
 ۹۹- ۱۰۵/ ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ نمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستا

 وابسته به دانشگاه يها سه سطح اضطراب امتحان دانشجويان دانشکدهيمقا بررسي و
 ک در سال تحصيليي مشخصات دموگرافيبرخ علوم پزشكي كردستان و ارتباط آن با

۸۷-۱۳۸۶  
  ۲ن اردالنيمارل ،۱يزهرا حاتم

  z_a_hatami@yahoo.com   ۰۸۷۱-۳۲۳۵۸۴۸: تلفن) مؤلف مسؤول( دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران ،كارشناس ارشد مديريت آموزشي -۱
  ، سنندج، ايران کردستاني دانشگاه علوم پزشک مامايي،-دانشكده پرستاري ، مربي-۲
  

  چكيده 
ش است که يروز به روز در حال افزا اضطراب امتحان ،باشد ي مي و علميس دريدر عصر حاضر که عصر رقابتها :هدف نه ويمز
شود انسان از بخش  ي باعث مو شود باعث انحراف توجه فرد شده و با مشغول شدن فکر، پردازش اطالعات کم مين اضطراب يا

 اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي طحجام اين تحقيق تعيين سهدف از ان.  از امكاناتش محروم گردديا عمده
  . مشخصات دموگرافيك در آنان استيبرخ كردستان و ارتباط آن با

 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي كردستان با استفاده از ۳۷۴بر روي   تحليلي بوده و-اين مطالعه از نوع توصيفي :روش بررسی
 .دـآوري گردي مشخصات دموگرافيك آنان نيز بوسيله پرسشنامه جداگانه جمع  اضطراب امتحان اسپيلبرگر ورواي پرسشنامه پايا و

  . انجام گرديدها دهادتحليل  استباطي تجزيه و روشهاي آمار توصيفي و  وSPSSسپس با استفاده از نرم افزار آماري 
 %۸/۵۰ ،رشته پزشكي %۸/۱۹ ،مجرد% ۵/۹۲ ، سال۱۸-۲۰ گروه سني داراي %۸/۵۸ ،زن% ۹/۵۵ ان افراد مورد مطالعهياز م :ها يافته

نشان داد از مجموع کردستان  در دانشگاه علوم پزشكي بررسي سطح اضطراب .از دانشكده پزشكي بودند %۵/۳۸ مقطع كارداني و
سطح  %)۴/۱۴(  نفر۵۴ سطح اضطراب نسبي سالم و %)۷/۷۲(  نفر۲۷۲ ،سطح اضطراب سالم%) ۸/۱۲(  نفر۴۸:  نمونه تعداد۳۷۴

 شتوجود دا دار طع تحصيلي رابطه معنيمق  نشان داد كه بين سطح اضطراب مرضي وهمچنين نتايج. اضطراب مرضي را دارا بودند
بين سطح اضطراب مرضي با  .)>۰۵/۰p (داد كه اين اضطراب در دانشجويان مقطع كارداني سطح باالتري را به خود اختصاص مي

رشته تحصيلي نيز  بين سطح اضطراب و. )<۰۵/۰p( اشتدار وجود ند دانشكده محل تحصيل رابطه معني  و جنس،متغيرهاي سن
 يشگاهي علوم آزما دانشجويان كاردانياين مورد  كه دربودهاي مختلف   بين رشتهدار ي معننتيجه تحقيق نشان دهنده وجود اختالف

  .)>۰۵/۰p( بودندداراي سطح باالي اضطراب امتحان 
اضطراب بر عملکرد ن يا ي با توجه به اثرات منف، با سطح اضطراب باال وجود دارديانين مطالعه دانشجويدر ا :گيري نتيجه

آن  علل ييشناسا نيو مشاوره و همچن ين اضطراب و ارائه خدمات روانشناختي از ايريشگي پيها  برنامهي اجرا،اني دانشجويليتحص
  .شود يشنهاد ميپ ،جهت مرتفع نمودن علل يزير برنامهسپس  و

  ده دانشك،دانشجويان ،اضطراب امتحان :ها واژهکليد 
  ۱۰/۱/۸۹:       پذيرش مقاله۲۲/۱۲/۸۸ :      اصالحيه نهايی۱۰/۱۰/۸۸ :وصول مقاله

