
 142- 138، 1388 تابستان،2، شماره21دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانتحقيقي

ت و دندان)ترئات(Role Modeling ثيرٔابررسي ميزان  در آموزش بهداشت دهان

4 دكتر فرهاد عليدوستي-3 دكتر ابوالفضل برخورداري-2دكتر امير معين تقوي-1سيد سعيد مظلومي محمودآباددكتر

ي شهيد صدوقي يزدبهداشت دانشگاه علوم پزشكدانشكدهيمبارزه با بيماريها گروه آموزشي دانشيار-1
و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-2  دانشيار گروه آموزشي پريودنتولوژي دانشكده
 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزداي دانشيار گروه آموزشي بهداشت حرفه-3
 دندانپزشك-4

 چكيده
و هدف آمروشهاي مختلفي:زمينه ترتئـا شـده اسـت وزش بهداشت كودكان وجود دارد يكي از روشهايي كه كمتر به آن پرداختهبراي

و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يـزد. باشد مي هدف از اين مطالعه بررسي ميزان تأثير اين روش آموزشي بر بهداشت دهان

. استبوده

و زمان اجراي آن نيمهنيمه تجربي به روش قبل اين مطالعه:روش بررسي آموز دويست دانش روياين بررسي. بود83 دوم سالو بعد

د. دختر مقطع ابتدايي انجام گرديد و  اي از هر يك از مقاطع يك كالس بيستر هر دبستان به صورت خوشهدر هر منطقه شهر، يك دبستان

و عملكرد دانشو بعد از اجراي تئااي بود كه قبل آوري اطالعات، پرسشنامه روش جمع. نفري انتخاب گرديد تر ميزان آگاهي، نگرش

ب سنه آموزان شدوسيله آن و بعد از SPSSو بسته نرم افزاري Chi-Square, Wilcoxonاز آزمونهاي آماري. جيده  براي مقايسه نتايج قبل

.آموزش استفاده گرديد

كه:ها يافته و عملكرد دانش آموزان در مورد بهداشتدر افزايشترتئابه طور كلي نتايج نشان داد مؤ آگاهي، نگرش و دندان ثر دهان

و بر نگرش آنها بيشتر از عملكرد بودبه تئاترتأثير. بوده است در مورد رابطه)P>0001/0(.ترتيب بر آگاهي دانش آموزان بيشتر از نگرش

و عملكرد دانش آموزان در مورد و دندان آزمون آماري نشان داد كه تنها ارتباط سواد بهد سواد مادر با ميزان آگاهي، نگرش اشت دهان

 همچنين نتايج نشان داد كه ارتباط معناداري بين مقطع تحصيلي دانش آموز با ميزان،)P=021/0(.مادر با عملكرد معنادار بوده است

نگ)P=020/0(آگاهي ط)P=022/0(ردـو عملك)P=0001/0(رشـ، ر افزايشـر اين مقاديـكه در مقاطع باالت وريوجود دارد، به

. يابد مي

نتايج اين مطالعه نشان داد كه اجراي سناريوي استفاده شده در اين بررسي متناسب با مسائل فرهنگي هر منطقه در مدارس:گيري نتيجه

و عملكرد دانش سطح شهرستان مي و دندان مورد استفاده قرار آموزان در مور تواند در جهت ارتقاي سطح آگاهي، نگرش د بهداشت دهان

.گيرد

و دندان– آموزش بهداشت–ئاترت:ها كليد واژه . دانش آموزان– بهداشت دهان

 28/4/1388/1385:پذيرش مقاله 26/1/1388:اصالح نهايي2/10/1387/1383:وصول مقاله
 e.mail:Moeentaghavi@mums.ac.ir دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهددانشكده لوژي پريودنتوگروه آموزشي دكتر امير معين تقوي،:نويسنده مسئول

 مقدمه
و دنــدانها اصــليترين اجــزايآينــه دهــان  دهــان بــدن اســت

ن، تكلـم، جويـد: ها به طور كلـي شـامل باشند، اعمال دندان مي
و حفاظت از بافتهاي نگهدارنده دندان )1(.هاستزيبايي

و موفق در زمينـها مسئلهاولين ي كه در كشورهاي پيشرفته
و در اجـراي كنترل پوسيدگي دندان مورد توجه قرار گرفته

