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Abstract: 
 
Background: In dental treatment, sometimes the results and complications of treatment 
along with the failure of the dentist in establishing a professional relationship with the 
patient, can lead to dissatisfaction and complaints against the dentist. This study aimed to 
offering a picture of dental malpractices in Kashan. 
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, we assessed complaints 
against dentists and experimental dentists between 2008-2019 in Kashan. The study 
checklist includes complainant and therapist variables, type of treatment, and complaint 
variables. Data analysis was performed by SPSS-22 and Chi-square and Fisher's exact tests 
for qualitative variables and t-test and analysis of variance for quantitative variables. 
Results: The results showed that 25(48%) of 52 complaints were proved to be medical 
malpractice. The mean age of complainants was 42.9±10.77 and 29 cases (55.8%) were 
women. Most practitioners that had complained of were male (82.7%). The frequency of 
complaints was related to general dentists (75%), experimental dentists (17%), and 
specialists (8%), respectively. 86.5% of complaints were related to private centers and 13.5% 
were related to governmental centers. The most common cause of complaints was 
dissatisfaction with treatment (96.2%) and the most type of malpractice was due to lack of 
expertise (32.7%). 
Conclusion: According to this study, one of the most important reasons for complaints 
against dental practitioners is the lack of communication between patients and dentists. 
Increasing scientific and technical skills and improving communication skills with patients 
can prevent many complaints. 
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شده به هاي مربوط به قصورات دندانپزشكان و دندانسازان ارجاعبررسي فراواني شكايت
  1387-1398هاي شهرستان كاشان طي سال نظام پزشكي

  
ناهيتا رنجبرآ

1
، حسين اكبري

2
، سارا اعظمي

3
آمنه تقديسي ،

4*
  

 
  مقدمه

 باوجود كه كنندمي فعاليت ايحوزه در دندانپزشكان
 پيش ايحادثه درمان، طي مواردي در بيمار ردد بهبود براي تالش
 ممكن و شودمي وي نارضايتي و بيمار به آسيب سبب كه يدآمي

 با بيمار اوقات اكثر در مراجعه كند. قضايي مراجعبه  بيمار است
. شودمي راضي و توجيه ايجادشده مشكل درمورد صريح صحبت

 ،شمارد زناچي را ايجادشده مشكل دندانپزشك اگر حالاين با
 اين ،نباشد موفق بيمار با خود همدلي بيان در و يا بگيرد ناديده
  . شودمي تلقي قصور عنوانبه مرحله

ثر بر ؤمركز تحقيقات عوامل اجتماعي م ي دندانپزشكي،ا. دكتراي حرفه1
  كاشان، ايران ،، دانشگاه علوم پزشكي كاشانسالمت

ي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم دانشيار، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژ .2
  كاشان، ايران پزشكي كاشان،

اي دندانپزشكي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي . دكتراي حرفه3
  كاشان، كاشان، ايران

. استاديار، گروه دندانپزشكي كودكان، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم 4
  پزشكي كاشان، كاشان، ايران

  ده مسؤول: نشاني نويسن* 
  دندانپزشكيدانشكده ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان
                           031 55589188 دورنويس:                           031  55589021 تلفن:

   Ataghdisi@yahoo.comپست الكترونيك:
 18/8/1400 تاريخ پذيرش نهايي:                    11/5/1400: تاريخ دريافت

 سالمت هاينظام در منابع هدررفتن باعث ندتوامي خطا يا قصور
 است اهميت زحائ سالمت ارانگذسياست براي جهتاين از و شود

 مهمّ هايدغدغه از يكي دندانپزشك و پزشك از بيمار شكايت. ]1[
 انجمن و پزشكي نظام هايسازمان. است ايران پزشكي جامعه

 و هاهمايش برگزاري با كنندمي تالش ،ايران قانوني پزشكان
 زمينهاين دركان جامعه پزشكان و دندانپزش آگاهي بر هاكنفرانس
 و جامع اطالعات دندانپزشكان و پزشكان از بسياري اما ،بيفزايند

