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 بررسی میزان آگاهی  و نگرش دانشجویان دانشگاههای شهر اردبیل نسبت به حجامت

 2، مریم عیوضی2، نسرین آقازاده2، سونیا شاهمرادی2، سحر موسوی 2، سحر متیقنی2، لیال وطن خواه اسالم1*یروز امانیفدکتر 

 وم پزشکی اردبیلاستادیار آمار زیستی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه عل.1*

 وشبری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیلهکارشناسی  ان.دانشجوی2

 

 چکیده  

یکی از روشهای اصلی که در طب مکمل استفاده می شود،حجامت میباشد که با توجه به افزایش رویکرد جدید به  هدف:

 بیل نسبت به حجامت پرداخته است.انجام حجامت این تحقیق به بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهر ارد

به روش تصادفی انتخاب شدند. اطالعات با 1931دانشجوی شهراردبیل در سال  222در این مطالعه توصیفی  روش کار:

استفاده از پرسشنامه خود ساخته که شامل مشخصات دموگرافیک، سواالت اگاهی و نگرش بود، جمع اوری و داده ها با 

 ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ماری، آنالیز واریانس و میانگین ماستفاده از ازمونهای ا

%( در 7/26نفر ) 75%( و بقیه مرد بودند. همچنین 16نفر زن ) 191نفر دانشجوی مورد بررسی  222از مجموع یافته ها: 

% افراد 7/9ود. سال ب 3/22شاخه های پزشکی و بقیه در سایر رشته ها در حال تحصیل بودند. میانگین سن دانشجویان 

افراد نگرش مثبت نسبت به حجامت داشتند. بین جنس، محل سکونت، مراجعه اطرافیان و  وضعیت 77/61آگاهی خوب و 

اقتصادی دانشجویان با میزان اگاهی انان با استفاده از ازمون آماری کای دو ار تباط معنی داری وجود نداشت. بین میزان 

رتباط معنی داری وجود داشت به طوری که افراد با میزان اگاهی متوسط و باال، دارای اگاهی و میزان نگرش دانشجویان ا

 (.=221/2pنگرش مثبت نسبت به حجامت بودند)

با توجه به نتایج به دست امده دانشجویان آگاهی کم و نگرش منفی ای نسبت به حجامت داشتند و از انجایی  نتیجه گیری:

اد تحصیل کرده روشهای طب سنتی در جامعه آگاهی و نگرش قشر جوان به خصوص افرکه یکی از مهمترین عوامل توسعه 

 سطح آگاهی و اطالعات دانشجویان از طریق مراکز معتبر دانشگاهی بسیار ضروری میباشد. میباشد؛ لذا ارتقای

 آگاهی،نگرش، دانشجویان، حجامت، طب سنتی واژه های کلیدی:

 مقاله اصیل
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 1931دوره ی دوم، شماره ی دو، تابستان

 مقدمه

لها در درماان بسایاری از   یکی از روشهای درمانی که سا

بیماریهاا باه کاار گرفتاه شاده طاب مکمال اسات.طب         

طب جایگزین یا غیر رسمی نیاز   ،مکمل)که طب طبیعی

ساازمان بهداشات   1356خوانده میشود(در بیانیاه ساال   

جهانی به طور خالصه به این گونه تعریا  شاده اسات     

مجموعه تماام علاوم نیاری و عملای کاه در تشاخی        

رمان بیماریهای جسمی، ذهنای و یاا   طبی،پیشگیری و د

ناهنجاریهای اجتماعی به کار میرود و به صورت گفتاری 

یااا نوشااتاری از نساالی بااه نساال دیگاار انتقااال یافتااه   

(1)است
روشاهای اصالی در طاب مکمال عبارتناداز طب      .

