘ٛای زاض٘س  ٚتٕبیُ زاض٘س زض
حبِی و ٝظا٘ٞٛب ضا ث ٝزاذُ قىٕكبٖ رٕغ وطز ٜا٘س ث ٝیه ؾٕت زضاظ ثىكٙس.
 ثیٕبضاٖ ٔجتال ث ٝزضز وِٛیىی ایٗ زؾت ٝاظ ثیٕبضاٖ آضاْ  ٚلطاض ٘ساض٘س  ٚزض حمیمت ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٔٛلؼیتی
پیسا وٙٙس و ٝزضزقبٖ زض آٖ ٚظؼیت وٕتط ثبقس .ایٗ افطاز یب اظ زضز ث ٝذٛز ٔی پیچٙس  ٚیب زٚض اتبق
ٔؼبی ٝٙث ٝطٛض ٔساْ لسْ ٔی ظ٘ٙس.


ثیٕبضا٘ی و ٝضً٘ پٛؾتكبٖ ظضز قس ٜاؾت ایٗ زؾت ٝاظ ثیٕبضاٖ ثب احتٕبَ ثبالیی اظ ا٘ؿساز صفطاٚی ض٘ذ
ٔی ثط٘س.



ثیٕبضا٘ی و ٝثؿیبض ظؼیف  ٚثی حبَ ٞؿتٙس ایٗ زؾت ٝاظ ثیٕبضاٖ ٕٔىٗ اؾت زضٌیط یه ثیٕبضی ػف٘ٛی
ثبقٙس و ٝثب زضز قىٓ تظبٞط یبفت ٝاؾت.

ٛٞاِكبفی

ػٛٙاٖ ؾٙس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زاضای ٌٛاٞیٙبٔ ٝاؾتب٘ساضز ایع1001 ٚ
زض ٔسیطیت ویفیت  ٚزضر ٝیه ػبِی اضظقیبثی
قٕبض ٜؾٙس :ف0530

قٕبض ٜثبظٍ٘طی1 :

تبضید آذطیٗ ثبظٍ٘طی1313/0/30:

تبضید اثالؽ1313/0/30 :

تبضید ثبظٍ٘طی ثؼسی1314/0/30 :

ٚ رٛز تت ثیبٍ٘ط ٚرٛز یه فطآیٙس اِتٟبثی  ٚیب یه ػف٘ٛت اؾت .تت ثبال (ثبالی  31زضرٔ )ٝب ضا ث ٝؾٕت
فطآیٙسٞبیی ٔب٘ٙس آثؿ ،ٝوال٘ػیت  ٚیب پ٘ٛٔٛٙی ضإٙٞبیی ٔی وٙس.

ّوَرٍئیذ
تعریف:
لؿٕت ٞبی ٔتؿغ قس ٜی ٚضیسٞبی ٚالغ زض وب٘بَ ٔمؼسی ,آٟ٘بیی و ٝزض ثبالی اؾفٙىتط زاذّی ایزبز
قس ٜا٘س ٕٛٞضٚئیس زاذّی  ٚآٟ٘بیی و ٝزض ثیط ٖٚاؾفٙىتط ذبضری ظبٞط قس ٜا٘س ٕٛٞضٚئیس ذبضری ٘بٔیسٜ
ٔی ق٘ٛس.
تظاّرات بالیٌی:
ذبضـ ،زضز ،قبیغ تطیٗ ػبُٔ ایزبز وٙٙس ٜی ذ٘ٛطیعی لطٔع ضٚقٗ ٕٞطا ٜثب زفغ ٔسفٛعٕٛٞ ،ضٚئیسٞبی ذبضری
ثب زضز قسیس ٘بقی اظ اِتٟبة  ٚتٛضْ ایزبز قس ٜثٚ ٝؾیّ ٝی تطٔجٛظ  ٚایزبز ایؿىٕی ٘ ٚىطٚظٕٛٞ ،ضٚئیسٞبی زاذّی
زضز٘بن ٘یؿتٙس أب ثب ثعضي قسٖ آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾت ذ٘ٛطیعی یب پطٚالپؽ ایزبز قٛز.
تذابیر پرستاری:
 ضػبیت ثٟساقت قرصی  ٚارتٙبة اظ ظٚض ظزٖ
 ضغیٓ غصایی حبٚی ٔی ٚ ٜٛؾجعی فطاٚاٖ ٕٞطا ٜثب ٔصطف ظیبز ٔبیؼبت
 ثٙب ث ٝتحٛیع پعقه اؾتفبز ٜاظ ّٔیٗ ٞبی ربشة آة ٌبٞی وٕه وٙٙس ٜاؾت.
 وٕپطؼ ٌطْ ،حٕبْ ٘كیٍٕٙبٞی زض ٍِٗ یب ٚاٖ  3یب  4ثبض زض ضٚظ ،اؾتفبز ٜاظ پٕبزٞب  ٚقیبف ٞبی حبٚی
ٔٛاز ثی حؽ وٙٙس ٚ ٜاؾتطاحت ث ٝضفغ اتؿبع  ٚپطذ٘ٛی ػطٚق وٕه ٔی ٕ٘بیس.
 ضٚـ ٞبی غیط رطاحی ػجبضتٙس اظ اؾتفبز ٜاظ اقؼٔ ٝبز ٖٚلطٔع ثطای ایزبز ا٘ؼمبز ،زیبتطٔی ز ٚلطجی ٚ
زضٔبٖ ثب ِیعض
 ضٚـ ٞبی غیط رطاحی زض زضٔبٖ ٕٛٞضٚئیس ٞب ثطای ٚضیسٞبی زاضای تطٔٚجٛظ پیكطفتٛٔ ٝحط ٘یؿت ثّىٝ
زضٔبٖ ٔٙحصط ث ٝا٘زبْ رطاحی ٚؾیغ تط ذٛاٞس ثٛز.

