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 چکیده

در درمان مي باشد. براي نیل به اين هدف تطابق رنگ ترمیم با  تاثیرگذاررنگ يکي از مسائل  توانائي تطابق در دندانپزشکي زيبائي، مقدمه:
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Introduction: In esthetic dentistry, color matching ability is one of the influencing factors in treatment. To achieve this 

goal, matching the color of restoration with natural teeth is essential. The objective of this study was to determine the 

frequency of color vision defect in students of Mashhad Dental School and evaluation of related factors. 

Materials & Methods: In this descriptive analytical study, 356 students of Mashhad Dental School were evaluated. 

Demographic data including age, gender, color vision defect in relatives, use of glasses and contact lenses, refractive errors 

(myopia, hypermetropia and astigmatism) were documented in the designed questionnaire. To determine the impaired color 

vision, Ishihara diagnostic test was used. Statistical analysis of SPSS version 19 was performed using Chi-Square and 

Logistic Regression tests at the significance level of 0.05%. 

Results: Color vision defect was found in 6% (12 persons) of male students while none of the females were affected. All 

affected persons were red-green color blind and strong deutan. There was a significant relationship between color vision 

deficiency and history of color vision defect in relatives (P= 0.03), so that 25% (3 persons) of affected persons had a positive 

family history of color vision defect.  

Conclusion: Considering the frequency of color vision defect in the present study as well as the importance of color 

matching in dental treatments and because most affected persons are unaware of this defect, color vision tests seem 

necessary.  
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مورد مطالعه قرار گرفتند. اطالعات دموگرافیک  مشهدي دانشکده دندانپزشکي دانشجو 653در اين پژوهش توصیفي تحلیلي،  :ها مواد و روش

در ( نزديک بیني، دور بیني و آستیگماتیسمعیوب انکساري )ديد رنگ در بستگان نزديک، استفاده از عینک و لنز، نقص ، یتسن، جنسشامل 

با  را استفاده گرديد. تجزيه و تحلیل آماريها شخیصي ايشيتتست ديد رنگ از نقص جهت تعیین ابتال به پرسشنامه طراحي شده ثبت شد. 

 انجام شد.  55/5ي دار معنيدر سطح  Logistic Regressionو  Chi-Squareآماري  يها استفاده از آزمون

تمامي افراد نبودند. که هیچ يک از افراد مونث مبتال  در حالي کشف شد. مذکردانشجويان نفر(  21درصد ) 3ديد رنگ در نقص اختالل  :ها يافته

( =56/5Pوجود داشت ) آن ديد رنگ و سابقه خانوادگينقص بین ابتال به ي دار معنيآماري قوي بودند. ارتباط دوتان قرمز و -سبزکوررنگ  مبتال

 ديد رنگ داشتند.نقص سابقه خانوادگي نفر( مبتاليان،  6) درصد 15طوري که ه ب

، ين نقصاز وجود امبتاليان  اکثر ي دندانپزشکي و عدم آگاهيها رنگ در درمانتطابق اهمیت  حاضر،مطالعه  نتايجبا توجه به  نتیجه گیري:

 رسد.  ضروري به نظر ميي ديد رنگ ها انجام تست

  .دندانپزشکي نقص ديد رنگ، دندانپزشکي، دانشجويان كلیدي:هاي  واژه

 . 125-11 : 6/ شماره  63دوره  2631مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد / سال 

 