و تنظـيم  آن كوشش شده، آمـوزش مـردم در سـطح وسـيع
)2(.رژيم غذايي مناسب براي كودكان بوده است

و بيماري مكانيسم هـاي پريودنتـال بـه ايجاد پوسيدگي دنـدان
عأشدت تحت تا  ش ثير و و يوه زندگي افراد قرار مي دات گيرد

در حقيقت هدف از آموزش بهداشت تغيير عادات مـضر يـك 
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و همكارانسيدسعيد مظلومي محمودآباددكتر

 ايـن تغييـر رفتـار،)6-3.(فرد در جهت تثبيت عادات نيكوست
در كودكان بايد با روشهاي متناسب بـا ايـن سـنين آمـوزش

آن. داده شود  يكي از روشـهاي آموزشـي كـه در خـصوص
تي صــورت نگرفتــه اســتمطالعــه زيــاد  ئــاتر بــه كــارگيري

رس تئاتر.باشد مي اتر از هر يك هنر ارتباطي است كه پيام را
در بـين اقـشار،)7.(توانـد بيـان كنـد رسانه ارتباطي ديگر مي 

مختلف يك جامعه، گروههاي آسـيب پـذير در اولويـت قـرار 
و در بين گروههاي آسيب پذير، كودكان بـه خـصوص  دارند

ب  ودن مخلوط دندانهاي شيري در سنين دبستان به جهت دارا
مطالعـات گونـاگون نتـايج.گيرندميو دائمي در اولويت قرار 

و دنـدان دانـش آمـوزان  در خصوص آگاهي بهداشت دهـان
دوره دبــستان نــشان داده اســت كــه اكثريــت آنهــا از عالئــم 

و  ها آگاهي نقش مواد غذايي بر پوسيدگي دندان بيماريهاي لثه
و با آموزش به  و دنـدان از طريـق كافي نداشته داشت دهـان

 نمايش، اين آگاهي در آنها به ميزان قابـل تـوجهي بـاال رفتـه 
)8(.است
ازٔاز انجام اين مطالعـه بررسـي تـا هدف تر تئـا ثيـر اسـتفاده

و دنـدان آموزشي بر  و رعايت بهداشت دهـان آگاهي، نگرش
. استدانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد بوده

 روش بررسي
و زمـان اجـراي مطالعه نوع و بعـد نيمه تجربي به روش قبل

هـاي كـل نمونـه تعـداد. اسـت بـوده 1383آن نيمه دوم سال 
هـا بايـد طـوري انتخـاب نمونه. انتخاب شده دويست نفر بود 

و از شدند مي و اقشار كه از يك منطقه خاص نبوده  هر گروه
و در اصل اين دويـست جامعه در نمونه  نفـر ها موجود بوده

دانش آموز نماينده تمام دانش آموزان دختـر مقطـع ابتـدايي
و جامعه شهري يـزد بـه دو منطقـه بـاال لذا. شهر يزد باشند 

ا و كليه مـدارس بتـدايي موجـود در جنوب شهر تقسيم شدند
اي تقسيم شدند كه در اين دو گروه قـرار سطح شهر به گونه 

ــد و. گرفتن ــاعي ــصادي اجتم يــك گــروه داراي وضــعيت اقت
و گروه ديگر در نقطه مقابـل قـرار داشـت  از.ندفرهنگي خوب

و از هـر بين كليه دبستانها دو دبستان به صـورت تـصادفي
 مقـاطع اول تـا پـنجم كـالس از مدرسه صد نفر در قالب پنج 

آوري اطالعـات جمـع. انتخاب شدند) از هر كالس نفر بيست(
امه صـورت گرفـت كـه حـاوي سـه گـروه به وسيله پرسشن 

ميال سؤ نگـزان آگاهـجهت سنجش و عملكـي،  رد دانشـرش

و دندان بود آموزان در مورد بهداشت براي هر گـروه. دهان
و كـل پرسـشنامه داراي   سـوال سـه يـا چهـار27نه سـؤال

م روايي پرسشنامه بـا نظر.جوابه بود تخصـصان سـنجي از
و آمـار شامل سه متخصص دندانپزشكي  ، آموزش بهداشـت