، حجامات،  )هیپنوتیزم(سوزنی،گیاهدرمانی،خواب درمانی

بیشااترین ماساااد درمااانی و...،کااه بعااد از گیاااه درمااانی 

 .(1)فراوانی استفاده از روش حجامت بوده است

فراوانی استفاده از این روشها کاه باه ناام طاب مکمال/      

-complementary or Alternativeجااایگزین )

medicine-CAM  نامیده میشوند، درتمام دنیا رو باه )

.اگر چه نقش اساسی طب رایج در درمان (2)افزایش است

ا اماری غیار قابال انکاار     و تشخی  بسیاری از بیماریها 

است؛ اماا پزشاکی ناوین در زمیناه کنتارل بیماریهاای       

مزمن، کاهش باار آنهاا و پیشاگیری از بسایاری از آنهاا      

ناتوان میباشاد. تحقیقاات علمای، ابار بخشای و ایمنای       

تعدادی از روشهای طب مکمل را به اببات رسانیده است 

 یا  و اکنون از آنها به عنوان روشهای تلفیقی

 

Integrative .علای رغام    سایر روشها نیاز،  یاد میگردد

مشخ  نبودن مکانیسم ابر آنهاا و عادم وجاود شاواهد     

کافی برای اببات ابر بخشی آنها در مقایسه باا روشاهای   

طب مدرن، توسط بسیاری از بیماران مورد استفاده قارار  

 .(2)میگیرند

به معنی مکیدن گرفتاه  Hajmکلمه ی حجامت از لغت 

برای توصی  عارو  خاونی    mihajmلغت  شده است و

 خون گیر به کماک النسات، خاون از آن   که توسط فرد 

میشود، به کار میارود. از نیار لغات شناسای واده      گرفته

دانشامندان بارای کشایدن    حجامت توساط تعادادی از   

گردن به کمک مکیدن، پس از ایجااد بارش   خون از پشت

لمعاار   . در دایاره ا (9)توسط النست، به کار  رفته اسات 

کلمبیایی حجامت به عمل بیرون کشیدن خاون از بادن   

در درمان بیماریهاا اطاال  میشاود کاه در آن حجامات      

عمومی شامل خونگیری از شریان )ارتریوکتومی( یا ورید 

(venesection    میباشاد. حجامات موضاعی )فلبتومی،

نیز بیرون کشیدن خاون از رگهاای کوچاک باه کماک      

از ی خاااونگیر(9).زالاااو اساااتیاااا  طاااوبباااادکش مر

در زبان فارسی و عربی با عنوان (Bloodletting)عرو 

 .(9)شناخته شده است (hijama)حجامت 

مطالعات زیاادی در ماورد ابارات درماانی ایان روش در      

برخی از بیماریهاا از قبیال اکنه،یبوسات، درد ، سارفه و     

اسم، کهیار، تاب یونجاه، میگارن، برونشایت اساماتیک       
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دیگار انجاام شاده و باه چاا        یامزمن و ... در کشور ه

