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ABSTRACT
Background & objectives: Intestinal parasitic infections are the most health threatening agents
around the world, developing countries in particular. The aim of the present study was to
determine the prevalence of Giardia lamblia and Enterobius vermicularis among the children of
kindergartens in Shahroud, Iran.
Methods: In this descriptive cross sectional study from 811 children of 15 kindergartens fecal
samples were collected by way of census in 2013. This work was conducted with education of
parents and their full consent. All samples were examined at Central Laboratory of Shahroud
University of Medical Sciences based on formalin ethyl acetate method. In addition direct smear
was also applied for the watery and loose samples. Finally, collected scotch tape samples were
examined microscopically. Descriptive statistics indices including means, standard deviations, and
frequencies were used for reporting the results.
Results: The overall prevalence of intestinal parasitic infections among the children of Shahroud's
kindergartens was 22.2%. Also, the prevalence of the infections among males and females were
24.1% and 20.4%, respectively. The highest prevalence of infections were belongs to Giardia
lamblia and Endolimax nana (7.4 and 4.8%), respectively. Also, Trichomonas hominis had the
lowest prevalence (0.5%). Prevalence of infection caused by Enterobiusver micularis was (2.1%),
the average ages of children infected by Enterobius vermicularis and Giardia were 5.1 and 4.7,
respectively. There was no difference in order of parasites infection on the basis of gender.
Conclusion: The prevalence of infection caused by Enterobius vermicularis among the children
was considerably low. Also, the prevalence of Giardia lamblia was lower than the average of its
prevalence in countrywide scale. Although the health services have been effectively enhanced, the
prevalence of intestinal parasites, Giardia lamblia in particular, is still problematic.
Keywords: Intestinal parasites, Kindergarten, Frequency, Shahroud
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مقدمه
اي از جمله مهم ترین بیماري بیماري هاي انگلی روده

هستند که با سالمت در سطح جهان هاي عفونی 
. فردي و عمومی جامعه ارتباط مستقیمی دارند

آلودگی به انگلهاي روده اي همواره در نقاط مختلف 
کشور ما وجود داشته و باعث صرف هزینه هاي قابل 

توجهی در زمینه هاي تشخیص، پیشگیري و درمان 
میزان آلودگی به کرم هاي روده اي. ]1[بوده است

مثل آسکاریس و تریکوسفال در چند دهه گذشته در 
بوده است، که خوشبختانه با زیادکشور ما بسیار 

جایگزینی مصرف کودهاي شیمیایی به جاي کودهاي 
انسانی، ارتقاء سطح بهداشت فردي و اجتماعی و 

چکیده
اي یکی از مشکالت عمده بهداشتی در سراسر جهان به ویژه کشورهاي در حال آلودگی هاي انگلی رودهزمینه و هدف: 

Enterobiusو اکسیور (ژیاردیا المبلیاتوسعه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انگل هاي روده اي با تاکید بر 

vermicularis .براي اولین بار در بین کودکان مهد کودك هاي شهر شاهرود بود (
به روش سر 1393مهد کودك سطح شهر شاهرود در سال 15کودك 811در این پژوهش توصیفی مقطعی  از کار: روش

شماري نمونه مدفوع جمع آوري شد که این کار با آموزش والدین و با رضایت کامل آنها انجام پذیرفت. تمامی نمونه ها 
رد بررسی قرار گرفتند. الزم به ذکر است جهت نمونه هاي در آزمایشگاه مرکزي دانشگاه به روش فرمالین اتیل استات مو

فاقد قوام طبیعی ازروش الم مستقیم استفاده شد. و در نهایت الم هاي چسب اسکاچ با روش میکروسکوپی ارزیابی شدند. 
براي گزارش یافته ها از شاخص هاي آماري توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و فراوانی استفاده گردید.