  
  مقدمه

 يآميز آن، پاسخ وجود اضطراب در حد اعتدال
  فاوت ـ متيرـگي عـود كه موضـش ی ميقـه تلـافتـازش يـس

  
 را به دنبال ي و غير طبيعيرابر حوادث طبيعها در ب انسان
 يثير مثبتأتواند ت ي اضطراب مي بنابراين وجود اندك.دارد
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 ...بررسی و مقايسه سطح      ۱۰۰

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ نمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستا

 است يطبيع ، و تحول آن داشته باشديبر فرآيند زندگ
 فرآيند ي برايكه اين نوع اضطراب نه تنها هيچ ضرر

.  سازنده و مفيد نيز هستيرشد انسان ندارد، بلكه امر
 يالعمل چگونه عکسي از مسائل هيعض در مورد بيا عده

دهند اما افراد مضطرب احساس  ياز خود نشان نم
 ،يليدر بعد تحص ).۱( د دارنديا ترس شديوحشت 

ل و يت در تحصي موفقي برايا زهي که انگييدانشجو
ت و عدم ي موفق، در خود احساس نکنديشرفت علميپ

 کرده و يه تلقيالسو ي عليت در امتحان را امريموفق
 اما اگر از عدم ،دهد ي به درس و مطالعه نشان نميا القهع

، سطح عملکرد و ت احساس اضطراب داشته باشديموفق
 .)٢( افتيش خواهد ي او افزايليت تحصيت موفقيدر نها

اضطراب در حد کم و سازنده آن در مدت زمان 
اد ي اگر مقدار آن زي امتحانات الزم بوده وليبرگزار

ت در يجاد محدوديت و ايفعالباشد باعث اختالل در 
اما در مقابل يك نوع اضطراب  ).۳( گردد يت ميفعال

 از ينيز وجود دارد كه عامل بسيار) يمنف (يمرض
 موجه و  غيريها ، ترسي و بدنيشناختروان اختالالت 

شود انسان از  يو باعث م آيد يها به شمار م يزدگ وحشت
ن نوع يا ).١(  از امكاناتش محروم گردديا بخش عمده

هاي  كسالت  زمينه بسياري از بيماريهاي جسمي،اضطراب
واكنشهاي نامناسب او را  هاي رفتاري و  آشفتگي،روحي

به عبارتي اضطراب نقش مهمي در  ).۲( دهد تشكيل مي
آركين  .)۴(كند  زندگي و سالمت افراد ايفاد مي

كارآمدي و نااضطراب امتحان را ناشي از احساس 
 آن را با كاهش عملكرد مرتبط درماندگي دانسته،

اين يك واقعيت است كه افزايش اضطراب . )۳(داند  مي
زيرا اضطراب ;  مرتبط استي تحصيليبا كاهش كارآمد

 فرد را دچار اختالل ي معمولي عقليبه طور موقت تواناي
 سالگي ۱۰ـ۱۲اضطراب امتحان در سنين ). ١(كند  يم

ضطراب آموزان ا از دانش% ۲۵در  و گيرد شكل مي
زا بوده و با افزايش سن ميزان آن افزايش  امتحان آسيب

ز هنگام امتحان دستخوش يان نيدانشجو ).۳(يابد  مي
ن امر بر پردازش اطالعات آنان يشوند که ا ياضطراب م

  آنان دارديلي بر عملکرد تحصيادير گذاشته و اثر زيثأت
 دانشجو در زمان اضطراب امتحان ييجه کارايدر نت ).۲(
باشد  ي که مشغول گوش دادن به درس ميسبت به زمانن

،  امتحانفرد در مقابله با اضطراب .)٥( شود يکمتر م
. دهد هاي رفتاري، پاسخهاي شناختي مي عالوه بر پاسخ

اين قبيل پاسخها ممكن است بصورت تقليل توجه و 
 افزايش ميزان ،پرتي تمركز، افزايش فراموشي و حواس

بيني شدن  قيت، غيرقابل پيشخطا، تقليل ظرفيت خال
سرعت پاسخها، كاهش قدرت سازماندهي و نقصان 

  ).٦ (حافظه كوتاه مدت و بلند مدت آشكار شود
ن علت است ي اضطراب امتحان به اييت شناساياهم

