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Abstract 
 

Background and Purpose: Recent advances in science and technology 
have facilitated living conditions for people around the world. On the other 
hand, rapid social changes and complexities of modern life threaten the 
health and welfare of humans. Therefore, disorders such as anxiety, 
depression, unreasonable resentment and incompetence have been highly 
prevalent in different communities. This study aimed to investigate the 
relationship between religious attitude and mental issues such as 
depression, anxiety and stress among students of Guilan University, Iran 
during 2012-2013. 

Materials and Methods: This descriptive-correlational study was 
conducted on all the students of Guilan University (n=100) during 2012-
2013. Participants were selected by cluster sampling, and data were 
collected using religious attitudes questionnaire (Serajzadeh, 1998) and 
Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Data analysis was performed 
using Pearson's correlation-coefficient.  

Results: In this study, religious attitude had a significant negative 
correlation with depression (P<0.05, r=-0.258) and stress (P<0.05, r=-
0.247). However, no significant correlation was found between religious 
attitude and anxiety among students (P<0.08, r=-0.192). 

Conclusion: According to the results of this study, level of mental 
health was more desirable in individuals with religious attitudes. 
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  گیالن دانشگاه یاندانشجو در استرس اضطراب، افسردگی، با مذهبی هاينگرش رابطه
 

* 2، مهسا مسلمان1ایرج صالحی

 
 همقدم

تاریخ دین به تاریخ خلقت انسان گره خورده است، 
اند. نیاز به عبارت دیگر، انسان و دین همواره با هم بوده

انسان به دین و مذهب، قدمتی به عمر تاریخ دارد؛ زیرا 
اي کننـده گی خود بـه حمایـت  بشر از همان ابتداي زند

گاهی نیرومند احساس نیاز داشـته اسـت.   مقتدر و تکیه
موضوع دین توسط محققان پیشـگامی همچـون جیمـز    

)James ــال ــد (1929) درسـ ــال Freud، فرویـ ) در سـ
و آلپــــورت  1875) در ســــال Jung، یونــــگ (1907

)Allport مطالعــات 1مطــرح شــد ( 1967) در ســال .(
دهد که مذهب شناسی نشان مینشناسی و انساباستان

همیشه یک بخشی از زندگی انسان بوده اسـت و حتـی   
هـاي بحـران،   افراد غیرمـذهبی ممکـن اسـت در زمـان    

 چکیده
سو شرایط زندگی  در عصر جدید، پیشرفت علم و تکنولوژي از یک سابقه و هدف:

هاي زندگی را تسهیل  نموده است و از سوي دیگر تحوالت سریع اجتماعی و پیچیدگی
ین دلیل افراد اغلب از اضطراب، افسردگی، همکند. بهامروزي سالمت و آرامش را تهدید می

برند. پژوهش حاضر کفایتی در رویارویی با مشکالت زندگی رنج میدلیل یا از بیرنجش بی
هاي مذهبی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان ي نگرشبا هدف بررسی رابطه

 .انجام گرفت 1392دانشگاه گیالن در سال 
ي توصیفی از نوع همبستگی است. اضر، یک مطالعهپژوهش ح ها:مواد و روش

 -1392ي آماري پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دانشگاه گیالن در سال تحصیلی جامعه
اي انتخاب شدند. براي گیري خوشهصورت نمونهنفر بود که به 100بودند. حجم نمونه  1391
ي ) و پرسشنامه1377زاده (هاي مذهبی سراجي سنجش نگرشها از پرسشنامهآوري دادهجمع

دست آمده با ضریب ) استفاده شد. نتایج بهDASS-21مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (
 .همبستگی پیرسون تحلیل شدند

 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی با افسردگی ها:یافته

)258/0-=r  05/0و<P) 247/0) و استرس-=r  05/0و<Pي ی منفی و رابطه) همبستگ
ي ) رابطهP>08/0و  r=-192/0هاي مذهبی با اضطراب (معناداري وجود دارد و بین نگرش

 .معناداري یافت نشد
هاي مذهبی توان گفت کسانی که نگرشدست آمده میبا توجه به نتایج به استنتاج:

 .از سالمت روان بیشتري برخوردار هستند ،باالتر و معنویت بیشتري دارند
 

 استرس، اضطراب، افسردگی، دانشجو، نگرش مذهبی هاي کلیدي:واژه
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هاي غیرطبیعـی اشـاره   طور ناهوشیار به خدا یا قدرتبه
ایمان یکی از قوایی است "گوید: کنند. ویلیام جیمز می

مـل آن  کند و فقـدان کا که بشر به کمک آن زندگی می
). درواقع دین یک نیروي 2( "در حکم سقوط بشر است

ي جهـان بـه   روانشناختی است که نگرشی جدید درباره
تواند بر روي نتـایج زنـدگی انسـان    دهد و میانسان می

ها و اخـتالالت  امروزه در بیشتر نابهنجاري تأثیر بگذارد.
کسـی و پـوچی   پناهی، احساس بـی هاي بیروانی نشانه

). 3شـود ( ت فـرد، مشـاهده مـی   ي اصـال ظریهن ناشی از
خشنود زیستن در دورانی که تغییرات سریع اجتمـاعی  

پیوندد، کار آسانی نیست. زندگی و فنآورانه به وقوع می
دنیاي کنونی اساساً روي مادیات استوار گردیده اسـت،  
چنان روح مادیات کالبد مردم را احاطه کـرده کـه جـز    

اب و اسـتراحت از میـان   شناسند. خـو آن چیزي را نمی
ــر   ــدگی، کمت ــه اســت و آرامــش و خشــنودي از زن رفت

). روانشناسان معتقد هسـتند، تنهـا   4شود (مشاهده می
هاي حاصـله را از  تواند دردها و ناراحتیاي که میروزنه

هـا را خنثـی نمایـد؛    بدن آدمی خارج سـاخته و یـا آن  
داشتن ایمان به خدا و اعتقاد به یـک مبـدأ حقیقـت و    

). اعتقادات دینـی و  5یک قدرت مافوق انسانیت است (
دهد ي جهان به انسان میمذهبی، نگرشی جدید درباره

کنـد.  و نوعی دلبستگی معنوي براي انسـان ایجـاد مـی   
توکل به خداوند و عبادت و ... از طریـق ایجـاد امیـد و    

هاي مثبت، موجب آرامش درونی فـرد  تشویق به نگرش
 شود.  می

 84و  83سـوره شـعراء، آیـات     89آیـه  ن در در قرآ
سوره رعد به این موضـوع اشـاره    28سوره صافات و آیه 

). نگرش مذهبی عبارت است از: اعتقـادات  6شده است (
ي توحیدي که خداونـد محـور همـه    منسجم و یکپارچه

ها، اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهاي امور بوده و ارزش
درواقـع   ).7مایـد ( نانسانی را با یکـدیگر هماهنـگ مـی   

دهـد، همـراه بـا حـس نیرومنـد      آرامشی که مذهب مـی 
مسئولیت و اعتقـاد بـه جاودانـه بـودن انسـان و برتـري       

هـاي معنـوي زنـدگی بـر جهـان مـادي اسـت. در        جنبه
ي ایمان مذهبی است نه علـت آن  حقیقت آرامش نتیجه

و شـــعایر دینـــی و مـــذهبی از طریـــق مکانیســـم     
ــایتو ــري 1کورتیکووجت ــ–(قش ــث نب ــرات اتی) باع تغیی

ــی  ــان م ــوژیکی در انس ــه  فیزیول ــا ک ــدین معن ــوند. ب ش
هاي محیطی مانند: خواندن نماز، ذکر، دعا و ... از محرك

ها با مراکز غدد راه مراکز قشري مغز و ارتباط متقابل آن
) و هیپوتــــــــــاالموس Thalamusتــــــــــاالموس (

)Hypothalamusکننـد.  )، مفهوم و رنگ عاطفی پیدا می
) Hypophysisدیگر این مراکز با غده هیپوفیز (از سوي 

دیگـر از   هـاي در ارتباط هستند و هیپوفیز، فعالیت غـده 
کند. بدین جمله غدد تیروئید و فوق کلیوي را تنظیم می

صورت یک امر محیطی و اجتمـاعی از طریـق مکانیسـم    
ــده  ــک پدی ــایتو، در ی ــر  کورتیکووجت ــک اث ي فیزیولوژی