 شكايات مقابل در خود از دفاع به قادر ،نداشته را امر اين در الزم
 افزايش و جمعيت شدر اخير هايسال در .]2[ باشندنمي وارده
 به دسترسي راحتي و سالمت سطوح از انتظارات باالبودن ،سن

 و سالمت خدمات از بيماران هايخواسته تغيير سبب اطالعات
 ،پزشكي قصور .]3[ است شده پزشكي قصور دعاوي افزايش
 و مديريت در خطا يا و درمان تشخيص، در اشتباه شامل
 قصور مرتكب هنگامي پزشك يك. ]4،5[ است بيمار كردناداره
 بيمار درمان ولؤمس پزشك) 1 :باشد برقرار زير شرايط كه شودمي

) 3 ؛باشد كرده تخطي خويش وظيفه انجام در پزشك )2 ؛باشد
 بيمار رواني يا جسماني آسيب پزشك، موجب وظيفه از تخطي
 عدم احتياطي،بي مباالتي،بي شامل قصور انواع .]6[ باشد شده
 با ارتباط در .]1[ باشدمي دولتي قوانين رعايت عدم و ارتمه

  خالصه:
و  بيمار منجر به نارضايتياي صحيح با بيمار، ارتباط حرفه وجود عدم علتبهعوارض درمان  يگاه ،در درمان دندانپزشكي سابقه و هدف:

  بود.كاشان  ارائه تصويري از قصورهاي دندانپزشكي در شهر ،اين مطالعه گردد. هدفميشكايت از دندانپزشك 
- 1387ي هات از دندانپزشكان و دندانسازان شهرستان كاشان طي سالشكايهاي پروندهمقطعي  –در اين مطالعه توصيفي  ها:مواد و روش

 .گرديد تكميل تهيه و ،درمان نوع و درمانگر ، شكايت وشاكي به مربوط متغيرهاي شامل ،ليست مطالعهچك .شدبررسي  1398
 و كيفي متغيرهاي براي فيشر دقيق و رئاسكوكاي آماري ايهآزمون و با استفاده از 22ويرايش  SPSSها توسط وتحليل دادهتجزيه
  .شد انجام يكمّ متغيرهاي براي واريانس آناليز و t هايآزمون
 29و سال  9/42±77/10ي بر قصور درمانگر داده شده بود. ميانگين سني شاكيان أ) پرونده ردرصد 48( 25در  ،پرونده 52در بين  :نتايج
ها حضور داشتند. فراواني شكايات در پروندهدندانپزشكان زن ) بيشتر از درصد 7/82دندانپزشكان مرد (. زن بودند )درصد 8/55( نفر
 درصد 5/86) بود. درصد 8( ن دندانپزشكيا) و متخصصدرصد 17( )، دندانسازاندرصد 75دندانپزشكان عمومي ( :بهترتيب مربوطبه

) و بيشترين درصد 2/96(درمان  از، نارضايتي شكاياتبيشترين ي بودند. علت مراكز دولت از درصد 5/13مراكز خصوصي و  از شكايات
  . ) بوددرصد 7/32( دندانپزشك عدم مهارت ،فراواني قصورات

هاي دانش و بهبود مهارت با افزايش. استبا بيمار  اط مناسبعدم ارتب ،ن حرفه دندانپزشكيشكايت از شاغال تترين علمهم گيري:نتيجه
  ها شد.تتوان مانع طرح بسياري از شكايبيمار ميارتباطي با 
  قصور پزشكي، دندانپزشكي، دندانپزشكي قانوني :كليدي واژگان
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در . است شده انجام زيادي مطالعات ،دندانپزشكي قصورات
 بيشترين شكايت، 89از  كه اي در كشور ژاپن ديده شدمطالعه

هاي جراحي دهان، دندانپزشكي مربوط به درمانها آن
 كهاي مطالعه در. ]6[ بوده است ايمپلنتكارانه و محافظه
را بررسي كرده  اصفهان استان در دندانپزشكي شكاياتهاي پرونده
مربوط به  ترتيببهبيشترين شكايت  پرونده 359از  است،
 در .]7[ است بوده جراحي و پروتز، اندودنتيكس هايدرمان
 هاآن شترينبي دندانپزشكي، شكايت 412ز ا تهران در ايمطالعه