 .(1)رسیده است

دالیلی مثل پر هزینه باودن خادمات طاب قادیم، عادم      

رضایت از درمانهای طب جدید به خصوص در رابطاه باا   

بیماریهای مزمن، عوارض داروهای شیمیایی و... موجاب  

گردیده تعداد زیادی از افراد و پزشکان درساالهای اخیار   

وده ویاا سافارش باه    از طب سنتی و مکمل استفاده نما 

% پزشاکان  39% ماردم و  66استفاده کرده اناد بطوریکاه  

% جمعیت 52( دراسترالیا، (Victoria ناحیه ی ویکتوریا

 Ontario% متخصصااین طااب فیزیکاای در 52کانااادا و 

% ماردم امریکاا حاداقل    62% مردم فرانساه و  57کانادا و

یک بار در سال از خدمات طب مکمل استفاده کرده اناد  

میلیاارد دالر و  2/6میلیون دالر، در کانادا 62ترالیا در اس

میلیارد دالر در انگلیس سالیانه هزینه صر  خدمات 2/9

% زنان مباتال باه   7/16طب مکمل می شود. در استرالیا 

سرطان جهت درمان خود از طب مکمل اساتفاده کارده   

 .(1)اند

در ایران نیز، بسیاری ازپزشکان ایان روش درماانی را در   

بیماران خود به کار برده یا توصیه مینمایند. نتاایج  مورد 

توسااط دکتاار اذیاان و  1962مطالعااه ای کااه در سااال 

همکارانش انجام شد و اگاهی، نگرش وعملکرد پزشاکان  

عمومی شهر تهران در مورد روشهای مختل  طب مکمل 

% از 15مورد بررسی قرار گرفت، نشان مای دهاد حادود    

د روش حجامات اطاالع   نمونه های مورد بررسی در ماور 

درصد از انها در طبابت از ایان   2/1کافی داشته و حدود 

 (2)روش استفاده میکنند

ه ئا جالب توجه ان است کاه باه نیار میرساد هرچاه ارا     

شاتی و درماانی پیشارفت میکناد باه      امراقبت های بهد

صورت یک پارادوکس تقاضا بارای دسترسای باه مناابع     

 .(6)پزشکی تکمیلی افزایش می یابد

تاسفانه از طر  مراجع قانونی و بهداشتی هناوز جهات   م

گیری مشخصی در زمینه ی استفاده از حجامات انجاام   

نگرفته است هر چند موسسات طب مکمال و سانتی در   

سال های اخیر کارهای ارزنده ای انجام داده اند ولی این 

اقدامات کافی نبوده است.به هرحاال باه لحااو رویکارد     

تی واز جملاه حجامات )کاه    جامعه به روشهای طب سن

پیش زمینه ی دینی نیز دارد(ضرورت افزایش اطالعاات  

واگاهی علمی پزشکان ودانشجویان پزشاکی نسابت باه    

از پیش احساس میگردد.باتوجه به این که  بیشاین روش

اطالعات صحیح و جامعیدر ایان خصاوص وجاود نادارد     

ساطح   یوازطر  دیگر برای برنامه ریزی در جهت ارتقاا 

و نگارش دانشاجویان  نسابت باه روش درماانی       اگاهی

ایان   .حجامت و تعیین وضعیت موجاود ضاروری اسات    

تحقیق جهت بررسی میزان اگاهی و نگرش دانشاجویان  

دبیال نسابت باه حجامات انجاام      دانشگاه هاای شاهر ار  

 .گردید

 روش بررسی

این مطالعه یاک مطالعاه توصایفی تحلیلای اسات.نمونه      
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وی دانشگاه هاای شاهر   دانشج 222های این پژوهش را 

تشکیل دادند که باه روش نموناه    1931اردبیل در سال 

گیری تصادفی انتخاب شدند. ابازار گارد اوری اطالعاات    

 5پرسشنامه خود ساخته شامل مشخصات دموگرافیاک،  

سوال نگرش بود. بارای تعیاین روایای     7سوال آگاهی و 

سواالت پرسشانامه از اخارین مطالاب علمای و مقااالت      

اسااتفاده شااد. جهاات جمااع اوری اطالعااات    فارساای 

پرسشنامه ها در داخل دانشگاه های مختل  شهر اردبیل 

تصادفی پخش شد بین دانشجویان به روش نمونه گیری 

و پس از تکمیل جمع اوری شاد. کساانی کاه مایال باه      

 می شد.سشنامه نبودند فرد دیگری جایگزین تکمیل پر

داده شاده  به سواالتی که در بخش آگاهی پاسخ صاحیح  

گرفت. لق میتع 2پاسخ های غلط امتیاز  و به 1بود امتیاز 

همچنین به سواالتی که در بخش نگرش مطرح شده بود 

مای شاد باه     بسته به گزینه ی انتخاب شاده نماره داده  

طوری که گزینه هایی کاه نشاان دهناده نگارش مثبات      

بودند بیشترین امتیاز و گزیناه هاایی کاه نشاان دهناده      

ودند کمترین امتیاز را باه خاود اختصااص    نگرش منفی ب

 می دادند.

  spssمااری ع آوری شده توسط نرم افزار آاطالعات جم

نالیز و نتایج در قالاب درصاد و میاانگین و    آ 11ویرایش 

 زماون آانحرا  معیاار گازارش شاد. بارای اطالعاات از      

square chi شد.ستفاده ا 

 

 یافته ها

نفاار  16ی نفاار دانشااجوی مااورد بررساا 222از مجمااوع 

اند.سااان %( زن باااوده 16نفااار ) 191%( مااارد و92)

 با میانگین 99تا  16دانشجویان مورد مطالعه در دامنه 

 %( 7/29نفر ) 65سال بود.  3/1با انحرا  معیار  3/22 

%( 96نفاار ) 16دانشااجوی دانشااگاه علااوم پزشااکی و   

%( 7/22نفاار ) 67دانشااجوی دانشااگاه محقااق اردبیلاای، 

%(دانشجوی 22نفر ) 62اد اردبیل و زدانشجوی دانشگاه آ

 دانشگاه پیام نور اردبیل بودند.