هیپوفیز توسط هیپوتاالموس  نهایت تحریکگذارد. درمی
هـاي  و با تأثیر گذاشتن بر قشـر مغـز و ترشـح هورمـون    

روانـی   سبب مقاومت فرد در برابـر فشـارهاي  زا، استرس
شود. همچنین در اماکن مقدس حین فرایند زیـارت  می

 دیده شده زائران، فعالیت این مکانیسم کورتیکووجتایتو
ت افـزایش  و اثرات فیزیولوژیکی دعا و نیـایش بـه صـور   

هاي دفاعی بدن و افزایش فعالیـت در غـدد   تعداد سلول
) و Salsmanشـود. سالسـمن (  مختلف بـدن ایجـاد مـی   

) نشان دادند بـین مـذهب، معنویـت و    2005همکاران (
ي معنـاداري  بینی رابطـه سازگاري روانشناختی با خوش

) در سـال  Callهـاي کـال (  ) و طبق یافته8وجود دارد (
مـذهبی و چگـونگی کنـار آمـدن بـا       ، بین منـابع 2003

) در 1380). علیانسـب ( 9ها ارتباط وجود دارد (بیماري
پژوهشی گزارش داد که بین دینداري و اضـطراب مـرگ   

ــه   ــم) رابط ــالب (ق ــجویان و ط ــین دانش ــی در ب ي منف
). نتایج پژوهش خلخالی نشان 10معناداري وجود دارد (

ابطـه  داد که نیمـرخ روانـی افـراد بـا گـرایش مـذهبی ر      
معناداري وجود دارد. درواقع داشتن اعتقادات مذهبی، از 

تواند در پیشـگیري و کـاهش   جمله عواملی است که می
ــتالل ــی از   اخ ــکالت ناش ــین مش ــی و همچن ــاي روان ه

افسردگی، اضطراب و ایجاد شادي و نشاط در افراد نقش 
). مذهب تأثیر عمیقی بر وجـود  11مؤثري داشته باشد (

هاي زندگی وي دارد. در طی چنـد  نبهي جانسان و همه
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گیري مذهبی در روانشناسی، همـواره  ي اخیر جهتدهه
شـمار رفتـه اسـت. اسـالم     عنوان یک هدف اصـلی بـه  به

ي تسلیم سازي است، این سالمت در سایهي سالمبرنامه
ــوانین    ــتورات و ق ــی و اجــراي دس ــر مشــیت اله در براب

دیهی است کـه  آید؛ بنابراین بدست میبخش او بهحیات
هـاي اسـالم راه را بـراي آرامـش     ي قوانین و برنامههمه

سـازد  خیال و سـالمت روان انسـان همـوار و آمـاده مـی     
هاي ي نگرش). پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه12(

ــین     ــترس در ب ــطراب و اس ــردگی، اض ــا افس ــذهبی ب م
 .دانشجویان دانشگاه گیالن انجام گردید

 
 هامواد و روش
ــژوهش ــ پ ــه حاض ــک مطالع ــیفی ازر، ی ــوع ي توص  ن

ــژوهش، تمــام  ي آمــاري ایــناســت. جامعــه همبســتگی پ
نفـر بـه    100دانشجویان دانشگاه گیالن بود. از ایـن جامعـه   

ــه ــه روش نمون ــادفی خوش ــري تص ــدند.  گی ــاب ش اي انتخ
سال بود که در  25تا  20ي مورد نظر ي سنی نمونهمحدوده

قطع کارشناسـی  دانشگاه گیالن در م 91-92سال تحصیلی 
هاي منظور بررسی میزان نگرشمشغول به تحصیل بودند. به

هاي مـذهبی  مذهبی دانشجویان، پرسشنامه سنجش نگرش
مسلمانان و جهت سنجش افسردگی، اضطراب و اسـترس از  

هـا از طریـق   استفاده شد و تحلیـل داده  DASS-21مقیاس 
 .صورت گرفت 16نسخه  SPSSافزار نرم

 
 ابزارپژوهش

مـذهبی   هـاي نگـرش  سـنجش  پرسشنامه .1
)Religion Assessment Questionnaire: RAQ:( در 