ٛٞاِكبفی

ػٛٙاٖ ؾٙس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زاضای ٌٛاٞیٙبٔ ٝاؾتب٘ساضز ایع1001 ٚ
زض ٔسیطیت ویفیت  ٚزضر ٝیه ػبِی اضظقیبثی
قٕبض ٜؾٙس :ف0530

قٕبض ٜثبظٍ٘طی1 :

تبضید اثالؽ1313/0/30 :

تبضید آذطیٗ ثبظٍ٘طی1313/0/30:

تبضید ثبظٍ٘طی ثؼسی1314/0/30 :

 اؾتفبز ٜاظ ِیعض ثب ٔٛفمیت ٕٞطا ٜاؾت ذصٛصب زض ٕٛٞضٚئیسٞبی ذبضری  .ایٗ ضٚـ ؾطیغ ثٛز٘ ٚ ٜؿجتب
ثس ٖٚزضز اؾت .ذ٘ٛطیعی  ٚآثؿ ٝاظ ػٛاضض ٘بزض ثؼس اظ ػُٕ اؾت.
 زض ٍٙٞبْ قؿتكٛی ٔمؼس ثبیس ذٛز ضا ث ٝآضأی ثب آة ٌطْ قؿت ٚ ٝؾپؽ ثب پٙج ٝربشة آة ضا ذكه
وٙس .اؾتفبز ٜاظ وبغص تٛاِت ٕٔٛٙع اؾت.
 زض ذالَ  24ؾبػت ا َٚثؼس اظ رطاحی ٕٔىٗ اؾت اؾپبؾٓ ٞبی زضز٘بوی زض اؾفٙىتط  ٚػعالت پطیٝٙ
ایزبز قٛز .اؾتفبز ٜاظ ید  ٚپٕبزٞبی ٔؿىٗ ٔی تٛا٘س ث ٝتؿىیٗ زضز وٕه ٕ٘بیس.
 24 ؾبػت ثؼس اظ رطاحی ٔٛاز ثی حؽ وٙٙس ٜی ٔٛظؼی ٕٔىٗ اؾت ث ٝوبٞف زضز وٕه وٙس.
 زاضٞٚبی ٔصطفی قبُٔ ا٘ٛاع ثی حؽ وٙٙسٞ ٜبی ٔٛظؼی ( قیبف )  ،ظس ػف٘ٛی وٙٙسٞ ٜب ،آضاْ ثرف ٞب
 ٚظس تٟٛع ٞب
 پب٘ؿٕبٖ ٞبی ٔططٛة قس ٜثب ٔمبزیط ٔؿبٚی آة ؾطز  Witch hazel ٚث ٝضفغ تٛضْ وٕه ٔی وٙس.
 زض ٍٙٞبْ اؾتفبز ٜاظ پب٘ؿٕبٖ ٞبی ٔططٛة الظْ اؾت ٘بحی ٝی ٔمؼس چطة قٛز تب اظ آؾیت پٛؾتی
رٌّٛیطی ث ٝػُٕ آیس.
 ث ٝثیٕبض آٔٛظـ زازٔ ٜی قٛز و ٝث ٝتٙبٚة ضٚی قىٓ لطاض ٌیطز ظیطا ایٗ ٚظؼیت ث ٝوبٞف تٛضْ ثبفتی
وٕه ٔی وٙس.
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