%( دانشجوی مقطع کارشناسی، 32نفر ) 162در مجموع 

%( 7/2نفار )  1%( دانشجوی مقطاع کااردانی،   6نفر ) 11

%( 7/2نفاار ) 1،دانشااجوی مقطااع کارشناساای ارشااد   

دانشجوی مقطع دکتری بودناد؛ مقطاع تحصایلی بقیاه     

 افراد مشخ  نبود.

%( اظهاار داشاتند کاه    61نفار )  62نموناه   222از بین 

نفار   126اطرافیان انان از حجامت استفاده کارده اناد و   

%( اظهار داشتند که هیچ یک از اطرافیاان اناان باه    76)

%( اباراز کارده   77نفر ) 112این طب مراجعه نکرده اند. 

اند که از روشهای درمانی حجامت اطالعااتی در اختیاار   

%( ابراز کرده اند که هیچ اطالعی از 7/69ر )نف 5دارند و 

نفر  122انواع روشهای درمانی حجامت در اختیار ندارند.

%( افراد سااکن در  7/99نفر ) 15%( ساکن اردبیل و 11)

سایر شهر ها بودند و محل سکونت بقیه افاراد ناا معلاوم    

 بود.
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میااانگین نمااره سااطح آگاااهی دانشااجویان از حجاماات  

باود   5تاا   2و دامنه نمرات از 56/1ار با انحرا  معی16/2

 نفار  59%( از دانشجویان از آگاهی خوب، 7/9نفر ) 5که 

%( از  12نفااار ) 122( از اگااااهی متوساااط و 77/91%)

 آگاهی ضعیفی نسبت به حجامت برخوردار بودند.

کمترین میزان پاسخ دهی صحیح در بین سواالت بخش 

آگاهی به تر تیب مربوط به تابیر حجامت بر بیماریها 

%( 13%( و هد  از انجام عمل بادکش در حجامت )12)

بود.بین جنس، محل سکونت، دانشگاه محل تحصیل، 

وضعیت اقتصادی و رشته ی تحصیلی دانشجویان با 

آنان ارتباط معنی  میزان آگاهی و هم با میزان نگرش

 (.<p 27/2داری وجود نداشت )

بین آگاهی و میازان مراجعاه اطرافیاان دانشاجویان باه      

حجامت ارتباط معنی داری وجود داشت باه طاوری کاه    

میانگین میازان اگااهی افارادی کاه اطرافیاان اناان باه        

و میااانگین میاازان  3/2حجاماات مراجعااه کاارده بودنااد 

 بود. 56/1آگاهی بقیه افراد 

انگین نماره نگارش دانشاجویان نسابت باه حجامات       می

%( از 7/61نفر ) 39بود که  6تا  2و دامنه نمرات از 25/6

%( از 7/79نفار )  125دانشجویان دارای نگرش مثبات و  

 افراد دارای نگرش سطح پایینی نسبت به حجامت بودند.

بین نگرش با مراجعه اطرافیان افراد به حجامات ارتبااط   

شات باه طاوری کاه افارادی کاه       معنی داری وجاود دا 

اطرافیان انان به حجامت مراجعه کرده بودند با میاانگین  

نسبت به افرادی که اظهار کرده اند کاه اطرافیاان    11/7

آنان به این روش درمانی مراجعه نکرده اناد باا میاانگین    

 (.<27/2p)از نگرش باالتری برخوردار بودند  16/9

ده اناد کاه اگار    % افراد اظهاار کار  63در سواالت نگرش 

پزشکی حجامات را باه اناان توصایه کناد از ایان روش       

% افاراد باه ایان    7/61استفاده خواهند کارد. همچناین   

سوال که ایا در صورت امکان درماان باا حجامات را باه     

درمان با طاب مادرن تارجیح میدهناد، نگارش مثیات       

به نیر شاما روش   "داشتند.همچنین در پاسخ به سوال 

 "ه حد پایه و اسااس علمای دارد    درمانی حجامت تا چ

% 17% افراد نگرش متوساط و  72% افراد نگرش باال، 97

 افراد نگرش پایینی داشتند.

ارتباااط مسااتقیم معناای داری بااین اگاااهی و نگاارش    

دانشجویان در خصوص حجامت وجاود داشات؛ باه ایان     

معنی که با افزایش میزان آگاهی در فرد نگارش بهتار و   

 باالتری وجود داشت.