ؤتا α)=8/0(نباخايي آن نيز از طريق آلفاي كرو پايمين شد
و پرسش. گرديد مينٔتا نامه مربوطه يك كد به هر دانش آموز

بـراي آنكـه. داده شد تا اطالعات در هر دو مرحله حفظ شود 
ــسته ي دانــش آمــوزان از دان ــد در هــاي كــديگر اســتفاده نكنن

ــنج  ــاي پ ــدا از گروهه و ج ــري و نف ــد ــرار گرفتن ــديگر ق  يك
شد پرسشنامه و با دقتـي خـاص اطالعـات ها بين آنها توزيع

در چند جلسه توسط كارشناسـان آمـوزش بهداشـت مـورد
و تحليل قرار گرفتند تا مشخص شود دانـش آمـوزان  تجزيه

و در در چــه مــواردي بــه آمــوزش بيــشتر ي احتيــاج دارنــد
و نامه بيشتر روي چه نوشتن نمايش موضـوعي تأكيـد شـود

نامه مطالب كدامند تا در ابتداي نمايـش ترين عالوه بر اين، مهم 
و  گـذاري آن بـاالتر از دقـايق بعـدي اسـت تأثير كه گيرندگي

به ايـن ترتيـب بـه مطـالبي كـه دانـش آمـوزان. آورده شوند 
و در نوشـتن كمترين پاسخ را داده بودند بيش  تر بها داده شد

. گرفتندنامه اين مطالب در ابتدا قرارنمايش
اي نوشته شـده اجراي بيست دقيقه تهيه شده براي سناريوي

ــا  ــد از آم ــه بع ــود ك ــر از ب ــار نف ــشنامه چه ــدن نماي ده ش
و پنجم دبـستان شـهيد آموزان دختر كالس دانش هاي چهارم

يـك نفـر بـه عنـوان. بستاني جهت اجراي آن انتخـاب شـدند 
و سه نفر به عنوان بيمار كه هر كد  ام يـك گـروه دندانپزشك

بيمار اول نقـش انتقـال آگـاهي. كردند از مشكالت را بيان مي 
و دنــدان را بــه عهــد ه داشــت، در خــصوص بهداشــت دهــان

و سوم ارتقاي و عملكرد دانـش آمـوزان بيماران دوم  نگرش
و طرح. را به عهده داشتند هر بيمار با مراجعه به دندانپزشك

ك  و مشكل خود در واقع مشكالت دانش آموزان را مطرح رده
يك. دادميدندانپزشك به آنها پاسخ  رده اجـرا نمايشنامه در

ن  و صحنه اصلي در.، مطب يك دندانپزشك زن بود مايششد
و طـرز اسـتفاده اين نمايشنامه طريقه استفاده از نـخ دنـدان

.شد توسط دانش آموزان آموزش داده مي صحيح از مسواك 
و  سناريوي اين نمايـشنامه توسـط متخـصص دندانپزشـكي

و چند متخصص هنرهاي نمايشي اظهار نظر مورد بازخواني
دانـش آمـوزان انتخـاب شـده بـراي اجـراي.قرار گرفته بود 

مـنم زيـايش به مدت يك و متخصصـ دندانپرـنظـراه  زشك
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. در آموزش بهداشت دهان)اترئت(Role Modelingميزان تاثير بررسي . .

همچنين جهـت اجـراي علمـي،. دندهنرهاي نمايشي تمرين كر
اين نمايشنامه قبل از اجراي اصلي براي يك گروه نمونه اجرا 

 به پيشنهاد كارشناسـاني خاصسپس در يك روز. شده بود 
بودنـــد، دويـــست نفـــر نامه را مطالعـــه كـــرده كــه نمايـــش

بودنـد در آموزي كه مورد ارزشيابي اوليه قرار گرفتـه دانش
و نمايـش  نامه بـراي دبستان شهيد بستاني گـردآوري شـدند

و بعد از  ه روز به وسيله همان پرسـشنام15آنها اجرا گرديد
. مورد ارزشيابي قرارگرفـت اوليه ميزان اطالعات كسب شده

در بــراي جلــوگيري از نتــايجمجــدداً  كــاذب دانــش آمــوزان
ــنج ــاي پ و گروهه ــده ــشانده ش ــديگر ن ــدا از يك و ج ــري  نف