 مقدمه 

که امروزه توجه  يبائيز يدر دندانپزشک ييهدف نها

با همراه با يز يدن لبخنديشود آفر يبه آن م ياريبس

مار يو صورت ب ها لب و مرتب، هماهنگ با لثه يها دندان

از ح رنگ ين هدف انتخاب صحيدن به ايرس يباشد. برا يم

 ياست. منبع نور، شِبرخوردار  يت خاصياهم

شونده و شخص مشاهده گر از جمله عوامل موثر  هدهمشا

 (1)باشند. يبر درک رنگ م

 ،ن روش انتخاب رنگ توسط دندانپزشکانيتر جيرا

رنگ  يآن دندان و راهنما ياست که در ط يبصرروش 

کسان به صورت همزمان مشاهده ي يط نوريتحت شرا

تجربه،  ط،يمح يط نوريل شرايقباز  يعوامل( 1).شوند يم

ديد نقص از جمله  يابتال به اختالالتچشم و  يستگ، خسن

اگر  (2-4)تواند منجر به عدم تطابق رنگ شود. يمرنگ 

م يباشد امکان دارد ترمديد رنگ نقص دندانپزشک مبتال به 

از نظر رنگ هماهنگ با  يتوسط وانجام شده  يبائيز

جنس وابسته به  ديد رنگنقص  مجاور نباشد. يها دندان

 (5).تر است عيان شابوده و در مرد

ديد رنگ نقص وع يدر مطالعات مختلف انجام شده ش

 يرضائ (6-9).ده استيگزارش گرددرصد  7/1-9/9از 

د رنگ در يوع نقص ديش 1835در سال  (11)نجفيشکوه و 

گزارش درصد  5/1پسر شهر تهران را آموزان  دانش

توسط  1839که در سال  يقين در تحقينهمچ کردند.

اران يو دست ينيان باليدر دانشجو (11)دقيصاو  يدخدادا

افراد مورد  درصد 4ان صورت گرفت اصفه يدندانپزشک

ت يبا توجه به اهم بودند.ديد رنگ نقص مطالعه دچار 

مناسب،  يبائيم زيح جهت حصول ترميانتخاب رنگ صح

د رنگ در يد نقص يفراوان ين مطالعه بررسيهدف از ا

 يخطاهاز ا از بروت مشهد بود يان دندانپزشکيدانشجو

 يها جه درمانيتواند نت يه مک ينده کاريدر آ ياحتمال

  شود. يريقرار دهد جلوگتاثير را  يدندانپزشک

 ها مواد و روش

که به تائيد کميته  ،يليتحل يفيتوصن مطالعه يدر ا

 856 ،رسيده است ،مشهد اخالق دانشگاه علوم پزشکي

انشکده دتا ششم  اول يها سال يدندانپزشک يدانشجو

نفر مونث  156و  نفر مذکر 211شامل مشهد  دندانپزشکي

سال  3/22±1/2 ط سن دانشجويانشرکت کردند. متوس

ل يت نامه آگاهانه را تکميان فرم رضايدانشجو يتمامبود. 

ديد نقص اطالعات مربوط به سن، جنس، وجود کردند. 

عيوب در بستگان نزديک، استفاده از عينک و لنز، رنگ 

توسط  (نزديک بيني، دوربيني و آستيگماتيسم)انکساري 

 کننده ثبت شد. فرد شرکت
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افراد د رنگ از يد نقص يدر قسمت بررس

 خواسته شد تا صفحات کتابچه تستکننده  شرکت

ن افراد يکه توسط ا يب بخوانند. عدديبه ترترا را ها يشيا

ن منظور در پرسشنامه يکه بد يشد در جدول يخوانده م

 يها ن تستياز معتبرتر يکين تست ياشد.  ميآمده نوشته 

 صفحه 17ن تست از يدر ااست.  يص کوررنگيتشخ

 يطورات ن صفحياشود.  يماستفاده عدد  يدارا يرنگ

ن يا .ستيدن آنها کافيد ياند که نور روز برا شده يطراح

 کننده فرد شرکتاز  يمتريسانت 75در فاصله کتابچه 

مشاهده شده در  عددخواسته شد که  يو از وگهداشته ن

 تصويرصفحه را که بصورت نقاط رنگي است بخواند )

ح داده شده در فرم مربوطه ثبت يا ناصحيح ي(. پاسخ صح1

ه يثان 8شد. فرصت داده شده جهت خواندن هر صفحه 

 بود. 

 

 

 
را، عدد موجود در ها يشياز صفحات تست ا ينمونه ا : 1تصوير 

  ود.خوانده شبايستي ن صفحات يک از ايهر 

 

 