 حثب

انجمن پزشکان آمریکا توصیه می کند که جامعه علمای  

 و مخصوصا پزشکان کشور، جنبه های درمان غیر رسمی 

را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به استفاده احتمالی از 

انها به ایمنی و باالخره تابیرات برخی از انواع انهاا توجاه   

عه . بر این اساس الزم است که جام(1)کافی داشته باشند

علمی ما به خصوص جامعه پزشاکی همگاام باا افازایش     

تقاضا، دانش و اطالعات علمی خود را که نقاش بسازایی   
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در میزان نگرش افراد دارد را در این زمینه بااال ببرناد و   

% دانشجویان مورد مطالعه در 7/9این در حالی است که 

نااان دارای % آ7/61ایاان زمینااه دارای آگاااهی خااوب و  

 ت به حجامت بودند.نگرش مثبت نسب

ح در بین سواالت بخش کمترین میزان پاسخ دهی صحی

تیب مربوط باه تاابیر حجامات بار بیماریهاا      آگاهی به تر

%( 13%( و هد  از انجام عمل بادکش در حجامات ) 12)

محال ساکونت، وضاعیت اقتصاادی و      باین جانس،    بود.

تحصیلی دانشجویان با میزان آگاهی اناان ارتبااط   رشته 

که نشاان دهناده   (.<27/2p)ی وجود نداشت معنی دار

عدم شناخت صحیح و واقع گرایانه نسابت باه حجامات    

میباشد و این امر موجب کاهش مزان نگرش مثبات باه   

حجامت در جامعه شده و به تبع آن موجب میگردد کاه  

نسل جوان از طاب سانتی دور گردناد. همچناین عادم      

به افراد شناخت کافی باعث مراجعه افراد استفاده کننده 

غیر پزشک شده که به دنبال ان نیاز مشاکالت فراوانای    

برای بیماران به وجود میاید و باعث القاا  نگارش منفای    

 در افراد جامعه میشود.

% دانشجویان نسابت  7/61نتایج تحقیق ما نشان داد که 

به حجامت نگارش مثبات داشاتند. در ساواالت نگارش      

حجامت را باه  % افراد اظهار کرده اند که اگر پزشکی 63

 انان توصیه کند از این روش استفاده خواهند کرد و این 

نشان دهنده نگرش مثبت افاراد باه حجامات و داشاتن     

% افراد 61اعتماد کامل به جامعه پزشکی است. همچنین

به این سوال که ایا در صورت امکان درمان با حجامت را 

به درمان با طب مدرن ترجیح میدهناد، نگارش مثیات    

% افااراد دارای نگاارش منفاای بودنااد.   7/76د و داشااتن

به نیر شما روش درماانی   "همچنین در پاسخ به سوال 

% 97 "حجامت تا چه حاد پایاه و اسااس علمای دارد      

% افاراد  17% افراد نگرش متوساط و  72افراد نگرش باال، 

% افراد اظهاار کارده   27نگرش پایینی داشتند. همچنین 

% 91رائاه میکناد و   اند کاه کاادر پزشاکی حجامات را ا    

دانشجویان کادر غیر پزشکی را به عنوان ارائه دهنادگان  

% افراد کادر پزشکی و کاادر  66حجامت معرفی کردند و 

رائه دهندگان این روش معرفی      غیر پزشکی را به عنوان ا

اند.این نکته شایان توجه است که به طور کلای باا   کرده 

ن دانشاجویان  وجود فقدان یا سطح آگاهی پاایین در بای  

نسبت به طب مکمل و حجامت، نگرش مثبتای در باین   

 آنان وجود دارد.

در این پژوهش میازان اگااهی دانشاجویان باا جانس و      

محل سکونت، وضاعیت اقتصاادی و رشاته ی تحصایلی     

آنان ارتباط معنی داری وجود نداشات.اما باین اگااهی و    

میزان نگرش دانشجویان با میزان مراجعاه اطرافیانشاان   

بطه معنی داری وجود داشت به طوری که افرادی کاه  را

اطرافیان انان به حجامت مراجعه کره بودند دارای نگرش 

 مثبت تر و آگاهی بیشتری نسبت به حجامت بودند.

