
 داروهای دستگاه عصبی

     BUPIVACAINEواكائين بوپی 

 ٔصشف ٔٛاسد

 صيش  ٘بحيٝ دس ٚا٘ؼذاد  خبخي يب ٚ وٕش  ٘بحيٝ دس  دٚساَ ،يباپي اي ٔٙؽمٝ يب ٚ  ٔٛظؼي  ثيحؼي ايدبد  ثشاي وّي ثؽٛس  ٚاوبئيٗ ثٛپي:  ٔصشف ٔٛاسد

 .سٚد ٔي ثىبس  دسد٘ذا٘پضؿىي  ػصجي ا٘ؼذاد يب  ا٘فيّتشاػيٖٛ ؼشيك اص ٚ  ػٙىجٛتيٝ

 

 اثش ٔىب٘يؼٓ

 ، ػذيٓ  يٖٛ  ثٝ غـبء ايٗ  ٘فٛرپزيشي  وبٞؾ  ٘تيدٝ دس ٚ  ػصجي ػِّٟٛبي  غـبي پزيش ثشٌـت  ثبتثجيت  ٔٛظؼي  ٞبي وٙٙذٜ ثيحغ: اثش  ٔىب٘يؼٓ

 ا٘تـبس اص  ٘تيدٝ دس ٚ  وشدٜ ٟٔبس سا ػصجي  ػَّٛ  غـبي  دپٛالسيضاػيٖٛ  ػُٕ ايٗ. وٙٙذ ٔي  ٔتٛلف سا  ػصجي  سفّىؼٟبي ٞذايت ٚ  ؿشٚع

 .آٚسد ٔي  ثؼُٕ  خٌّٛيشي ػصجي  ٞبي تىب٘ٝ  ثؼذي  ٞذايت ٚ  ػُٕ پتب٘ؼيُ

 

 

 ٞـذاسٞب

  ػشٚلي ـ  لّجي  ٘بساحتيٟبي دس ـ 2.  اػت ثيـتش داسٚ ثبايٗ  ػيؼتٕيه  ٔؼٕٛٔيت ثشٚص  ،أىبٖ ػبِخٛسدٌبٖ ٚ  وٛدوبٖ دس ـ 1: ٞـذاسٞب

  يباختالالت ٚ CNS  ٞبي ثيٕبسي ٚخٛد  صٛست دس ـ 3. ٌشدد  ٔصشف احتيبغ ثب  تضسيك ٔحُ دس  ػفٛ٘ت يب ٚ  ؿٛن يب ٚ  لّجي ا٘ؼذاد ثٛيظٜ

  خّٕٝ اص لّجي  ٞبي ثيٕبسي  ثٝ ٔجتال  ثيٕبساٖ دس  ػشٚق وٙٙذٜ  ٔٙمجط ٔٛاد  حبٚي  ٞبي فشآٚسدٜ ـ 4. ٌشدد ٔصشف احتيبغ ثب  خٖٛ  ا٘ؼمبدي

 .ٌشدد  ٔصشف احتيبغ ثب تيشٚئيذ پشوبسي  ثٝ  ٔجتاليبٖ يب ٚ  آسيتٕي

 

 

 خب٘جي ػٛاسض

 ثيٕبس،  تحُٕ  ،وبٞؾ سي  ثٝ داسٚ  ٘بخٛاػتٝ ٚسٚد اص  ٘بؿي پالػٕبيي صيبد  غّظت ، ٔصشف ٔمذاس  ثٝ وّي ثؽٛس  خب٘جي  ػٛاسض:  خب٘جي  ػٛاسض

  ػيؼتٕيه  ٞبي ٚاوٙؾ. داسد  ٘يضثؼتٍي  تضسيك  ثٕحُ  ٘بخٛاػتٝ  ػٛاسض ٔيضاٖ ظٕٙب داسد  ثؼتٍي ٔفشغ  يبحؼبػيت  فشدي  ٘بػبصٌبسي

 ، پٛػت سً٘  وجٛدي: اص ػجبستٙذ  آٖ  وٓ  ثبؿيٛع  ػٛاسض. وٙذ ثشٚص داسٚ تدٛيض اص  پغ دليمٝ 30 تب ٚ تأخيش ثب يب ٚ  ػشػت  ثٝ  اػت ٕٔىٗ