کودکان دختر %4/20کودکان پسر و %1/24بود. %2/22شیوع کلی آلودگی به انگل هاي روده اي در بین کودکان افته ها: ی
ژیاردیا مهد کودك ها مبتال به آلودگی هاي انگلی روده اي بودند. بیشترین شیوع آلودگی ها به ترتیب  مربوط به انگل هاي 

بود. یافته قابل %5/0با تریکوموناس هومینیسو کمترین شیوع آلودگی مربوط به %8/4و اندولیماکس نانا با %4/7با المبلیا
در ژیاردیا المبلیا) آلودگی به انگل اکسیور بود. میانگین سنی آلودگی به انگل اکسیور و %1/2توجه مطالعه شیوع نسبتا کم (

وت قابل توجهی در ترتیب شیوع آلودگی به انگل ها بر حسب جنسیت کودکان سال بود. تفا7/4و 1/5کل کودکان به ترتیب 
وجود نداشت. 
در صد نسبتا کمی از کودکان مهد کودکهاي شاهرود آلوده به اکسیور بودند. و همچنین شیوع آلودگی به نتیجه گیري: 

شتی در سطح شهرها و روستاها، شیوع ژیاردیا از متوسط شیوع کشوري پایین تر بود. با وجود افزایش ارائه خدمات بهدا
انگل هاي روده اي به خصوص ژیاردیا از مشکالت عمده منطقه به حساب می آید.  

انگل هاي روده اي، مهد کودك، فراوانی، شاهرودکلیدي:کلمات 
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بهینه سازي آب آشامیدنی در سالهاي گذشته، 
کاهش یافته زیاديآلودگی به این کرمها تا حد بسیار 

ی از اما از طرف دیگر آلودگی به برخ. ]1[است
مثل اکسیور و ژیاردیا و تک یاخته ايانگلهاي کرمی

هنوز در بین افراد جامعه و خصوصا خردساالن دیده 
بسیار از آنجا که آلودگی به این انگلها. ]2[میشود

راحت در بین کودکان و نیز والدین آنها توسط دست 
و وسایل آلوده منتشر می شود باید نسبت به 

م نمود شناسایی و کنترل و درمان به موقع آنها اقدا
آلودگی به این دو انگل در کودکان می تواند . ]2[

و بروز رفتارهاي خارش، بیقراري، بیخوابی باعث 
عصبی (در مورد اکسیور) و نیز اختالالت گوارشی و 

و فقر ویتامین (در ]3[سوء جذب و اسهال، کم خونی
که این مسائل می تواند در روند شودمورد ژیاردیا) 

صحیح رشد این قشر مهم جامعه تاثیر نامطلوب 
.داشته باشد

ارتباط با شیوع انگل ایران درمطالعات متعددي در 
همکاران هاي روده اي انجام شده است. کوشا و 

گزارش کرده %8/8آلودگی به انگل ژیاردیا را شیوع
1386سال در شهر سمنان شیوع اکسیور در . ]4[اند 

توسط آتش نفس و همکاران در بین کودکان 
ثبت شد % 5/12کودکستان ها و دبستان هاي شهري 

هاي روده اي در مطالعهآلودگی به انگل. ]5[
در بین کودکان ]6[داوودي و همکاران در زاهدان

و در ارومیه در بین %42مهد کودك ها حدود 
%4/20کودکان معلول ذهنی توسط حضرتی تپه 

در مطالعه مرور سیستماتیک . ]7[رش شده استگزا
انجام شد 2013در ایران که توسط عباسیان در سال 

. ]8[برآورد شد%7/14شیوع ژیاردیا در کل کشور 
الزم به ذکر است که تشخیص انگلهاي روده اي در 

هاي طبی و مراکز آزمایش مدفوع در اکثرآزمایشگاه
بهداشتی درمانی  به روش الم مستقیم انجام می شود 

برخوردار نمی باشد. در دقت باالییکه این روش از 
پژوهش حاضر از روش فرمالین اتیل استات براي 
بررسی آلودگی به انگلهاي روده اي در کودکان مهد 

کودکهاي شهر شاهرود استفاده شد که بر اساس 
م شده از حساسیت الزم و بسیار برخی تحقیقات انجا

بیشتري نسبت به الم مستقیم در تشخیص 
میکروسکوپی عوامل انگلی روده اي برخوردار است 

همواره جهت برنامه ریزیهاي صحیح بهداشتی . ]9[
براي کنترل و مبارزه با بیماریها در هر منطقه نیاز به 
اطالعات دقیق و جدید اپیدمیولوژیک می باشد. در 

ستا بررسی عفونت هاي انگلی روده اي عالوه همین را
بر شناخت عوامل محیطی مورد نظر و میزان شیوع 
می تواند شاخص بهداشتی موثري در جامعه باشد. از 

اي جامع و آنجا که در شهر شاهرود تاکنون مطالعه
هدفمند در رابطه با بررسی آلودگیهاي انگلی روده 

هد اي به صورت سرشماري در کودکان سنین م
کودك ها انجام نگرفته است، لذا با توجه به اهمیت 
حفظ سالمتی جسمی و روحی کودکان و همچنین 
جهت تصمیم گیري هاي صحیح بهداشتی مطالعه 

حاضر انجام شد.

