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 از محل و موقعیت نماي ناي و برونکیول اصلی آگاهی داشته باشد .8
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 اهداف رفتاري

 لمس ومانورها را براي هر مفصل بدرستی انجام دهد –مشاهده  .1
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  و اعصابآشنایی با معاینه مغز 
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