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75/0  
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هوا پس از استفاده روزانه،  انیها در معرض جرش، قرار دادن کفشو وشستها، خشک کردن پاها پس از جوراب
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در برابر  يریپذ، داشتن انعطافگرانی، توسعه دادن ارتباطات با دیهدف در زندگداشتن عزت نفس، داشتن   12
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75/0  
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