ن يا 15تا  1صفحات  ح اعداديصحا نايح يصح خواندن

 نقصبه  يو يا ابتاليبودن فرد  يعيب طبيکتابچه به ترت

صفحه  18 که اعداد يفرادا. کند يد رنگ را مشخص ميد

د رنگ يد يپاسخ دادند، افراد دارادرست را شتر يا بي

 9ا کمتر از يصفحه  9اگر فقط شدند. در نظر گرفته طبيعي 

وب در نظر يد رنگ معي، دشد يمحه درست خوانده صف

 11که  يدر مورد افراد يحياز آنجا که توض. شد ميگرفته 

داده کتابچه  يخوانند در راهنما يصفحه را درست م 12تا 

ن افراد را نرمال در نظر يق اين تحقي، ما در ابود نشده

کسان و در نور ي يکيزيط فيدر شرا ين بررسيا م.يگرفت

همچنين افراد مبتال به عيوب ز انجام شد. رو يعيطب

انکساري چشم، هنگام خواندن صفحات از عينک يا لنز 

 استفاده کردند.  کننده اصالح

 يافزار آمار نرمو ثبت آنها در ها  داده يپس از گردآور

SPSS انجام شد. در  يل آماريه و تحلي، تجز19 با ويرايش

ف يتوص يبرادرصد  و ياز جداول فراوانمطالعه ن يا

 Logisticو  Chi-Square يها و از آزمونها  داده

Regression  ها  ل دادهيتحلجهت  15/1 يدار يسطح معندر

  استفاده شد.

 ها افتهي

درصد  2/4، در مطالعه کننده شرکت انياز کل دانشجو

د رنگ را گزارش يدنقص  يسابقه خانوادگ (نفر 15)

 يو برا (فرن 7) 5/4دختران  ين درصد برايکردند که ا

 يدار ياختالف معن ياز نظر آمار بود. (نفر 3) 1/4پسران 

دست ه بديد رنگ  نقص يه خانوادگابقو س تينسن جيب

از نظر ابتال ي دار معنيآماري  اما ارتباط(. 1جدول ) امدين

ه ب ؛وجود داشت يو سابقه خانوادگ نقص ديد رنگبه 

 12) درصد 43/8 و يانمبتالنفر(  8) درصد 25که  يطور

ان يرا ب نقص ديد رنگ ي، سابقه خانوادگفراد سالمانفر( 

33/1xو  =1df و =18/1P) نمودند
2
=) . 

دانشجويان از نفر(  188) درصد 8/87در اين بررسي 

نزديک نفر(  181درصد ) 3/86نظر وضعيت بينائي سالم، 

 31درصد ) 5/22دوربين و  نفر( 12درصد ) 4/8بين، 
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افراد سبت آستيگماتيسم در ، آستيگمات بودند. ننفر(

 5/26، افراد مذکرو در نفر(  27) درصد 8/17 ،مونث

دست آمد. از نظر جنسيت و ه ب نفر( 58درصد )

17/1xو  =1df و =98/1P) هاي بينائي سالم وضعيت
2
= ،)

18/1xو  =1df و =81/1P) نزديک بين
2
 و دوربين (=

(37/1P= 1 وdf=  28/1وx
2
داري  ( اختالف آماري معني=

اما در مورد آستيگماتيسم و جنسيت رابطه  .وجود نداشت

سم يکه شيوع آستيگمات طوريه دست آمد. به داري ب معني

و  =1df و =18/1Pدر پسران بيشتر از دختران بود )

25/4x
2
هاي بينائي  دار آماري بين وضعيت ارتباط معني .(=

 دنقص دينزديک بين، دوربين و آستيگماتيسم با ، سالم

 (.2)جدول  نيامد سترنگ به د

 

 
 

 

  نقص ديد رنگتوزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب جنس و سابقه خانوادگي :  1جدول 

نقص سابقه خانوادگي 

 ديد رنگ

 کل مذکر مونث

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3/95 841 1/96 192 5/95 149 ندارد

 2/4 15 1/4 3 5/4 7 دارد

 1/111 856 2/56 211 3/48 156 کل

52/1xو  =1df و =32/1P نتيجه آزمون
2
= 

 

 

 

 

 

  ابتال به نقص ديد رنگ و وضعيت بينائيتوزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب :  2 جدول

ابتال به نقص ديد 

 رنگ

 آستيگمات دوربين نزديک بين سالم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/1 1 1/1 1 7/41 5 8/53 7 دارد

 1/21 69 2/1 4 8/84 113 5/44 158 داردن

 4/19 69 1/1 4 6/84 128 9/44 161 کل

=P=, , df =x2=P=, , df =x2=P=, , df x2=P=, , df  x2 نتيجه آزمون
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از نفر(  154) درصد 8/48همچنين از کل دانشجويان، 