 . اػتفشاؽ ٚ  ٚتٟٛع  ػبدي غيش  ثيمشاسي يب ٚ  ػصجب٘يت ، يبسػـٝ  ِشصؽ ، ٌٛؽ  صدٖ  صً٘ ، ،ػشٌيدٝ تـٙح ، دٚثيٙي يب ٚ  ثيٙبيي  اختالَ

 

 

 تٛصيٝ لبثُ ٘ىبت



 تدٛيض  داسٚي  ٔيضاٖ ـ 2.ؿٛد  ٔصشف  پضؿه ٘ظش صيش احتيبؼٛ ثب داسٚ  ايٗ ٞب وٙٙذٜ ثيحغ ػبيش  ثٝ حؼبػيت  صٛست دس ـ 1:  تٛصيٝ  لبثُ  ٘ىبت

 ثب  اػت  ٕٔىٗ ـ 4.ٍ٘شد٘ذ ٔدشٚح  ؿذٜ  ثيحغ  اػعبي  وٝ ٌشدد  ثبيذدلت  ثيحؼي  صٔبٖ  ثٛدٖ  ؼٛال٘ي  ثذِيُ ـ 3.ٌشدد سػبيت  ثذلت  ؿذٜ

 داسٚ  ايٗ دسصذ0/5  غّظت ثب ، حشوتي ا٘ؼذاد  ؿذت ـ 5.وٙٙذ پيذا  ا٘ؼذادوبُٔ  اي د٘ذٜ  ثيٗ  اػصبة دسصذ 0/25 غّظت ثب داسٚ  ايٗ  ٔصشف

 .ثبؿذ ثؼذ  دفؼبت اص ثيـتش اػت  ٕٔىٗ  اَٚ ثبس  ثشاي

 

 

 ٔصشف ٔيضاٖ

 0/25 ٔحَّٛ اص( ِيتش ٔيّي 30-15)  ٌشْ ٔيّي35-33/5 ٔمذاس ٔتٛػػ،  حشوتي ا٘ؼذاد ثشاي ، اػجي دْ  ثيحؼي دس:  ثضسٌؼبالٖ: ٔصشف ٔمذاس

 150-35 ٔمذاس ، وبُٔ تب ٔتٛػػ حشوتي ا٘ؼذاد  ثشاي ٚ وشد تىشاس آ٘شا تٛاٖ ٔي ثبس  يه  ػبػت  ػٝ ٞش ٘يبص  دسصٛست  وٝ ؿٛد ٔي  ٔصشف دسصذ

  ػخت خبسج  ثيحؼي دس. ؿٛد ٔي  ٔصشف ، تىشاساػت  لبثُ  ػبػت  ػٝ ٞش ٘يبص  صٛست دس وٝ دسصذ 0/5  ٔحَّٛ اص( ِيتش ٔيّي 30-15) ٌشْ ٔيّي

  ثشاي ٚ ؿٛد ٔي ٔصشف دسصذ 0/25  ٔحَّٛ اص( ِيتش ٔيّي20-10)  ٌشْ ٔيّي 50-25 ٔمذاس ٔتٛػػ تب خضئي  حشوتي ا٘ؼذاد  ثشاي ، اي ؿبٔٝ

 ٞش دس ٘يبص،  صٛست دس  وٝ ؿٛد ٔي ٔصشف دسصذ 0/5  ٔحَّٛ اص( ِيتش ٔيّي20-10)  ٌشْ ٔيّي 100-50 ٔمذاس ، تبوبُٔ ٔتٛػػ  حشوتي ا٘ؼذاد

 30)  ٌشْ ٔيّي 135 تب ٔمذاسٚاحذ  ثصٛست  ٔٛظؼي  ا٘فيّتشاػيٖٛ ثشاي. ٕ٘ٛد تىشاس يىجبس  ػبػت ػٝ ٞش سا  ٔصشف ٔمذاس  تٛاٖ ٔي دٚٔٛسد

-12/5 ٔمذاس  وبُٔ تب ٔتٛػػ  ا٘ؼذادحشوتي  خٟت ، ٔحيؽي  اػصبة ا٘ؼذاد  ثشاي.ؿٛد ٔي  ٔصشف دسصذ 0/25  اصٔحَّٛ( ِيتش ٔيّي