در كـامپيوتر وارد كليـه پاسـخها. كردند پرسشنامه را تكميل
و نمره  و شده و دهي شدند  نمرات مربوط به آگـاهي، نگـرش

ا دو مرحله با عملكرد در  Wilcoxonز آزمون آماري استفاده
براي بررسي ارتباط نمرات كسب شده مادران. مقايسه شدند

 استفاده شد كليه محاسبات بـا Chi-squareباسواد از آزمون 
. گرديدند مقايسهSPSSنرم افزار

ها يافته
2/9 نمونه هاي مـورد بررسـي در اين بررسي ميانگين سني

ــال ــار(س ــراف معي ــا انح م)02/0ب ــود از ــوع ب ــست جم دوي
و%5/7 نفر برابر15آموز، دانش 15 داراي مادران بي سواد

و داراي مادراني با سـواد در حـد خوانـد%5/7نفر معادل ن
و%18 نفـر برابـر36مـادران. نوشتن بودنـد  مـدرك سـيكل

د%5/22 نفــر معــادل45مــادران ر ســطح دبيرســتان ســواد
مـ%5/44 نفر برابر89. داشتند ادراني بودنـد كـه نيز داراي

و باالتر از ديپلم . داشتندسواد ديپلم
 اجراي نمايش نمره آگاهي دانش آموزان از مجموع بعد از

 دست آمد كه اين رقم قبل اجرايهب64/15±28/2 نمره،18
ــود74/10±46/2 آن ــده بـ ــزارش شـ ــر. گـ ــره نگـ ش نمـ

48/10 نمره در ابتداي مطالعه27آموزان نيز از مجموع دانش
بـه عنـوان. يافـت ارتقـا14/16 آمد كه در پايـان بـه دستهب

به نظر شما رعايت بهداشت(نمونه در پاسخ به اين سؤال كه 
و  از) دندان چه ميزان در سالمت انسان مؤثر است دهان قبل

ز( پاسـخ%4/19نمايش تنها  نـد كـه ايـن داده بود) يـاد خيلـي
ت   نمـره)1 دولجـ.( رسـيد%2/37تر بـهئاميزان بعد از اجراي

 نمره قبـل از اجـراي18از مجموع عملكرد دانش آموزان نيز
به84/7رـتتئا ازـقب. زايش يافتـاف12/9 بود كه در پايان ل

ت ازئاجراي در دانش آموزان مسواك نمي%9اتر بيشتر  زدند
ا  كـاهش%2يـن ميـزان بعـد از اجـراي نمـايش بـه حالي كـه

 آگـاهي در پايـان مطالعـه در مجمـوع ميـزان)2جدول.(يافت
كر%27و ميزان نگرش6/45% .د تغيير

و عملكـرد بررسي رابطه سواد مادر با ميزان آگاهي، نگـرش
و دندان نـشان داد كـه  دانش آموزان در مورد بهداشت دهان
و  دانش آموزان داراي مادران بـي سـواد از آگـاهي، نگـرش

 باسواد عملكرد كمتري نسبت به دانش آموزان داراي مادران 
آزمون آماري نشان داد كه ارتبـاط سـواد. برخوردار هستند

.مادر تنهـا بـا عملكـرد دانـش آمـوزان معنـادار بـوده اسـت 

)021/0=P(همچنين نتايج نشان داد كه ارتباط معناداري بين

و عملكرد  مقطع تحصيلي دانش آموز با ميزان آگاهي، نگرش
تر ايـن ارتبـاط قـوي در مقاطع باالتركه وجود دارد، به طوري 

 بررسي نـشان داد كـه بـه طـور مجموع نتايج ايندر.گرديد
ت و عملكرد دانش آموزا ئاتركلي ن در مورد بر آگاهي، نگرش

و دندان مؤ (ثر بوده استبهداشت دهان .0001/0<P(

 بحث
 بـر ايج ايـن مطالعـه نـشان داد تـأثير تئـاتر كـه نتـ طور همان

و عملكـرد دانـش آمـوزان در مـورد بهداشـ ت آگاهي، نگرش
و دندان مثبت بوده است و همكـاران Nemati مطالعـه. دهان