روش کار
وهش از نوع توصیفی مقطعی می باشد. تمامی این پژ

مهد کودك سطح شهر شاهرود در سال 15کودکان 
کودك 811به صورت سرشماري و به تعداد 1393

مورد آزمایش مدفوع قرار گرفتند.در این مطالعه 
ابتدا پرسشنامه پژوهشگر ساخته و حاوي اطالعات 

ي از دموگرافیک از جمله سن، جنس و وضعیت اقتصاد
طرف مسئولین مهد کودك در اختیار والدین قرار 
گرفت و اطالعات مربوط به سن، جنس و وضعیت 
اقتصادي خانواده جمع آوري شد. براي هر کودك 
ظرف جمع آوري مدفوع به والدین داده شد و 
نمونه ها پس از جمع آوري به آزمایشگاه دانشگاه 
علوم پزشکی شاهرود منتقل شدند. در جلسات 

گانه در مهد کودك هاي شهر شاهرود به والدین جدا
به طور صحیح آموزش داده شد تا نمونه چسب 
اسکاچ را با چسباندن چسب مربوطه درناحیه مقعد 
کودکان و سپس منتقل نمودن چسب بر روي الم 
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ژیاردیا المبلیا اندولیماکس نانا س بالستوسیستی
هومینیس

آنتاموبا کولی انتروبیوس 
ورمیکوالریس

یداموبا بوچلی تریکوموناس 
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93کودك مهد کودك هاي شهر شاهرود، سال 811فراوانی عفونت هاي انگلی روده اي در بین . 1نمودار

آزمایشگاهی تهیه نموده و به آزمایشگاه تحویل 
زمان گرفتن نمونه هاي چسب اسکاچ توسط دهند. 

انجام شد. 93والدین در طول سه ماهه اول سال 
جمع آوري نمونه ها با رضایت کامل والدین و با 

آزمایشهاي مدفوع توجیه کامل آنها صورت گرفت. 
علوم پزشکی شاهرودمرکزي دانشگاهدر آزمایشگاه 

ها براي تمامی نمونهاتیل استات و به روش فرمالین 
الزم به ذکر است که در مورد نمونه . انجام گردید

هاي مدفوع فاقد قوام طبیعی (شل و آبکی)، عالوه بر 
روش فرمالین اتیل استات، الم مستقیم مدفوع نیز 

تا تروفوزوئیت تک یاخته هانیز در صورت شدانجام 
. و در نهایت الم هاي .وجود تشخیص داده شوند

ی ارزیابی شدند. چسب اسکاچ با روش میکروسکوپ
جهت گزارش یافته ها از شاخص هاي آماري توصیفی 
شامل میانگین، انحراف معیار و فراوانی استفاده 

میزان آلودگی به انگلهاي مختلف در افراد گردید. 
گروه مورد نظر بطور جداگانه مورد ارزیابی و 

تا آلودگی هاي غالب تر مشخص گرفتمقایسه قرار 
. شود

یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن کودکان مورد مطالعه 

%6/48سال بود. 7ماهه تا 9سال با دامنه 21/1±8/4

آنها دختر بودند. فراوانی کلی %4/51کودکان پسر و 
آلودگی به انگل هاي روده اي در بین کودکان مهد 

بود. به عبارت %2/22کودك هاي شهر شاهرود 
نمونه آزمایشگاهی از نظر آلودگی 180دیگر تعداد 

%4/20کودکان پسر و %1/24مثبت گزارش شدند. 
کودکان دختر به انگلهاي روده اي آلوده بودند. در 

کودکان آلوده به انگل هاي ژیاردیا و %5/9مجموع 
آنها آلوده به تک یاخته هاي غیر %7/11اکسیور و 

