
  

 

                                                                  

 مالم ايل

مٍ اگرش برٍ برًبي     مًاسدي اص طشف ضمبستويبصمىذ سعبيت  ي تطخيع طبيآصمبيص َب بسيبسي اص

  ممل ضبيبوي مي مىذ.ست آصمبيطگبَي دسوتبيج بٍ سسيذن  ،ضًوذ سعبيت

اص غشف غزا َبي ببظ يب مػرشف داسيَرب برشاي مرذ       بشبي اص آصمبيص َبدس بطًس مثبل، ضبيذ الصم ببضذ مٍ 

صمبن مًتبَي بٍ تًغيٍ پضضل يب آصمبيطگبٌ بًد داسي ضًد. بىببشايه َمنبسي ضمب بب آصمبيطگبٌ برشاي سسريذن   

بشاي تطرخيع عوًورت َربي ادساسي     ي مٍ ضمب جمع آيسي مي مىيذ،ومًوٍ ادساسبٍ وتبيج دقيقتشاَميت مي يببذ.

قىذ، پشيتئيه، برًن، گلبًهُربي    يبي سلًل َب  مًاسد ديگش بشاي بشسسي احتمبل حضًس مًاد ببظ، ببمتشي َب دسي

 ضًد، بطرًس قطرع دس  اگش دس صمبن جمع آيسي ومًوٍ ادساس آهًدٌ بىب بشايه  استوبدٌ مي ضًد.سويذ ي گلبًهُبي قشمض 

بىرب  ،  شاي يجًد عوًوت مينشيبي مطت ضرًد تبثيش مىوي مي گزاسد. بخػًظ اگش الصم است مٍ بوتبيج آصمبيص 

 اهضامي مي ببضذ.ونب  صيش  بشايه سعبيت

 اگش مطت ادساس بشاي وطخيع عوًوت داسيذ، بُتشيه ومًوٍ آصمبيص، ومًوٍ ادساس ايل غبح است.

 
  .قبل اص اوجبم آصمبيص مقبديش صيبد آة ي يب مبيعب  ديگش مػشف ونشدٌ ببضيذ 

  مبيعب  ضيشيه مػشف ونىيذ چشامٍ دس قىذ ادساس ضمب تبثيش مي گزاسدقبل اص اوجبم آصمبيص اص. 

  .دست َبي بًد سا بب غببًن ي آة بخًبي بطًئيذ ي سپس بطل مىيذ 

.اگش اص داسييي ببظ استوبدٌ مي مىيذ مٍ سوگ ادساس ضمب سا تغييش مي دَذ بٍ پزيشش اطالع دَيذ 

  سيص قبرل پشَيرض    3اگش ومًوٍ ضمب جُت بشسسي عوًوت اداساي مي ببضذ ببيذ اص مػشف آوتي بيًتيل حرذاقل

 مىيذ. صيشا جًاة آصمبيص ضمب مىوي مبرة مي گشدد.

.بػًس  مبمال ساحت دس حبهت ادساس مشدن قشاس گيشيذ، مطمئه ضًيذ مٍ احسبس ساحتي مي مىيذ 

 بگيشيذب سطح دابلي ظشف يب دسة آن تمبس پيذا مىذب بذين آونٍ دست ضمبظشف ا دساس سا ،. 

 .سش آهت سا بب دستمبل مشطًة مبمال تمييض پبك مىيذ، ديببسبب يل دستمبل تميضديگشايىنبس سا تنشاس مىيذ   

   ٍدس ظرشف ادساس  وػر  ظرشف    اوذاصٌ ٍبقيٍ ادساس سا ب دابل تًاهت بشيضد، سپس چىذ قطشٌ ايلاجبصٌ دَيذ م

 مٍ ظشف بب وبحيٍ تىبسلي تمبس پيذا ونىذ.  مىيذ ٍ . تًجبشيضيذ

  سيي سنًي مخػًظ گزاضته ومًوٍ قشاس دادٌ ي بٍ پزيشش اطالع دَيذدسة ظشف ومًوٍ سا بستٍ ي آن سا. 
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