کردند. بين  از لنز استفاده مينفر(  81) درصد 4/3 و عينک

ابتال به نقص ديد رنگ و استفاده از عينک و لنز ارتباط 

 (. 8داري به دست نيامد )جدول  معني

ي بين جنسيت و ابتال به دار معنيارتباط ن مطالعه يدر ا

و  =1df و =11/1P)دست آمد ه نقص ديد رنگ ب

38/1x
2
مبتال به افراد مونث ک از يچ يهکه  ريطوه ب. (=

، افراد مذکرنفر از  12که  يدر حال ،نبودند رنگ دنقص دي

 درصد 4/8، پسراناز  درصد 6) بودند به اين نقصمبتال 

ق از گروه ين تحقير امبتال دافراد  يتمام (.از کل افراد

در که  ين معنيبدقوي بودند.  دوتان قرمز و از نوع -سبز

نفر از  2مبتال،  نفر 12اختالل داشتند. از درک رنگ سبز 

نفر  11 يکه برا يالحاطالع داشتند در ابتال به اين نقص 

  آور بود. جه تعجبين نتيگر ايد

براساس آزمون رگرسيون لوجستيک و همانگونه که در 

کنندگي بر ابتال به  آمده است، سن اثر پيشگوئي 4جدول 

متغير جنس و اختالل ديد رنگ ندارد در حالي که دو 

نقص ديد رنگ چنين اثري را نشان سابقه خانوادگي 

دهند به طوري که نسبت شانس ابتال در افراد مذکر  مي

و در افراد با سابقه برابر  12/5به ميزان نسبت به مونث 

از افراد بدون داشتن باالتر برابر  13/8خانوادگي به ميزان 

 باشد.  ميسابقه خانوادگي، 
 

 

 

 ابتال به نقص ديد رنگ و استفاده از عينک و لنز زيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب تو:  8 جدول

ابتال به نقص 

 ديد رنگ

 لنز  عينک

 خير بلي  خير بلي

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

 1/111 12 1/1 1  8/53 7 7/41 5 دارد

 8/91 814 7/3 81  7/56 195 8/48 149 داردن

 6/91 826 4/3 81  7/56 212 8/48 154 کل

118/1xو  =1df و =91/1P نتيجه آزمون
2
=  23/1P= 1 وdf=  148/1وx

2
= 

 

 

 

 

 بر ابتال به نقص ديد رنگ  نقص ديد رنگسابقه خانوادگي اثر پيش گوئي کنندگي سن، جنس و :  4 جدول

 Standard error df P Odds Ratio CI95% 

 164/1 -225/4 171/1 541/1 1 -652/1 سن

 172/1 -857/19 12/5 116/1 1 871/1 جنس )مذکر(

 164/1 -925/3 13/8 118/1 1 167/1 نقص ديد رنگسابقه خانوادگي وجود 
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 بحث

مبتال فراد مذکر ( انفر 12درصد ) 6، در مطالعه حاضر

قرمز و از  -و تمامي آنان از گروه سبز رنگ دنقص ديبه 

داري  . از نظر آماري اختالف معنيقوي بودنددوتان  نوع

دست ه ب رنگ دنقص ديسابقه خانوادگي  و بين جنس

ابتال به ي بين دار معنيآماري ارتباط در مطالعه ما  .نيامد

ه وجود داشت بآن  و سابقه خانوادگي رنگ دنقص دي

، سابقه خانوادگي مبتالافراد  نفر( 8) درصد 25که  طوري

رتباط آماري همچنين ا را بيان نمودند. رنگ دنقص دي

نزديک بين، ي بينائي سالم، ها وضعيت ي بيندار معني

 دست نيامد. ه ب نقص ديد رنگو آستيگماتيسم با  دوربين

است که افراد  يکيژنت يماريب ينوعص ديد رنگ قن

ستند. ين يآبو سبز، قرمز  يها ص رنگيمبتال قادر به تشخ

ل در و اختالدوتان ص رنگ سبز را ياختالل در تشخ

 نقص ديد رنگ ند.يگو يم پروتانص رنگ قرمز را يتشخ

در اکثر موارد و  xوابسته به کروموزوم  صفت مغلوب

ا يتر است. علت آن کاهش  عيشاافراد مذکر و در  يارث

حساس به سه نوع نور قرمز، سبز،  يها عدم وجود رنگدانه

نقص ديد . سته ايشبک يمخروط ينور يها رندهيدر گ يآب

تواند به  يم يکامل باشد. نوع نسبا ي يواند نسبت يمرنگ 

ا کاهش يهر سه رنگ و  يد رنگ نسبيختالل دا صورت

نقص ديد د رنگ سبز باشد. يا کاهش دي و د رنگ قرمزيد

د رنگ قرمز و ياختالل د تواند به صورت يکامل م رنگ

ار يبس يد رنگ آبيد رنگ سبز باشد. نقص ديا اختالل دي

 (12)نادر است.