 ٔٛاسد دس.ٕ٘ٛد تىشاس آ٘شا  ػبػت  ػٝ ٞش  تٛاٖ ٔي ٘يبص صٛست دس ٚ. ؿٛد ٔي  ٔصشف دسصذ 0/5 ٔحَّٛ اص( ِيتش ٔيّي 33/5-5)  ٌشْ ٔيّي135

 mg/day يب ٚاحذ ٔمذاس ثصٛست  ٌشْ ٔيّي 135 تب  ثضسٌؼبالٖ دس ٔصشف ٔمذاس حذاوثش ٌيشد ٔي لشاس ٔٛسدتدٛيض داسٚ  تٙبػت  ثٝ ٘يض ديٍش

 . اػت  ٘ـذٜ  تؼييٗ  دسوٛدوبٖ داسٚ  ايٗ  ٔصشف ٔمذاس:  وٛدوبٖ.ثبؿذ ٔي 400

 

 

 ٔصشف ٔٙغ ٔٛاسد

 ا٘ؼذاد ايدبد  داسٚثشاي  ايٗ اص ٘جبيذ  ؿٛن ٚ  خٖٛ فـبس ؿذيذ افت ؿذيذ،  خٛ٘شيضي ، لّجي  وبُٔ  ٚخٛدثّٛن  صٛست دس ـ 1:  ٔصشف  ٔٙغ ٔٛاسد

  ثشاي داسٚ  ،ايٗ ؿذٜ  ٌشفتٝ ٘ظش دس  وٕشي  تضسيك  ثشاي  وٝ ٔٛظؼي دس  ػفٛ٘ت ٚخٛد  صٛست دس ـ 2.ٌشدد  اػتفبدٜ  اي صيشػٙىجٛتيٝ  ٘بحيٝ دس

 .دٞذ  وبٞؾ  صيشػٙىجٛتيٝ  ٘بحيٝ دس  تضسيك  ثٝ  ٘ؼجت سا ثيٕبس تحُٕ تٛا٘ذ ٔي  ػٕي  ػپتي  ٌٛ٘ٝ ٞش ـ 3.٘شٚد ثىبس ا٘ؼذاد ايدبد

 

 

 فبسٔبوٛويٙتيه

.  اػت  ػبػت 10-3  اثشآٖ  ؼَٛ. ؿٛد ٔي  ٔتصُ صيبد ٔمذاس ثٝ پالػٕب  پشٚتئيٟٙبي  ثٝ.  اػت  داسٚوبُٔ  ايٗ  ػيؼتٕيه  خزة:  فبسٔبوٛويٙتيه

 .ٌشدد ٔي دفغ  وّيٝ  ساٜ اص ٚ  اػت  وجذي ػٕذتب آٖ  ٔتبثِٛيؼٓ

 



 

 داسٚئي اؿىبَ

 تضسيك ثٝ ٚػيّٝ آٔپَٛ   Injection(spinal): %0.75Injection: %0.25 (20 ml)Injection: %0.5 (20 ml): داسٚيي  اؿىبَ

 

 داسٚئي تذاخُ

  وٙٙذٜ  ثيحغ  ثبداسٚٞبي  ٕٞشاٜ  وٕه  ػٙٛاٖ  ثٝ يب ٚ  اصثيٟٛؿي  لجُ ٔؼٕٛال  وٝ  داسٚٞبيي  ،اصخCNSّٕٝ  ٔعؼف  داسٚٞبي:  داسٚيي  ٞبي تذاخُ

  ٔٛخت اػت  ٕٔىٗ ٌشد٘ذ،  ٔصشف  ٔٛظؼي وٙٙذٜ  ثيحغ  داسٚٞبي ثب  ٕٞضٔبٖ دساٌش  تضسيمي  ٔٙيضيٓ  ػِٛفبت ٘يض ٚ ؿٛ٘ذ ٔي ٔصشف  ٔٛظؼي

 سا داسٚ  ٔتبثِٛيؼٓ  ػشػت ، وجذي خٖٛ  خشيبٖ  وبٞؾ  ؼشيك اص  ثتبآدس٘شطيه  ٌيش٘ذٜ  ٔؼذٚدوٙٙذٜ  داسٚٞبي.ؿٛ٘ذ CNS  تعؼيف تـذيذ

  خؽشٔؼٕٛٔيت  احتٕبَ  ٘تيدٝ دس ٚ ا٘ذاصد تأخيشٔي  ثٝ سا داسٚ  ايٗ  ٔتبثِٛيؼٓ  ػبيٕتيذيٗ.ثش٘ذ ٔي ثبال آ٘شا ثب  ٔؼٕٛٔيت خؽش ٚ  دادٜ وبٞؾ

