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 :درس شرح

اس  یبریکِ بس ییدارد. اس آًجب یبریبس تیاّو یاس جولِ پزستبر یپششک یببشذ کِ در رشتِ ّب یه ِیاس درٍس پب یویَشیدرس ب

 یبَجَد ه ذیپیٍ ل يیکزبي، پزٍتئ یّب ذراتیبذى اس جولِ ّ یهبکزٍهَلکَل ّب سنیهْن در اثز اختالل در هتببَل یّب یوبریب

. کلیبت درس ببشذ یه بتیآًْب اس ضزٍر یعیطب سنیهبکزٍهَلکَل ّب ٍ ًحَُ هتببَل يیا جیرا یبب اصطالحبت ٍ اسبه ییآشٌب ٌذ،یآ

 بیَشیوی عوَهی شبهل آشٌبیی بب سبختبر هبکزٍهَلکَل ّب ٍ هسیز ّبی هتببَلیک هزتبط بب آًْب هی ببشذ. 
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