هاي مذهبی منظور بررسی میزان نگرشپژوهش حاضر به
هـاي مـذهبی   سنجش نگـرش  دانشجویان، از پرسشنامه

) و 13زاده (توسـط سـراج   استفاده شد. ایـن پرسشـنامه  
سالم ) با اStarkو ستارك ( )Glackبراساس مدل گالك (

گـزاره   26تطبیق داده و متناسـب شـده اسـت و داراي    
 ،سـؤال)  7( زیرمقیاس بعـد اعتقـادي   4است که شامل: 

سـؤال)، بعـد    6سؤال)، بعـد پیامـدي (   6( ايبعد تجربه
گـذاري براسـاس   باشد. شیوه نمرهسؤال) می 7( مناسکی

، 3، موافـق:  4اي (کامالً موافـق:  درجه 5مقیاس لیکرت 

باشـد و  ، کامالً مخالف: صفر) مـی 1خالف: ، م2بینابینی: 
صورت بـرعکس  گذاري برخی از عبارات بههمچنین نمره

). بـدیهی اسـت میـزان نمـره     4شود (صـفر تـا   انجام می
هـا و همچنـین میـزان    مقیاسآزمودنی در هر یک از ریز

عنـوان میـزان شـدت    ي فرد در شاخص نمره کل بهنمره
بعـد تفسـیر   نگرش مـذهبی کلـی فـرد و یـا شـدت آن      

ي فرد در بعدي یا شـاخص نمـره   شود. هرچقدر نمرهمی
کل باالتر باشد، شدت نگـرش مـذهبی فـرد در آن بعـد     
خاص و یا در شاخص نمره کل بیشتر است. درخصـوص  

) نیـز  1381روایی این پرسشنامه در پـژوهش شـریفی (  
پایایی کل این آزمون به روش تنصیف و آلفاي کرون باخ 

بـرآورد شـد    45/0و اعتبـار آن   78/0و  75/0ترتیـب  به
)001/0<P.( 

 
 . پرسشنامه افسـردگی، اضـطراب، اسـترس   2

 )DASS-21 Depression Anxiety Stress Scales-21::( 
جهت سنجش (افسردگی، اضطراب واسـترس) از مقیـاس   

DASS-21 .گـزاره   21این پرسشـنامه داراي   استفاده شد
گی، اضطراب و هاي روانی (افسرداست که هر یک از سازه

استرس) را توسط هفت عبارت متفاوت مورد ارزیابی قـرار  
ــی ــاس م ــد. مقی ــخیص و  DASS-21 )14 ده ــراي تش ) ب

هـاي اضـطراب و اسـترس در طـی یـک      غربالگري نشـانه 
گـذاري  ي نمـره اسـت. شـیوه  طراحی شده ي گذشتههفته

اي (هـیچ وقـت: صـفر،    گزینـه  4براساس مقیاس لیکـرت  
) بـوده و مجمـوع نمـرات    3میشـه:  ، ه2، گـاهی:  1کمی: 

 14-20(خفیف)،  10-13(طبیعی)،  0-9براساس امتیاز: 
و بیشـتر (خیلـی شـدید)     28(شدید)،  21-27(متوسط) 

ــاز   ــردگی؛ امتی ــاس افس ــراي مقی ــی)،  0-7ب  8-9(طبیع
و  20(شـــدید)،  15-19(متوســـط)،  10-14(خفیـــف)، 

 0-14تیاز ام (خیلی شدید) براي مقیاس اضطراب؛ بیشتر
 26-33(متوســط)،  19-25 (خفیــف)،15-18(طبیعــی)، 

براي مقیاس استرس  و بیشتر (خیلی شدید) 34(شدید)، 
مشابه مطالعات  در شود. روایی این پرسشنامهمشخص می

 ).8،10( تأیید شده است
 هایافته

ــژوهش حاضــر، از نظــر جنســیتی   درصــد  50در پ
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صـد نیـز مـذکر بودنـد.     در 50کنندگان مؤنـث و  شرکت
ــدول ــماره  ج ــراف  1ش ــانگین و انح ــرات  می ــار نم معی

هاي مذهبی، افسردگی، اضراب و استرس را در دو نگرش
دهد. نتایج بررسی همبسـتگی پیرسـون   جنس نشان می