 .يبثذ ٔي  افضايؾ

 

 

 

 CLOZAPINE دارو نام

 AS21 داسٚ وذ

   ٔشوضي اػصبة دػتٍبٜ داسٚي داسٚ ٌشٜٚ

 

 

 ٔصشف ٔٛاسد

  تحُٕ  ػذْ داسٚٞب  آٖ  ثٝ  يب٘ؼجت دٞٙذ ٕ٘ي  پبػخ ظذػبيىٛص  ػبيشداسٚٞبي  ثٝ  وٝ  ثيٕبسا٘ي دس  ؿيضٚفش٘ي دسٔبٖ  ثشاي  وّٛصاپيٗ:  ٔصشف ٔٛاسد

 .ؿٛد ٔي  داس٘ذ،ٔصشف

 

 اثش ٔىب٘يؼٓ

 دس  ٔضٚفشٚ٘تبَ ٚ  ـٕضِٚيٕجيه  دٚپبٔيٙشطيه ٔؼيش دس  دٚپبٔيٙي ٞبي ٌيش٘ذٜ  وشدٖ ٔؼذٚد اص  داسٚ٘بؿي  ايٗ ػبيىٛص ظذ اثش: اثش  ٔىب٘يؼٓ

 .ثبؿذ ٔي ٘يض  ٚٔٛػىبسيٙي  آدس٘شطيه آِفب  ٞبي ٌيش٘ذٜ ٔؼذد اثش داساي داسٚ  ايٗ. ثبؿذ ٔي  ٔشوضي  اػصبة ػيؼتٓ

 



 

 ٞـذاسٞب

 ، پبسويٙؼٖٛ ، تٙفؼي  ثيٕبسي ، ٔغضي ػشٚق  ثيٕبسي ، ػشٚلي ـ  لّجي  ثيٕبسي: ؿٛد تدٛيض  احتيبؼفشاٚاٖ ثب صيش ٔٛاسد دس ـ 1: ٞـذاسٞب

 ٚ  ثؼتٝ صاٚيٝ ثب  ٌّٛوْٛ ، پشٚػتبت  ثضسٌي ٌشاٚ، ٔيبػتٙي تيشٚئيذ،  وبسي وٓ ، يشلبٖ  ،ػبثمٝ وّيٛي يب  وجذي  ٘بسػبيي حبد،  ٞبي ،ػفٛ٘ت صشع

 ٚ  خٛ٘ي  ػِّٟٛبي  اصؿٕبسؽ ثبيذ داسٚ،  ايٗ ثب  دسٔبٖ  ؿشٚع اص  لجُ ـ 2(. ػشد ثؼيبس يب  ٌشْ ثؼيبس ٞٛاي دس  ثخصٛف)  ػبِٕٙذاٖ

  اَٚ  ٞفتٝ 11 دس ثبيؼت ٔي داسٚ،  ايٗ ثب  دسٔبٖ  ؼَٛ دس ـ 3. وشد  حبصُ  اؼٕيٙبٖ  خٛ٘ي  ػِّٟٛبي ٔيضاٖ  ثٛدٖ  ؼجيؼي اص ٚ  ِٛوٛػيت ثخصٛف

 ؿذيذ  وبٞؾ  صٛست دس.ؿٛد  ا٘دبْ  خٛ٘ي  ػِّٟٛبي  ؿٕبسؽ يىجبس ٞفتٝ 4 ٞش  حذالُ  ٞفتٝ 11 اص  پغ ٚ يىجبس اي ٞفتٝ  ثصٛست  دسٔبٖ

  وٛتشيٕٛوؼبصَٚ ٔثُ وٙٙذ ٔي  تعؼيف سا ٞب تِٛيذِٛوٛػيت  وٝ  داسٚٞبيي  ٕٞضٔبٖ  ٔصشف اص ـ 4. ؿٛد  لؽغ ثبيذ داسٚ  ػفيذٔصشف  ٞبي ٌّجَٛ

  ثيٕبسي ػٛد ٚ ٔصشف  لؽغ  ػالئٓ ثشٚص اص تب ؿٛد  داسٚاختٙبة  ايٗ  ٔصشف  ٘بٌٟب٘ي  لؽغ اص ـ 5. ؿٛد  اختٙبة  ثبوّٛصاپيٗ ، وبسثبٔبصپيٗ ٚ