بیماریزاي روده اي بودند. 
فراوانی آلودگی به انگل هاي روده اي 1نمودار 

مختلف را در بین کودکان مهد کودك هاي شهر 
نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شاهرود

ژیاردیا شود بیشترین درصدآلودگی مربوط به 
و کمترین %8/4با نانااندولیماکسو %4/7با المبلیا

با تریکوموناس هومینیسدرصد آلودگی مربوط به 
می باشد. فراوانی آلودگی به اکسیور نسبتا کم 5/0%

کودك کودکان مهد%1/2بود. به بیان بهتر حدود 
هاي شهر شاهرود به این انگل آلوده بودند. بر 

ساله، 4کودکان %22اساس نتایج مطالعه نزدیک به 
ساله 6کودکان %20ساله و حدود 5کودکان 30%

آلوده به انگل هاي روده اي مختلف بودند. این سه 
کودك) کل 519% (64گروه سنی ذکر شده حدود 

ند.   کودکان مورد بررسی را تشکیل می ده
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کودك از جمعیت مورد مطالعه همزمان به 8تعداد 
بیش از یک انگل روده اي آلوده بودندکه همگی آنها 

نفر 4سال به باال بودند. از این بین 4دختر و 
، تریکوموناس هومینیسهمزمان آلوده به ژیاردیا و 

و اندولیماکس نانانفر همزمان آلوده به ژیاردیا و 2
بالستوسیستیس ه به اکسیور و نفر همزمان آلود2

بودند.هومینیس
شیوع آلودگی به انگل هاي روده اي و انگل هاي 
پاتوژن در گروه هاي سنی، جنسی و وضعیت اقتصادي 

نشان داده شده است. بر این 1مختلف در جدول 
%3/2از لحاظ آلودگی به انگل هاي پاتوژن، اساس 

ژیاردیا و همچنین به%9/7کان پسر به اکسیور و کود
به ژیاردیا آلوده %7دختران به اکسیور و 9/1%

بودند. میانگین سنی آلودگی به انگل اکسیور و 

سال بود. 7/4و 1/5ژیاردیا در کل جمعیت به ترتیب 
فراوانی آلودگی به سایر تک یاخته هاي 2در جدول 

و اکسیور) بر حسب ژیاردیا المبلیاروده اي (غیر از 
گروه هاي سنی و جنسی کودکان مهد کودك هاي 

.)1(نمودار زارش شده استگشهر شاهرود

بحث
در مطالعه حاضر فراوانی آلودگی به انگل هاي روده 
اي در بین کودکان مهد کودك هاي شهر شاهرود 

آتش در همین راستا در مطالعه بدست آمد. 2/22%
شیوع انگل هاي روده اي در سمنان نفس و همکاران

ش آموزان ابتدایی و در دان%2/10در کودکستان ها 
15در بین دانش آموزان ابتدایی . ]15[بود2/14%

کودك مهد کودك هاي شهر 811فراوانی عفونت هاي انگلی روده اي و انگل هاي پاتوژن بر حسب گروه هاي سنی، جنسی و وضعیت اقتصادي . 1جدول
93شاهرود، سال 

ژیاردیا اکسیور نفر)631(افراد غیر آلوده نفر)180(افراد آلوده
درصدخصوصیت تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

8/3
6/3

31
29

1/1
1

9
8

8/36
41

299
332

7/11
5/10

95
85

جنس
پسر

دختر

0
9/2
5/4

0
24
37

0
6/0
5/1

0
5

12

9/1
4/23
4/52

16
190
425

3/0
8/5
2/16

3
47

130

سن
زیر دو سال

دو تا چهار سال
سالباالي چهار 

7/0
3/5
4/1

6
43
12

0
8/1
3/0

0
15
3

7/3
6/57
5/16

30
467
134

7/1
4/16

1/4

14
133
33

وضعیت اقتصادي
ضعیف

متوسط
خوب

کودك هاي فراوانی آلودگی به سایر تک یاخته هاي روده اي (غیر از ژیاردیا المبلیا و اکسیور) بر حسب گروه هاي سنی و جنسی کودکان مهد . 2جدول
93شهر شاهرود، سال 