هاي مذهبی با افسردگی، اضطراب و اسـترس  بین نگرش
ــه 2(در جــدول شــماره  ــه هم ــل ) نشــان داد ک ي عوام

د مناسکی بـا  اي و بعجز بعد تجربههاي مذهبی بهنگرش
افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی منفی معنـادار  

 ).P>01/0داشتند (
دهد کـه  نشان می 1اول، جدول  در ارتباط با فرضیه

میزان همبستگی نگرش مذهبی (کل) با افسردگی، منفی 
). براین اسـاس  P>05/0و  r= -258/0باشد (و معنادار می

عنـا کـه بـا    فرضیه یک مورد تأییـد قـرار گرفـت. بـدین م    
ي افسـردگی  ي نگرش مذهبی در افراد، نمرهافزایش نمره

توان گفـت بـا تقویـت    کاهش یافت و برعکس. درواقع می
توان از شـدت افسـردگی   هاي مذهبی در افراد، مینگرش

دهد نشان می 1در مورد فرضیه دوم، جدول  ها کاست.آن
ي معنـادار وجـود   که بین نگرش مذهبی با اضطراب رابطه

). براین اسـاس فرضـیه دوم   P>08/0 و r=-192/0( داردن
 مورد تأیید قرار نگرفت.

 دهـد کـه بـین   نشـان مـی   1در مورد فرضیه سوم، جدول 
 ي معنـادار منفـی وجـود   نگرش مذهبی با استرس رابطـه 

 ). براین اساس فرضـیه سـوم  P>05/0و  r=-247/0دارد (
ي همورد تأیید قرار گرفت. بدین معنا که بـا افـزایش نمـر   

ي اسـترس کـاهش یافـت و    نگرش مذهبی در افراد، نمره
 توان گفت با ایمان بـه خـدا و تقویـت   برعکس. درواقع می

 شوند.هاي مذهبی، افراد کمتر دچار استرس مینگرش
 

 معیار متغیرهاي تحقیقمیانگین، انحراف :1جدول شماره 

 معیارانحراف میانگین جنس متغیر

 هاي مذهبینگرش
 05/10 72 پسر

 07/15 82/73 دختر

 بعد اعتقادي
 91/4 66/23 پسر

 74/2 80/25 دختر

 ايبعد تجربه
 32/4 62/18 پسر

 08/3 88/19 دختر

 بعد پیامدي
 42/4 24/13 پسر

 39/4 72/14 دختر

 بعد مناسکی
 53/4 58/13 پسر

 85/5 48/16 دختر

 
 افسردگی

 

 42/4 30/6 پسر

 12/4 76/5 دختر

 اضطراب
 26/4 40/5 سرپ

 87/3 5 دختر

 استرس
 41/4 15/8 پسر

 46/4 53/7 دختر

 
 هاي مذهبی با افسردگی، اضطراب و استرس: ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهاي نگرش2جدول شماره 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        1 نگرش مذهبی

       1 847/0** بعد اعتقادي

      1 608/0** 709/0** ايبعد تجربه

     1 282/0** 548/0** 684/0** بعد پیامدي

    1 222/0* 277/0** 376/0** 681/0** بعد مناسکی

   1 -138/0 -227/0* -146/0 -235/0** -258/0* افسردگی

  1 624/0** -083/0 -318/0** 031/0 -196/0* -192/0 اضطراب

 1 636/0** 634/0** -151/0 159/0 -102/0 -269/0* -247/0* استرس

01/0<P **، 05/0<P * 
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 بحث
هاي مذهبی با ي نگرشاین پژوهش با هدف بررسی رابطه

افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه 
هاي پژوهش حاضر نشان گیالن انجام شده است. یافته

افسردگی و استرس هاي مذهبی با دهد که بین نگرشمی
. به عبارت دیگر داردي منفی معناداري وجود رابطه

هاي مذهبی باالتري برخوردار هرچقدر افراد از نگرش
شوند. البته باشند؛ کمتر دچار افسردگی و استرس می

هاي بسیاري نقش عقاید و باورهاي مذهبی را بر پژوهش
الین هاي اکسدهند. طبق یافتهسالمت روان نشان می