نقص ديد ک فرد مونث سالم و حامل يدواج در از

 51شانس يک از پسران دارايسالم، هر  يبا مرد رنگ

ک از دختران يو هر  يماريمبتال شدن به ب يبرادرصد 

معيوب  حامل شدن ژن يبرا درصد 51شانس يدارا

 يبا زن سالم يباشند. چنانچه فرد مذکر کوررنگ يم

 يمالن اجباراما همه حا ؛دختران او سالم ،ازدواج کند

نخواهند  ک از پسران او مبتاليچ يخواهند بود گرچه ه

ست ما حاصل از مطالعه جيد نتايمطالب فوق مو (18)شد.

 و نه تمامي آنهامبتال افراد  درصد 25بدين مفهوم که تنها 

 را ابراز نمودند. نقص ديد رنگ  يسابقه خانوادگ

ن و درک رنگ دندان تحت ييکه تع رسد يبه نظر م

ن يمانند جنس و سن واقع شود و در ب ير عوامل متعدديتاث

کسان نباشد. بر اساس اطالعات يدندانپزشکان مختلف 

ه علت بسه با جنس مذکر يجود جنس مونث در مقاوم

حساس به  يها مرتبط با بروز سلول يها نحوه توارث ژن

 يشتريب يد رنگ توانمنديه از نظر قدرت ديرنگ در شبک

 (14).دارند

اگر . ط استيل مهم در انتخاب رنگ نور محاز عوام

 ،کند تغيير کند منبع نوري که يک شي را روشن مي

در  کننده انعکاس طيفي ناشي از نور منعکس شده يا نفوذ

کند در نتيجه يک رنگ متفاوت ايجاد  آن نيز لزوما تغيير مي

به  يعيط روشن و نور طبيدر محا اء رياش ،چشمشود.  مي

م ين کار به کمک تنظيا ؛دهد يص ميتشخ يو درست يآسان

همين ه ب (15).رديگ مي صورت ياستوانه اي ها ه و سلوليعنب

دليل در مطالعه ما نيز از نور طبيعي و نه نور مصنوعي در 

 تشخيص ابتال به نقص ديد رنگ استفاده شد. 

در  يباعث عدم هماهنگممکن است  يچشماختالالت 

 يبررسبه ق ين تحقيلذا در ا (15).ق رنگ شوديتطب

و  يني، دوربينيب کينزدي بينائي سالم، ها وضعيت

ارتباط آنها با  نک ويز استفاده از لنز و عيسم و نيگماتيستآ

ن جهت مطالعه ما يم. از ايمبادرت نمودديد رنگ نقص 

نقص مذکور را با  يکه ارتباط پارامترها ير مطالعاتيبا سا

ج مطالعه ينتا باشد. يز ميمتما ،نکرده اند يبررس ديد رنگ

ابتال به نقص ن يي بدار معنيآماري  ما نشان داد که ارتباط

نک و ياستفاده از عي بينائي و نيز ها وضعيتو ديد رنگ 
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ن بود که رابطه نکته جالب توجه اي يوجود ندارد. ول لنز