یداموبا بوچلی تریکوموناس 
هومینیس

انتاموبا کلی اندولیماکس نانا بالستوسیستیس
هومینیس خصوصیت

تعداد     درصد         درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

33/0
56/0

5/0
0

4
0

1
2/1

8
10

1/3
7/1

25
14

8/1
5/1

15
12

جنس
پسر

دختر

00
33/0
56/0

0
2/0
3/0

0
2
3

0
7/0
5/1

0
6

13

4/0
8/0
6/3

3
7

30

0
8/0
5/2

0
7

21

سن
زیر دو سال

دو تا چهار سال
باالي چهار سال
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و در آیدین در ]10[%4/15استان کشور لهستان 
و در نوار غزه در فلسطین ]11[%8/31کیه ترغرب

این تفاوت هاي قابل . ]12[گزارش شده است3/36%
توجه در شیوع آلودگی به انگل هاي روده اي در 

زیست مطالعات مختلف می تواند به علت تفاوت هاي 
بهداشتی کودك و خانواده، مناطق هايمحیطی، رفتار

روستایی و شهري و نیز زمان انجام مطالعه باشد. 
ین شیوع آلودگی مربوط به در این مطالعه بیشتر

و کمترین %8/4و اندولیماکس نانا با %4/7با ژیاردیا
با تریکوموناس هومینیسشیوع آلودگی مربوط به 

در مطالعه مرور سیستماتیک در ایران در بود.5/0%
%7/14شیوع ژیاردیا در کل کشور 2013سال 

نیز دیگر در مطالعات متعدد . ]8[برآورد گردید
ژیاردیا به عنوان شایعترین انگل گزارش شده بود 

کودکان % 7/37کشور تایلند در در مطالعه اي . ]13[
در . ]14[به ژیاردیا بودندبی سرپرست آلوده

شایعترین نیز ]15[آتش نفس و همکارانمطالعه 
کودکان سنین مهد کودك سمنانآلودگی در بین 

انتاموبا کلی و پس از آن %4/8ژیاردیا با مربوط به  
این امر نشان می دهد که بر بوده است.%2/3با 

به سادگی به ، تک یاخته هاخالف عفونت هاي کرمی
صورت فرد به فرد و یا از طریق آب و مواد غذایی 

آلوده منتقل می شوند. 
یافته قابل توجه مطالعه حاضر شیوع نسبتا کم 

در بین %1/2آلودگی به اکسیور بود که حدود 
و شدگزارش شهر شاهرود کودکان مهد کودك 

بر دختران بود. از شیوع آلودگی در پسران بیشتر 
فته شیوع اکسیور در مهد کودك هاي خالف این یا

مهد انکودکنفر از 800در مطالعه و %6/4ارومیه 
کودك هاي بابل و ساري شیوع آلودگی به اکسیور 

مشاهده شد که کودکان پسر بیشتر از دختران 3/7%
آلوده بودند و بیشترین کودکان آلوده در محدوده 

شیوع باالي . ]16[سال قرار داشتند3سنی زیر 
در مدارس %8/33آلودگی به اکسیور به میزان 

در سال ]17[لرستانابتدایی روستایی کوهدشت

آلودگی به این انگل در نیز گزارش شده است.2009
9در حدود ]18[کودکان پیش دبستانی کره جنوبی

244آلودگی به اکسیور در بین درصد بیان گردید. 
کودك کودکستانی و دانش آموزان ابتدایی در 

صفر درصد گزارش گردید 2006شاهرود در سال 
که حاکی از آن است که آلودگی به اکسیور در ]15[

ته مطالعه حاضر را تایید می شاهرود کم است و یاف
تفاوت شرایط بهداشتی در به نظر می رسد کند.

تایی در مورد انگل اکسیور عامل مناطق شهري و روس
بهبود شرایط بهداشتی در می باشد و تعیین کننده

اهش مهد کودك هاي شاهرود و خانواده ها باعث ک
شیوع نسبتا کم آلودگی به این انگل شده است. 