فردي بسته به  جهان كنوني هر درنکه يکه با توجه به ا
تواندكم و بيش اضطراب  تجربيات و شخصيت خود مي

در گروه كثيري از دانشجويان هنگام  .مايدن را تجربه
آيد و  اي بوجود مي موقعيت امتحان، اضطراب گسترده

موجبات تقليل كارآمدي تحصيلي و به تبع آن، 
 و جامعه را از بخش قابل هدکرافسردگي آنها را فراهم 

بنابراين . سازد توجهي از نيروي انساني خود محروم مي
ز دانشجويان ضروري كردن اين گروه ازيمتما ص ويتشخ

رسد تا بتوان با استفاده از فنون درمانگري  به نظر مي
متفاوت به كاهش اضطراب آنها پرداخت و مانعي در راه 

هاي حاصل از اين اضطراب را  ها و پريشاني شكست
 هدف از انجام اين ،ن مهميبا توجه به ا .ايجاد كرد

اضطراب امتحان سطح شناسايي تحقيق تعيين و 
 و ارتباط آن  دانشگاه علوم پزشكي كردستانياندانشجو

  . بود مشخصات دموگرافيك در آنان يبرخ با
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 ۱۰۱      زهرا حاتمی

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ نمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستا

  يروش بررس
 فيکه به توص ،بودتحليلي  -نوع مطالعه توصيفي

ف  مختليها  حاکم بر دانشکدهاضطراب امتحان سطح
آنها را سپس  پرداخته ودانشگاه علوم پزشکی کردستان 

كليه  : مورد مطالعه شاملجامعه. کرده استسه يمقابا هم 
 كه بر ،بود دانشگاه علوم پزشكي كردستان دانشجويان

 هر دانشكده آموزشاساس آماري كه توسط واحدهاي 
جم نمونه برابر  ح.دبو نفر ۱۵۲۸تهيه گرديد تعداد آنها 

  - يگيري تصادف روش نمونه. دي گرد نفر محاسبه۳۸۴
در ان ي دانشجويليکه طبقات آن رشته تحص يا طبقه

  . مختلف بودنديها دانشکده
م شده يبا استفاده از پرسشنامه که در دو بخش تنظ

ان يک دانشجوي بخش اول شامل مشخصات دموگراف،بود
االت مربوط به اضطراب امتحان ؤبخش دوم شامل س و

 نکه قبالًيعالوه بران پرسشنامه ي ايي روا.اسپيل برگرمي
توسط ز ينن مطالعه ي در ايده است وليد گردييز تاين

 يروانشناس  ويتي از صاحبنظران در امر علوم تربيتعداد
د قرار ييمورد تاعلوم پزشكي كردستان  دانشگاه لرستان و

آلفای  آن با استفاده از محاسبه ييايپان ي همچن.گرفت
ها از سه هفته قبل از  پرسشنامه .د بو۹۸/۰ا کرونباخ برابر ب

 به مدت دو ،يليمسال اول تحصيان نيشروع امتحانات پا
ان هر سه دانشکده ين دانشجويهفته بطور همزمان در ب

ل يتحل ه ويروش تجز. دي گرديآور سپس جمع ع ويتوز
 ،يري شامل درصدگيفي آمار توصيبا استفاده از روشها

 استفاده از يدر بخش آمار استنباط و...  و ها ين فراوانييتع
ل يآزمون تحل آزمون خي دو و  وي همبستگيآزمونها

  SPSSنرم افزار نکار ازيجهت ا و  باشديانس ميوار
  . معنی دار تلقی گرديد>۰۵/۰p در اين مطالعه .دبو ۱۴ورژن 
  

  ها افتهي
 يدارا% ۸/۵۸ که ق نشان داديج حاصل از تحقينتا

مقطع % ۹/۵۵زن، % ۱۸/۵۸، ندسال بود ۱۸- ۲۰ يگروه سن
 مربوط %۵/۳۸ و يرشته پزشک% ۸/۱۹، ي کاردانيليتحص
 . بودندينشکده پزشکبه دا

 يدارا%) ۸/۱۳( نفر ۴۸ مورد مطالعه افرادان يدر م
سطح اضطراب %) ۷/۷۲( نفر ۲۷۳سطح اضطراب سالم، 