)Exline عنوانعسگري اعتقادات دینی و مذهبی به) و 
شود و براي آرامش روانی در نظر گرفته مییک عامل 

نداشتن مذهب با سطح باالي افسردگی و حتی افکار 
ي ). پژوهش حاضر با یافته16،15خودکشی مرتبط است (

بین  ) نشان دادند10)، علیانسب (17(حیدري و همکاران 
نگرش مثبت، نیایش فردي و اعتقاد مذهبی با میزان 

س معناداري وجود دارد و ذکر خدا ي معکواضطراب رابطه
عنوان نیرویی موثر براي مقابله با استرس؛ همسو به

توان گفت داشتن آرامش روحی در باشد. درواقع میمی
ي زندگی، نداشتن ترس، حزن و اضطراب همیشه بهره

افرادي است که به خداوند ایمان دارند و به رهنمودهاي 
توانایی تأمین گاهی با کنند؛ چون تکیهاو عمل می

بهداشت روان خود را در اختیار دارند. درواقع مذهب به 
بخشد افراد مذهبی نوعی احساس کنترل و کارآمدي می

یافتگی کنترل اهشک تواندي خدایی دارد و میکه ریشه
شخصی را جبران کند. مذهب سبب امیدواري، جبران 

درواقع  شود.گرایی و افزایش خوشبختی در افراد میمنفی
بخشد؛ درنتیجه ها معنا میمذهب، به زندگی و مرگ آدم

شود. همچنین سبب آرامش فکري و قلبی افراد می
هاي سالسمن و همکاران، ي این پژوهش با یافتهنتیجه

) و Bell)، بل (Singh) و سیق (Kaur)، کاورر (Gallال (گ
زمانی و اکبري ) و همکاران، صاحبChlanهمکاران، کلن (

. در تبیین این )18-22،9،8( باشدمکاران همسو میو ه

هاي مذهبی افراد، توان گفت با افزایش نگرشها مییافته
ها کاسته از میزان اضطراب، استرس و افسردگی آن

اي العادهدرواقع در ایمان به خدا، نیروي خارق شود.می
بخشد و وجود دارد که نوعی قدرت معنوي به انسان می

کند؛ زیرا هاي زندگی به او کمک مییدر تحمل سخت
هدف عمده ایمان الهی راهنمایی و هدایت بشر، کمک به 
چگونه زیستن و حفظ او در برابر انحراف از مسیر رشد 

هاي است. افزون بر آن قرآن مجید، راهبردها و توصیه
اي را در برخورد با فشارهاي روانی به عملی سازنده

و  45عبارتند از: نماز (آیات  نماید کهمسلمانان توصیه می
ي رعد)،  سوره 7-28ي بقره)، توبه و ذکر (آیاتسوره 153

 71و  70ي نمل)، دعا و نیایش (آیات سوره 4توکل (آیه 
ي ابراهیم، آیه سوره 45فرقان). همچنین قرآن در آیه 

ي فتح؛ انسان را به سوره 4ي توبه و آیه سوره 103
بنابراین راه چاره در امنیت  .)23(خواند آرامش فرا می

باشد؛ چون با خاطر، اطمینان قلبی و توکل بر خدا می
شوند ایمان و توکل بر خدا افراد دچار یأس و ناامیدي نمی

و در برابر مشکالت و فشارهاي روانی احساس ضعف و 
-می 28ي رعد آیه کنند. خداوند در سورهاسترس نمی

، این مطلب در "یردگدل با یاد خدا آرام می"فرماید: 
ي بسیاري از متفکران معاصر و غربی نیز ذهن و اندیشه

ها معتقدند که بسیاري از وجود دارد. بسیاري از آن
مشکالت انسان عصر معاصر، اساساً مربوط به نیاز او به 

 .)24هاي معنوي است (دین و ارزش
 

 تشکر و قدردانی
 از زحمات همکاران دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خانم فاطمه کلنگی و  در معاونت غذا و دارو سرکار
ربابه معمار که در این پژوهش ما را یاري فرمودند 

عمل می آید. این طرح مصوب شوراي تشکر به
پژوهشی و اخالقی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد 

 2753/5به شماره  7/11/92کتول به تاریخ تصویب 
 .باشدمی

 
Endnote 

1 Corticovegetative 
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