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  رع ت ب  جاسجهت   دنها ستیالوم ب  ذرر است ل .رع ت بعمل خ اشد ممد (او سپ   ساوما  س آم مم وش ر،   )مدا آ 

 نیشم ق بر متعاقناً  او ر ماند( و ) شت  شا  شلاد ف   تها  پزشکد و مدررا  بهداشتد مرب ب  دشپلا   مصپاحن  ر   شپت  شا  

 . د خ اشد گرر ماعال ت سا

ب  م زل  انصپرا  او انآام ارام  مراحل استیدامد تاقد و   ،تعیین شپده  ت و تا  خسپاع . بد هد اسپت عدم مراجع  راوباب ر   2

 . بنق مقر ات او سا ر افرار ب  جا گز  د ا ،ا  رع ت بعمل خ اشد ممد

. تمامد راوبانین با ستد رای  مدا آ خ است  شده  ا ر  ش گام ت   ل مدا آ بهمراه خ ر راشت  باش د. لذا ر  ص  ت نق  0
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