 يسطح اضطراب مرضـ%) ۴/۱۴(  نفر ۵۴ سالم، ينسب
ن سطح اضطراب امتحان و مقطع يب .)۱جدول (داشتند 

ن سطح اضطراب، ي و ب،۲ بر اساس جدول يليتحص
 ارتباط ،۳ بر اساس جدول يليحصامتحان و رشته ت

ن سطح يب اما. )>۰۱/۰p (دار وجود داشت ي معنيآمار
سطح  ،سطح اضطراب و سن اضـطراب امتحان و جنس،

 يارتباط آمار ،يلياضطراب و دانشکده محل تحص
  . دار وجود نداشت يمعن

  
  

   کردستانيان دانشگاه علوم پزشکين سطح اضطراب امتحان دانشجوييعت: ۱جدول 
  درصد  يفراوان  طح اضطرابس

  ۸/۱۲  ۴۸  سالم
  ۷/۷۲  ۲۷۲   سالمينسب

  ۵/۱۴  ۵۴  يمرض
  ۱۰۰  ۳۷۴  جمع
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 ...بررسی و مقايسه سطح      ۱۰۲

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ نمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستا

  ان مورد مطالعهيدانشجوعيين سطح اضطراب امتحان با توجه به مقطع تحصيلي ت :۲جدول 
       مقطع تحصيلي  جمع  دكترا  كارشناسي  كارداني

  درصد  يفراون  رصدد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  سطح اضطراب
  ۸/۱۲  ۴۸  ۶/۲۱  ۱۶  ۶/۱۳  ۱۵  ۹/۸  ۱۷  سالم

  ۷/۷۲  ۲۷۲  ۶/۷۱  ۵۳  ۵/۷۴  ۸۲  ۱/۷۲  ۱۳۷   سالمينسب
  ۵/۱۴  ۵۴  ۸/۶  ۵  ۸/۱۱  ۱۳  ۹/۱۸  ۳۶  يمرض

X²=13/03           p<0/01            *رابطه معني دار است.  
  

  ان مورد مطالعهيدانشجوتعيين سطح اضطراب امتحان بر حسب رشته تحصيلي در : ۳جدول 
  رشته تحصيلي  سطح اضطراب

  انحراف معيار  ميانگين  
  ۵۷/۷  ۲۶/۴۴  اتاق عمل
  ۰۷/۷  ۸۱/۳۷  پرستاري

  ۰۶/۱۱  ۳۰/۴۲  مامايي
  ۲۴/۷  ۵۰/۴۳  هوشبري

  ۲۰/۶  ۰۸/۴۶  علوم آزمايشگاهي
  ۱۰/۸  ۵۸/۴۰  اي بهداشت حرفه

  ۹۲/۷  ۰۴/۴۲  فوريتهاي پزشكي
  ۶۷/۸  ۶۲/۳۸  پزشكي

  ۱۸/۱۱  ۶۲/۴۲  اريهامبارزه با بيم
  ۹۱/۹  ۳۰/۳۹  بهداشت خانواده

  ۳۲/۸  ۴۳/۳۸  بهداشت محيط
  ۹۶/۸  ۷۹/۴۰  جمع

P<0/001              F=3/184*         رابطه معني دار است.  
  

  بحث
ش است که يو تشو  ي ناآراميامتحان نوع اضطراب

از  بعد  قبل ون،يترس در ح  ويبه علت نگران
 همه اضطراب را تجربه معموالً .شود يتجربه م امتحان

ابند ي يدر م اني از دانشجويبرخ  يکنند ول يم
 و امتحانات آنها يريادگي در ياضطراب به حد که

ر قرار يثأ تحت تکه نمراتشان را جداً کند يدخالت م
اضطراب  دهد كه تعيين سطح يتحقيقات نشان م .دهد يم

  باشد  يم ضروري ، يا امتحانيياب ش ارزيها در موقعيت
  

  
 شناسايي گردد تا در صورت نياز از دخالت و الزم است

   .دشواضطراب در عملكرد خودداري 
 يها دارا  درصد نمونه٨/٧٢در مطالعه حاضر 

  نفر٤٨تعداد  همچنين.  سالم بودندياضطراب امتحان نسب
سطح %) ٧/٧٢(  نفر٢٧٢ ،سطح اضطراب سالم %)٨/١٢(