آلودگی به اکسیور در این بررسی این حقیقت را بیان 
انگل هاي روده اي در این قبیل شیوع که می کند 

،انگل با وجود این. ]1[ایران در حال کاهش می باشد
نسبتا ها و به خصوص تک یاخته ها هنوز از شیوع 

برخوردار هستند.در مقایسه با کرمها باالیی 
در مطالعه حاضر کودکان پسر بیشتر از کودکان 

در دختر مبتال به آلودگی هاي انگلی روده اي بودند.
انجام سمنانکه در آتش نفس و همکارانمطالعه
برابر دختران مبتال به 65/1پسران نیز بودشده 

طالعاتبعضی مدر . ]15[آلودگی هاي انگلی بودند
نگلی باالتر بودن شیوع آلودگی ادیگر انجام شده هم
قرار گرفته تاییدمورد در پسران به خصوص ژیاردیا 

در مطالعه حضرتی تپه در ارومیه . ]16،13[است
ان بیشتر پسرشیوع آلودگی به اکسیور در . ]19[

علت آن را می توان تا حدي به فعالیت که بوده است
و ماس بیشتر جنس مذکر با همساالن هاي بیشتر و ت

محیط در سنین کودکی توجیه نمود. 
مطالعه نشان داد که شیوع آلودگی به این یافته هاي 

انگل هاي ژیاردیا و اکسیور در خانواده هاي داراي 
وضعیت اقتصادي و اجتماعی بهتر کمتر است و 

-بیشترین آلودگی به ژیاردیا در طبقه اقتصادي
در در همین راستا.شدضعیف مشاهده اجتماعی

کامبوج ، ]11[ترکیه، ]20[مطالعات متعددي در تهران
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نیز به تاثیر قوي و قابل توجه ]22[عربستانو ]21[
اجتماعی و فاکتورهاي محیطی بر -موقعیت اقتصادي

میزان شیوع آلودگی هاي انگلی تاکید شده است. 
منعکس کننده سطح اجتماعی- موقعیت اقتصادي

فرد می باشد. چنین خانواده هاییدرآمد و شغل
آگاهی بیشتر براي چنینسطح درآمد باالتر و هم

رعایت بهداشت فردي و محیطی را دارند و لذا 
آلوده می شوند.  ي روده ايکمتر به انگل ها

میانگین سنی آلودگی به اکسیور و در این بررسی 
سال بود. 7/4و 1/5ژیاردیا در کل جمعیت به ترتیب 

بیشترین میزان آلودگی به اکسیور و ژیاردیا در 
که در مقایسه با . شدمشاهده سال 4کودکان باالي 

بیشترین که ]16[متولی حقی و همکاران مطالعه 
3-5سنی گروهدر )%7/4(موارد آلودگی به اکسیور

حضرتی تپه و و مطالعهبوده است سال 
آلودگی به انگل هاي روده %40که حدود ]7[همکاران

تفاوت چندانی سال دیده شد 1- 5اي در کودکان 
در مطالعه مرور سیتماتیک انجام شده در کل .ندارد

ژیاردیا باالي شیوع کشور توسط عباسیان و همکاران 
گزارش شده سال10در کودکان کمتر از ) 15%(

. ]8[است
از محدودیت هاي این پژوهش می توان به این نکته 
اشاره کرد که با توجه به انجام نمونه گیري به 

مهد کودك هاي صورت سرشماري از تمام کودکان 
که در حجم نمونه نسبتا باالیی انجام شهر شاهرود

و ، عمال جمع آوري آزمایش سه نوبته مدفوع شد
به محدودیت با توجه  انجام روش هاي رنگ آمیزي 

و شرایط الزم  امکان پذیر در فراهم نمودن امکانات
نبود.

نتیجه گیري
نتیجه با توجه به یافته هاي این بررسی می توان

در صد نسبتا کمی از کودکان مهد گیري کرد که 
کودکهاي شاهرود آلوده به اکسیور بودند.همچنین 
شیوع آلودگی به ژیاردیا از متوسط شیوع کشوري
پایین تر بود که البته بخشی از آن ممکن است ناشی 

با وجود از انجام آزمایش یک نوبته مدفوع باشد. 
افزایش ارائه خدمات بهداشتی در سطح شهرها و 
روستاها، شیوع انگل هاي روده اي به خصوص ژیاردیا 

از مشکالت عمده منطقه به حساب می آید. 

تشکر و قدردانی
این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب (شماره 

) معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه 9145طرح 
باشد. بدین وسیله از علوم پزشکی شاهرود می 

هاي مالی دانشگاه و همچنین همکاري و حمایت
تشکر و مهد کودك ها مربیان مدیران و مساعدت 

گردد.قدردانی می
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