 .ٌشدد  خٌّٛيشي

 

 

 خب٘جي ػٛاسض

 ، دائٓ ادساس،٘ؼٛر  دفغ دس  ٔـىُ ، ثضاق  تشؿح  ،افضايؾ ٌيدي ٚ ػشدسد ، وـٙذٜ ٚآٌشاِ٘ٛٛػيتٛص  ٘ٛتشٚپٙي ، سٚا٘ي  تؼىيٗ:  خب٘جي  ػٛاسض

  دٔبي  افضايؾ يب  وبٞؾ ، ٞشٔي خبسج  ػٛاسض ، خٖٛ لٙذ  افضايؾ ، ٚاػتفشاؽ  تٟٛع ، خٖٛ فـبس  تغييشات ٘ذستب ، ،ٞزيبٖ ٔيٛوبسديت ٚ  پشيىبسديت

 ، دسلبػذٌي  اختالَ ، لّت  ظشثبٖ تؼذاد  ،افضايؾ آسيتٕي ديذ،  تبسي ، يجٛػت ، ثيٙي  ،احتمبٖ دٞبٖ  خـىي ، ؿجب٘ٝ  وبثٛع ، پشيذٌي سً٘ ، ثذٖ

 .ٞؼتٙذ داسٚ خب٘جي  ػٛاسض اص  يشلبٖ ٚ  خّذي  ،ثثٛسات ِٕٞٛيتيه  خٛ٘ي وٓ ، خٙؼي  ٘بتٛا٘ي ، ٚصٖ افضايؾ ، طيٙىٛٔبػتي ، ٌبالوتٛسٜ

 

 

 تٛصيٝ لبثُ ٘ىبت

 ثبؿذ،  داسٚظشٚسي  ٔصشف  يىجبسٜ  لؽغ  وٝ  صٛستي دس.ؿٛد  ا٘دبْ  ٞفتٝ 2-1  حذالُ  ؼي ٚ  داسٚثتذسيح  ٔصشف  لؽغ ـ 1:  تٛصيٝ  لبثُ  ٘ىبت

 .ثبؿذ ٘ظش  تحت ثبيذ ثيٕبس

 

 

 ٔصشف ٔيضاٖ

  تحُٕ  صٛست دس وٝ ؿٛد ٔي  ٔصشف  ٌشْ ٔيّي 50-25  سٚصدْٚ ٚ سٚص دس ثبس دٚ يب  يه  ٌشْ ٔيّي 12/5 دسٔبٖ  ؿشٚع  اَٚ سٚص دس:  ٔصشف ٔمذاس

 mg/day 200 ٔمذاس تب) يبثذ ٔي افضايؾ  ٔٙمؼٓ ٔمبديش دس mg/day 300تب سٚص 21-14  ؼي ٚ  ٌشْ ٔيّي 50-25ٔمبديش دس  ثتذسيح ثيٕبس

 ،ٔمذاس ٞفتٝ دس ثبس دٚ يب  يه  ٌشْ ٔيّي 100-50ٔمبديش ثب  تٛاٖ ٔي  ِضْٚ  صٛست دس(. ٕ٘ٛد ٔصشف  خٛاة  ٔٛلغ دس  يىجبسٜ  ثصٛست تٛاٖ ٔي سا

 ثبيذ ٔتؼبلجب. ثبؿذ ٔي(mg/day 900 حذاوثش) mg/day 200-450داسٚ  ايٗ ػبيىٛص ظذ  ٔؼَٕٛ  ٔمذاسٔصشف. داد  افضايؾ سا  ٔصشف



 ثؼذ  وٝ ؿٛد ٔي  ٔصشف  سٚصاَٚ دس  يىجبسٜ  ٌشْ ٔيّي 12/5  ػبِٕٙذاٖ دس.داد  وبٞؾ ٌشْ ٔيّي 300-150  ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔمذاس ثٝ سا داسٚ ٔمذاس

 سٚص دس  ٌشْ ٔيّي 12/5  صشع  يبػبثمٝ  وّيٛي يب  وجذي  ٘بسػبيي ٚ  لّجي  دسثيٕبسي. ٕ٘ٛد  تٙظيٓ ثبيذ mg/day 25 حذ ساتب داسٚ ٔمذاس