متاسفانه به نیر میرسد اکثر مخالفت ها با این روش 

درمانی بدون پشتوانه علمی انجام میگرد و این در حالی 
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پزشکان صاحب نام ایرانی  است که در طب سنتی

)همچون ابو علی سینا، جرجانی ( و خارجی توصیه به 

این روش نموده اند و جهت درمان بعضی از این بیماری 

ها از این روش استفاده می نموده اند، هم اکنون نیز 

تمایل مردم جهت استفاده از شیوه های طب مکمل و 

به خصوص حجامت بیشتر گردیده است و سازمان 

انی بهداشت نیزاستفاده از طب سنتی رادر سیستم جه

خدمات بهداشتی درمانی توصیه میکند و برنامه 

استراتژیک توسعه و ترویج طب سنتی را به این نحو در 

  شناخت طب محور اولچهار محور منتشر کرده است؛ 

        سنتی و سیاست گزاری و ارائه برنامه مناسب،

خصوص در سطح  آموزش و تحقیقات به  دوم محور

  ایجاد وحدت و همکاری بین محور سومدانشگاه ها، 

  محور چهارمکارکنان طب سنتی و طب جدید و 

 .(1)توسعه کاشت گیاهان دارویی

در نهایت آنکه با توجه به وسعت استفاده از این روش ها 

و همچنین استقبال مردم از برخای شایوه هاا، برخاورد     

از درد بیمااران کام   های غیر اصولی و معتصابانه بااری   

نخواهد کرد و در همین حال نمای تواناد جلاوی ابارات     

زیان بار احتمالی و یا سو  استفاده های ممکن را بگیرد. 

به راه اندازی یک نهضت علمی برای پژوهش و اساتفاده  

( Evidence Basedاز روشاهای مبتنای باار شاواهد )   

ل جهت تعیین و ارزیابی ابرات، فواید، خطرات و کال اصو

درمانی احتمالی این مکتب یک اولویت به نیر می رسد. 

مطالعااه باار روی ایاان روش بایااد از محافاال و تشااکالت 

سنتی و گاه غیر علمی به دانشگاه هاا ساو  داده شاود.    

یعنی جایی که بتوان به دور از تعصاب و پایش داوری و   

با رعایت مالحیاات متادولودیک الزم باه ارزیاابی آنهاا      

سسااتی همچاون مراکاز تحقیقااتی     پرداخت. تشکیل مو

طب اسالمی، طب گیاهی، حجامت و ... که اخیرا متداول 

شده است، اگر چه خاود گاامی باه جلاو اسات و لایکن       

واضح است که نتایج کار انها باه شادت مساتعد اناواع     پر

خطا و ساوگرایی هاای مختلا  اسات، در صاورتی کاه       

 تابیرات مثبت این روش ها بر پایه شاواهد علمای، قابال   

قبول به نیر می رساید، دانشاگاه هاا خاود مای توانناد       

زمینه را جهت آموزش کالسایک و اساتاندارد برخای از    

    این صورت اسات کاه   و تنها در این مکاتب آماده نمایند

ماای تااوان اصااول نیااارتی را جهاات تعیااین صااالحیت  

. (6)پزشکان و همچنین ارزیابی عملکرد آنها تدوین نماود 

ت بهداشت بر عملکارد پزشاکان   همچنین با نیارت وزار

در این زمینه به مرور زمان باعث افزایش میازان نگارش   

 آحاد جامعه نسبت به این روش خواهد شد.

 نتیجه گیری

با توجه به رویکارد جامعاه باه طاب سانتی و از جملاه       

حجامت )که پیش زمینه دینی هم دارد( و از انجایی کاه  

 سنتی های درمانی طب عوامل موبر برای توسعه روش
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آگاهی نسل جاوان و قشار تحصایل کارده مای باشاد؛        

برنامه ای جاامع، فاراهم آوردن بساتری مناساب     تدوین 

جهت انجام تحقیقاات گساترده در ایان زمیناه توساط      

دانشگاهیان، جهت روشن تر شدن ابعاد مختلا  علمای   

در این زمینه و همچنین برگازاری دوره هاای اموزشای    

ان از ساوی وزارت  جهت ارتقا  ساطح آگااهی دانشاجوی   

بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضرورتی است اجتناب 

 ناپذیر.

 وقدردانی تشکر

به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی 

انجام این طرح یاری نمودند اعالم افرادی که ما را در 

 .میدارم
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