سطح اضطراب  %)٤/١٤(  نفر٥٤ ،اضطراب نسبي سالم
كل % ١٠- ٣٠دهد كه  تحقيقات نشان مي .مرضي داشتند

دانش آموختگان وقتي با فعاليتي كه عملكرد آنها را 
احساس اضطراب  ،شوند كند مواجه مي ارزيابي مي
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ن داد همکارانش نشا  ويق معدليج تحقينتا. )٧( نمايند مي
از دانشجويان داراي اضطراب امتحان در حد % ٩/٩٠كه 

 .)٨( در حد زياد بودند% ٧/١در حد متوسط و % ٤/٧كم، 
ون شوندگان از م آزاز %٧٨/٤٢ پور نشان داد يلشگر

 که در يا در مطالعه .)٩( برند ياضطراب امتحان رنج م
وع ي انجام گرفت شيرستانيآموزان دب  دانشين بر رويچ

  .)١٠( ديگزارش گرد %٢/٦٥اضطراب امتحان 
جنس در  و بين سطح اضطراب ن مطالعهيدر ا

. )p=۴۶۰/۰ (اشتوجود نددار  ارتباط معنيدانشجويان 
دار بين  نتايج تحقيق محمديان نشان داد كه رابطه معني

آموزان وجود  جنس در دانش اضطراب امتحان كنكور و
 که انجام داد يا  در مطالعهين تانتافيهمچن .)۱۱( نداشت

ن جنس و سطح اضطراب امتحان رابطه ينشان داد که ب
ن مطالعات با مطالعه يج اي نتا.)۱۲( اشتدار وجود ند يمعن

ن ي نشان داد بي معدل کهي دارد در حاليحاضر همخوان
 دار وجود داشت يسطح اضطراب رابطه معن جنس و

)۰۵/۰p<() ۱۰(.  و حجت در سال ۱۹۸۳بست در سال 
 اضطراب امتحان ي خود به سطح بااليهاي در بررس۱۹۹۹

طبق  .)۱۴و۱۵( افتندين دست ايدر خانمها نسبت به آقا
مطالعه مهر اضطراب امتحان در زنان دو برابر مردان 

نکه در يارغم يدهد عل ينشان مق يجه تحقي نت).۱( باشد يم
 يژگيک وي از موارد همواره اضطراب به عنوان يليخ

 )۱۳( از مردان است شتريدر زنان ب شود و ي ميزنانه تلق
ک يموضوع ن ي ايريادگي در بحث آموزش و يول
  .باشد ي زنانه نبوده و وابسته به جنس نميژگيو

دار بين سطح   ارتباط معني حاضردر مطالعه
 وجود نداشتسن در دانشجويان  اضطراب امتحان و

)۳۰۶/۰=p(. ز نشاندهنده عدم وجود ي نيمطالعه تانتاف
ن سن و سطح اضطراب امتحان ير بي چشمگيتفاوت آمار

ن سطح يان نشان داد بين چراغيهمچن ).۱۲( باشد يم

دار  ي رابطه معن،سن در دانشجويان اضطراب امتحان و
  ).۱۶( نبود

ج حاصل از مطالعه حاضر يج با نتاين نتايکه ا 
 که بر اساس برآورد يدر حال . دارديهمخوان

آموز اضطرب  پژوهشگران، ساالنه حدود ده ميليون دانش
ه  درصد اين عد۲۵كنند و براي  امتحان را تجربه مي

كننده است و با افزايش سن ميزان آن  اضطراب فلج
ق خود نشان داد يدر تحق زي نواتسون .)۲( يابد افزايش مي

آموزان   در دانشن سن و سطح اضطراب امتحانيکه ب
اگرچه در دوران  ).۱۷(دار وجود دارد  يرابطه معن

ش سن رابطه ين اضطراب امتحان با افزاي بيآموز دانش
ش سن باالتر ين اضطراب با افزايد و ادار وجود دار يمعن

دهد  يجه مطالعات صورت گرفته نشان مي نتيرود ول يم
ن سطح اضطراب امتحان و ي بييکه در دوران دانشجو