 دٚ  ػپغ ٚ  ٕ٘ٛدٜ لؽغ سا داسٚ  ٔصشف  ػبػت 24  ثشٚصتـٙح  صٛست دس. يبثذ ٔي  افضايؾ  ٔمذاسٔصشف  ثبٞؼتٍي  ػپغ ٚ ؿٛد ٔي  ٔصشف اَٚ

 .وشد آغبص سا داسٚ  ٔصشف  تٛاٖ ٔي وٓ ٔمبديش ثب  ثبسٜ

 

 

 ٔصشف ٔٙغ ٔٛاسد

  ػبثمٝ ، ػٕي ٚ  ػبيىٛصاِىّي ، اػتخٛاٖ ٔغض  اختالالت داسٚ، اص ٘بؿي آٌشاِ٘ٛٛػيتٛص ٚ  ٘ٛتشٚپٙي  ٚخٛدػبثمٝ  صٛست دس:  ٔصشف  ٔٙغ ٔٛاسد

 .ؿٛد  ٔصشف ٘جبيذ  وّيٛي يب  ؿذيذوجذي  ٘بسػبيي ٚخٛد ٚ  ٔشوضي  اػصبة ػيؼتٓ ؿذيذ  تعؼيف يب اغٕب، ، ايّئٛع  يبفّح  خٖٛ  خشيبٖ  والپغ

 

 

 فبسٔبوٛويٙتيه

 ادساس  ؼشيك اص ٚ ٔتبثِٛيضٜ وجذ دس داسٚ. ؿٛد ٔي  وجذي  ٌزساَٚ  ٔتبثِٛيؼٓ دچبس ٚ داسد  ٘بلصي  خزة خٛساوي  ساٜ اص  وّٛصاپيٗ:  فبسٔبوٛويٙتيه

 .ؿٛد ٔي  دفغ

 

 

 داسٚئي اؿىبَ

 ٔيّي ٌشْ 25لشف 

 

 

 داسٚئي تذاخُ

  ػيالٔيٗ پٙي ٚ ،ػِٛفٛ٘بٔيذٞب وّشأفٙيىُ ، ،وٛتشيٕٛوؼبصَٚ وبسثبٔبصپيٗ  داسٚٞبي ثب داسٚ ايٗ  ٕٞضٔبٖ  ٔصشف:  داسٚيي  ٞبي تذاخُ

  ؿجٝ دسد ظذ  ٞٛؿجش،داسٚٞبي  داسٚٞبي ثب داسٚ  ايٗ  ٕٞضٔبٖ ٔصشف. دٞذ ٔي  افضايؾ سا ثشٚصآٌشاِ٘ٛٛػيتٛص ٚ  اػتخٛاٖ ٔغض ؿذيذ  خؽشتعؼيف

  ٚٔٛخت ٟٔبس سا داسٚ  ايٗ  ٔتبثِٛيؼٓ  ٚػبيٕتيذيٗ  اسيتشٚٔبيؼيٗ. ؿٛد ٔي ػذاتيٛ اثش افضايؾ  ٔٛخت آٚس خٛاة ٚ  اظؽشاة ظذ داسٚٞبي ، تشيبن

  افضايؾ  ٔٛخت ٔٛ٘ٛآٔيٙٛاوؼيذاص، آ٘ضيٓ  وٙٙذٜ ٟٔبس  افؼشدٌي ظذ  ثبداسٚٞبي  وّٛصاپيٗ  ٕٞضٔبٖ  ٔصشف. ؿٛ٘ذ ٔي آٖ  پالػٕبيي  غّظت  افضايؾ

. وٙذ ٔي ظذيت  صشع ظذ  داسٚٞبي  تـٙدي اثشظذ ٚ ٞب اٚسٜ  ػِٛفٛ٘يُ  خٖٛ لٙذ  آٚس٘ذٜ پبييٗ اثش ثب داسٚ ٗ اي. ؿٛد ٔي داسٚٞب  ايٗ اثشات

 ثب داسٚ  ايٗ. دٞذ ٔي  ساافضايؾ  ثؽٙي  آسيتٕي ثشٚص خؽش  ثبتشفٙبديٗ داسٚ  ايٗ  ٕٞضٔبٖ  ٔصشف. وٙذ ٔي  ساتؼشيغ  وّٛصاپيٗ  ٔتبثِٛيؼٓ  تٛئيٗ فٙي

 .ثشد ٔي ثبال سا ٞشٔي  خبسج  ػٛاسض ثشٚص خؽش دٚپب ٘يضٔتيُ ٚ  ِيتيْٛ