 ساله مدارس شـيراز در ارتبـاط بـا12-6آموزان در دانش
و دنـدان مسواك زدن نشان داد كه با آموزش بهداشت دها ن

ز طريــق نمــايش عملــي، عملكـــرداو روش مــسواك زدن
)9.( افزايش نشان داد%22-%18موزانآ دانش
و هـر نمـايش داراي يـك سـري تئاتر  يك هنر نمايشي اسـت

ت كه مخاطب را به سـوي خـود جـذب ويژگيهاي خاصي اس
در مي و قبـل از ايـن كـه مطلبـي را بـه او آمـوزش دهـد كند

 هر فرد،)10.(شود فراغت بيننده مؤثر واقع مي پركردن اوقات 
و از آن لـذت ببـرد يا بيننده دوست دارد . كه نمايش را ببينـد

و جـود دارد پس اين يك ميل باطني است كه هر جـا نمايـشي
 يـك نفـر زيـرا در تئـاتر. كند فرد به سوي آن گرايش پيدا مي 

 شـبيه زنـدگي تئـاتر. نده محض يا شنونده محض نيـست گوي
و حركتهاي همراه آن بـه مـشابه زنـدگي واقعـي  كردن است

د)11.(عرضه مي شود مي، ور سخنراني فرد تنها گوش دهـد
رسـند در مورد مسائلي كه به گوش او مي در چند دقيقه اول 

ت ادامه كند، ولي با گذشت زمان فكر او ديگر به فعالي فكر مي
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و همكارانسيدسعيد مظلومي محمودآباددكتر

و فرد تنها گوش مي و بعـد از چنـد دقيقـه او حتـي نداده دهد
و گوش هم نمـي ديگر ن او بـه سـوي مطالـب ديگـر ذهـ دهـد

ت شود ولـي متمايل مي و هـر چـه ايـن ئـاتر در  گونـه نيـست
مي نمايش پيش مي )7.(كند رود تماشاگر بيشتر به آن دقت

ت و عملكـرد دانـش آمـوزان ئاترتأثير مثبت  بر آگاهي، نگرش
در Bourke،)13-12(.العات محدودي تأييد شده استدر مط

ا ك كشور ت ستراليا نشان داد توانـد باعـث افـزايش مـي ئـاتره
و مـواد غـذايي  آْمـوزان پيرامـون نقـش پـالك آگاهي دانـش

و همچنـين اسـتفاده از حاوي قند در ايجاد پوسيدگي دنـدان 
ــدان ــر دن ــاوي فلوخمي ــاهش هاي ح ــا در ك ــش آنه و نق ــد راي

بـ. هاي دنداني گردد پوسيدگي ه نتايج ديگـري كـه ايـن محقـق
: دست آورده است عبارتند از

.ش آموزان دوره دبستان مؤثر استآموزش بر دان)لفا
بي بر دانش آمـوزان دبـستاني دارد تأثير بسيار خو ئاترت)ب
ت آموز)ج و دندان از طريـق  آموزشـي ئـاترش بهداشت دهان

و عملكـرد نگـرياي در ارتقـا تواند تأثيرات فوق العاده مي ش
)13.(آنها داشته باشد

د يك تجربـه از طريق ايجا ئاترت اين است كه تكنيك اعتقاد بر
ت،)15-14.(گردد مؤثر باعث يادگيري مي  ئـاتر در مورد تأثير

م شده در استراليا نشان داد كه اين بر نگرش نيز، تحقيق انجا
تواند باعث تغيير در نگرش دانـش آمـوزان پيرامـون مي هنر

و همچنـين تغييـر در عـادات دانـش  و دنـدان بهداشت دهـان
)13.(آموزان گردد

ت نتايج مطالعه حاضر نشان مي  بر ئاتردهد كه بيشترين تأثير
و دوم اب تدايي بوده است كـه آگاهي دانش آموزان مقطع اول

)13.(كامالً هماهنگي داردBourke با نتايج تحقيق
حـ مطالعدر بـه آمـاضر طـا تـريـوزش از ردـكـ عملئاترـق

%93 بـه%5/67از مسواك زدن در خصوص وزانــآم دانش
و همكاران همخـواني داردـبـد كه رسي .ا نتايج مطالعه نعمتي