دست ه سم بيگماتيستآن و ين جنس داوطلبيب يدار يمعن

ب يپسران به ترتوع آن در دختران و يکه ش يطوره آمد. ب

شنهاد يب پين ترتي. بدودب درصد 5/26و  درصد 8/17

نده مطالعات يوع آن در آينه علل و شيگردد در زم يم

  رد.يصورت گ يشتريب

نقص ديد وع ينه شيران در زميدر مطالعات داخل ا

وع يش در تهران (11)نجفيشکوه و  يرضائه العرنگ، مط

که دست آورد  هبافراد مذکر در  درصد 2/5را اين نقص 

مطالعات مدرس و باشد.  يمج مطالعه ما يک به نتاينزد

در  (11)صادقيو  يو خداداد در تهران (16)همکاران

در  درصد 13/3ب يبه ترتنقص ديد رنگ را وع ياصفهان ش

دست آوردند ه ب تيدر کل جمع درصد 1/4افراد مذکر و 

در ست. ا مطالعه مادست آمده در ه وع بيشش از يبکه 

نيز  لعه انجام شده در دانشکده دندانپزشکي رفسنجانمطا

دست ه درصد در افراد مذکر ب 3/5شيوع اختالل ديد رنگ 

که هيچ يک از افراد مونث مبتال نبودند که  آمد در حالي

همچنين در  (17) ست.ا مشابه نتيجه حاصل از مطالعه ما

درصد از افراد مذکر  11 ،ي خوراسگاندندانپزشکدانشکده 

در مطالعات  (13) درصد از افراد مونث مبتال بودند. 4/1و 

در  (19)و همکاران Siddiqui ، مطالعهرانيخارج از ا

نقص وع يش ،ايتاليادر  (21)و همکاران Malaspinaپاکستان و

 ،اير مطالعه اسپانافتند. ديک به مطالعه ما ينزدديد رنگ را 

Rebato ذکر افراد مرا در اين نقص وع يش (21)شو همکاران

دست آوردند که کمتر از مطالعه حاضر ه ب درصد 2/4%

 باشد.  يم

در مطالعات نقص ديد رنگ وع ياز علل تفاوت ش يکي

تست کتابچه  استفاده از يچگونگ، طالعه مابا ممختلف 

ن تست هيچ توضيحي در يباشد. چرا که در ا يرا مها يشيا

صفحه را درست  11-12بندي افرادي که  مورد طبقه

نند داده نشده که ما اين افراد را در مطالعه خود خوا مي

اگرچه در ساير تحقيقات مرور شده  .سالم در نظر گرفتيم

در اين مورد توضيحي داده نشده است، اين احتمال وجود 

دارد که اين مطالعات افراد مذکور را کوررنگ 

تفاوت در خصوصيات  ،درنظرگرفته باشند. عالوه بر اين

تواند دليل اصلي اين  مي آماريي ها ژنتيکي جمعيت

تواند منجر به تفاوت  مي از ديگر مواردي که تفاوت باشد.

توان به  مي نتايج مطالعه حاضر با ساير مطالعات شود

را از جمله ها شرايط حين خواندن کتابچه تست ايشي

ن در يهمچناستفاده از عينک يا لنز اصالحي اشاره کرد. 

ش يب يه( برايثان 8 زا شيمطالعات مکث خواندن )ب يبرخ

نقص ديد فرد به  يابتال يبرا يليدل، ياز چهار صفحه رنگ

از آنجا که ابتال به نقص ديد گرفته شده است. در نظررنگ 

رنگ در انتخاب رنگ دندان تاثيرگذار است، انجام 

که به بررسي رابطه بين ابتال به نقص ديد رنگ اي  مطالعه

 پردازد توصيه مي و صحت انتخاب رنگ دانشجويان

 شود. مي

 يریجه گینت

در  يگزارش شده ابتال به کوررنگ يفراوانبا توجه به 

د رنگ در يت دياهممطالعه حاضر و در نظر گرفتن 

 اغلب افراد مبتال يعدم آگاه زين و يدندانپزشک يها درمان

صحت  يها انجام آزمون، د رنگياز وجود اختالل د

به نظر  يضرور يان دندانپزشکيانشجود يبرا ينيب رنگ

ر ين اختالل از کمک سايا هتا در صورت ابتال ب رسد يم

 رند. يح بهره گيافراد در انتخاب رنگ صح

 تشکر و قدردانی

ب يتصو 1659به شماره ان نامه ين مقاله حاصل پايا

 يه علوم پزشکاگدانش يقات و فناوريشده در معاونت تحق

ن معاونت آمالي  له از مساعدتينوسيباشد که بد يممشهد 

ي ارزنده ها همچنين از راهنمائيگردد.  يم يمحترم قدردان
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و جناب آقاي دکتر اسديان  دکتر خاکشور جناب آقاي

  مال تشکر را داريم.ک
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