  .باشد يدار نم ين رابطه معنيسن ا
سطح ن ي بيدار آمار يج نشان دهنده ارتباط معنينتا

 .)p=۰۱۱/۰( بودمقطع تحصيلي  اضطراب امتحان و
آموزان كالس سوم واكنش  شان داد كه دانشنصري ن

دهي فيزيولوژيكي اضطراب را بيشتر از ساير مقاطع 
پور نشان داد اضطراب امتحان  همچنين علي ).۱۸( داشتند

دانشجويان ترمهاي باال با اضطراب امتحان دانشجويان 
اضطراب امتحان در  تفاوت داشت و) دوم(ين ئترمهاي پا
در  افراد رسد يبه نظر م ).۱۹( ين بيشتر بودئترمهاي پا

به تر  نيئو در مقاطع پا يط آموزشي ورود به محيابتدا
گر از يک مرحله ديشروع  وط يرات محييعلت تغ

ن اضطراب بر ي خود نگران و مضطرب بوده که ايزندگ
 در سالها و مقاطع ي ولباشد يگذار مريثأ تآنانامتحانات 

 ي مرحله از زندگنيو با اط ي فرد با محييان آشکهباالتر 
  .شود ي ماضطراب آنان کاسته از دهيشتر گرديب
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رشته  دار بين سطح اضطراب امتحان و ارتباط معني
نصري  .)p=۰۰۱/۰( وجود داردتحصيلي در دانشجويان 

هاي مختلف  دار بين رشته نشان داد كه اختالف معني
که  ).۱۸(سطح اضطراب امتحان وجود دارد  تحصيلي و

 دارد در ي حاضر همخوانهجه مطالعيتجه با نين نتيا
دار  ارتباط معني نشان داد يق معدليج تحقينتاکه يحال

آماري بين ميزان اضطراب امتحان و نوع رشته تحصيلي 
و کسب نمره رسد يبه نظر م .)p() ۸=۰۵/۰(يافت نشد 

  ويت برداشته شدن امتحانات ورودباال در جهرتبه 
در  ييگرا درکل و ميتحص در ورود به مقطع باالتر

 علوم يها  رشتهمانند يلي تحصيها  از رشتهيبرخ
 که در مقاطع مختلف آن ي به سبب اختالفيشگاهيآزما

ت، سرنوشت و يو وابسته کردن موفقدارد  وجود
از ، يل و مدرک دانشگاهيبه تحص وابسته يخوشبخت

دانشگاه را همواره سرشار از ر ي است که مسيليدال
 از ين اضطراب در برخي ا کهاضطراب کرده است

 مشهودتر يشگاهي مانند علوم آزمايلي تحصيها رشته
ر خواهد يثأز تينآنان  يلي بر عملکرد تحصباشد و يم

  .گذاشت
دانشكده محل  بين سطح اضطراب امتحان و

 ردجود ندا يدار آمار ابطه معنير تحصيل در دانشجويان

)۴۶۰/۰=p(. پور نشان داد ميانگين اضطراب امتحان علي 
دانشجويان دانشگاههاي سنتي كمتر از ميانگين اضطراب 

 باشد امتحان دانشگاههاي نظام آموزش از راه دور مي
)۱۹.(  
  
  يريگ جهينت

در  و  انحراف توجه فردموجباضطراب امتحان 
 در اين زمينه يو نظام آموزش اوتالل در عملکرد خ اجهينت
ن يان ايدانشجو يمرضاضطراب امتحان  وجود .باشد يم

جاد و ي اي برايلزوم کمک رسان ،)%۴/۱۴( دانشگاه
 ارائه ،يريشگي پيها  برنامهياجرا ،يارتقاء سالمت روان
ن يک بيجاد رابطه نزدي ا،مشاوره  ويخدمات روانشناخت

ن ي علل ايي شناساوان يو دانشجو، مشاوران دياسات
 ،را عللجهت مرتفع نمودن  يزير برنامه  واضطراب

 .دينما يم يضرور

  
  کر و قدردانیتش

 و يدر خاتمه با تشکر از معاونت محترم آموزش
و علوم پزشكي كردستان  دانشگاه يت محترم پژوهشيريمد

ن ي هر چه بهتر اين مرکز که در اجرايهمکاران محترم ا
  .  نمودندياريپژوهش ما را 
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