ــي ــايش عمل ــق نم ــوزش از طري ــا آم ــذكور ب ــژوهش م در پ

ت آزمونها ت ئاترميزان پاسخ بعد از اجراي  ئاترميزان پاسخ قبل از اجراي

 خيلي زياد زياد كم دانم نمي خيلي زياد زياد كم دانم نمي
P.V Z 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 متغير

 شماره
 سوال

0001/0 413/7- 9 18 1/13 26 7/40 81 2/37 74 4/30 58 22 42 3/28 54 4/19 37 

ـر شما رعـايت به نظ
و دنـدان  بهداشت دهـان

زان در سالمتـچه مي
 انسان مؤثر است؟

0001/0 299/7- 6/13 27 1/13 26 3/34 68 9/38 77 9/34 68 6/22 44 6/22 44 20 39 

مـبه نظ هـراجعـر شما
تا به دندانپزشك مرتب

بيماريهاي دركاهش ميزانچه 
 مؤثراست؟ ودندان دهان

0001/0 95/8- 1/12 47 3/13 26 2/47 92 4/15 30 5/60 112 8/20 57 9/5 11 7/2 5
به نظـر شما بيماريهاي

و   چه ميزانتا دندان دهان
 مؤثرند؟ درناراحتي قلبي

ت آزمونها ت ئاترميزان پاسخ بعد از اجراي  ئاترميزان پاسخ قبل از اجراي

 خيلي زياد زياد كم دانم نمي خيلي زياد زياد كم دانم نمي
P.V Z 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 متغير

 عملكرد
0001/0 97/5- 0 0 5 10 2 4 93 186 5/1 3 8/20 41 6/9 19 5/69  مسواكاز استفاده 137
0001/0 55/6- 0 2 17 34 30 60 53 106 1 2 2/18 36 2/73 145 6/8  دندان ازنخ استفاده 17

0001/0 02/7- 5/0 1 5/4 9 7/38 77 8/56 113 5/1 3 6/8 17 1/70 138 3/21 42 
 موقعبه تعويض

 مسواك

و درصد وضعيت پاسخ به گزينه:1جدول د توزيع فراواني و ندان بر سالمت انسان، كاهش هاي نگرشي تاثير رعايت بهداشت دهان
و بعد از آموزش از طريق تئاتر و ناراحتي قلبي قبل و دندان بيماريهاي دهان

در:2جدول و و تعويض مسواك: هاي عملكردي صد وضعيت پاسخ به گزينهتوزيع فراواني ، استفاده از نخ دندان  به مسواك زدن
و بعد از آموزش از طريق تئاترصورت  سه ماهه قبل
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. در آموزش بهداشت دهان)اترئت(Role Modelingميزان تاثير بررسي . .

به%6/12توانستند ميزان مسواك زدن نمونه هاي خود را از
)9.( برسانند22%

توانــد مــي يوي آموزشــي تهيــه شــده در ايــن مطالعــهســنار
ه در ساير مدارس سـطح متناسب با مسائل فرهنگي هر منطق 

و از ايـن طريـق آگـاهي، شهر نيز مورد استفاده قـرار گيـرد
و  و عملكرد دانش آمـوزان در مـورد بهداشـت دهـان نگرش

. دندان افزايش يابد
بـ دانش آمـوز كه در ييد كردٔهمچنين نتايج اين مطالعه تا ه ان

بـه نيـاز آموزش مطالبي كه جهت خصوص در سنين پايينتر
فاده از روش سـخنراني يـا است به جاي دارند عملي آموزش

رـري نظيـوان از روشهاي جذابتـتمي آموزشيهاي زوهـج

. باشد تا تأثيرات آن بيشتره كرداستفادهنرهاي نمايشي

 گيري نتيجه
ت ازميئاتربر اساس نتايج اين مطالعه توانـد بـه عنـوان يكـي

م استراتژي قطـع هـاي آمـوزش بهداشـت در دانـش آمـوزان
. گيردابتدايي مورد استفاده قرار

و قدرداني  تشكر
از بدين ها مـژده زحمات همكاران محترم، سركار خانم وسيله

و مـريم فالحتـي اژدري، معصوم  وه عباسي شوازي  تـشكر
.گرددميقدرداني
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