 بوده ريشه درمان و دهان جراحي ،ثابت پروتز به مربوط ترتيببه
 بيشترين پرونده 250از  مطالعه ديگري در مشهد . در]8[ است

 ،عمومي دندانپزشكان بهمربوط ترتيببه شكايات فراواني
 بود پريودنتولوژي متخصصان درنهايت و ريشهدرمان  متخصصان

 نظام وضعيت تواندمي دندانپزشكي قصورات از تصويري ارائه .]1[
 نشان شكايات و تخلفات درزمينه را دهان سالمت خدمات ارائه
 و دندانپزشكي و پزشكي حقوق علم از آگاهي اهميت و دهد
. ]9،10[ كند بيان ،گيردمي قرار دندانپزشك برعهده كهرا  وليتيمسؤ

 اطالعات افزايش تواند سببمي آن نتايج تفسير و بررسي همچنين
 آن نتيجه كه گردد؛ دندانپزشكي دانشجويان و دندانپزشكان

 از ناشي خطاهاي كاهش و غلط هايدرمان انجام از پيشگيري
 حقوقي الزامات و قانوني موارد شناخت با .باشدمي درمان

 به مربوط شكايات از دنتوانمي اندندانپزشك مراقبت، استانداردهاي
ميت با توجه به اه .]10[ دنكن جلوگيري پزشكيدندان خطاهاي

ت از هاي شكايپروندهبررسي  با هدف اين مطالعه ،شدهموارد ذكر
پزشكي شهرستان سازمان نظام  ن حرفه دندانپزشكي درشاغال

 انجام شد. 1387-1398هاي سالكاشان در 

  
  هامواد و روش

برگرفته از طرح تحقيقاتي خانم سارا اعظمي با اين مقاله 
اين پژوهش داراي كد اخالق باشد. مي 98222شماره 

)IR.KAUMS.MEDNT.REC.1399. 005 از كميته ،(
 نوع از مطالعه اين اخالق دانشگاه علوم پزشكي كاشان است.

 بيماران هايپرونده ،آن آماري جامعه و است مقطعي - توصيفي
 هايسال بين است كه دندانپزشكي خدمات ندگاندهارائه از شاكي

 كاشان پزشكي نظام سازمان به كاشان شهرستاندر  1387-1398
 با الزم هايهماهنگي ضمن ،طرح ايندر . اندكرده مراجعه
 به مربوط هايپرونده كاشان شهرستان پزشكي نظام وقت نوالمسؤ

 سازمان در كاشان شهرستان دندانسازان و دندانپزشكان از شكايت
 تاشكاي فراواني و علل و گرفت قرار موردبررسي پزشكي نظام
بودن اطالعات ناقص ،از مطالعه شرط خروج .شد بررسي و تعيين

ها وجود موردنياز براي تحقيق بود كه چنين حالتي در ميان نمونه
ها در براي رعايت موازين اخالقي نيز بررسي پرونده نداشت.

نظارت كارشناس مربوطه انجام شد.  سازمان نظام پزشكي و تحت
 مخصوصي ليستچك ابتدا در ،صورت بود كهاين روش كار به

 هر كامل مطالعه با سپس وشد  شامل متغيرهاي پژوهش تهيه
 موردبررسي متغيرهاي .گرديد تكميل مربوطه ليستچك پرونده،
 و) تحصيلي مدرك جنس، سن،( شاكي به مربوط متغيرهاي شامل

 مركز نوع تحصيالت، سطح جنس،( درمانگر به وطمرب متغيرهاي
 علت( شكايت به مربوط متغيرهاي و شدهارائه درمان نوع ،)درماني
، هاآوري دادهجمع از پس بود.) قصور نتيجه قصور، نوع شكايت،
 محاسبه موردبررسي متغيرهاي برحسب شدهانجام شكايات فراواني

. گرديد خالصه ماريآ نمودارهاي و فراواني هايولجد در و شد
 براي فيشر دقيق و رئاسكوكاي آماري هايآزمون درنهايت
 متغيرهاي براي واريانس آناليز و t هايآزمون و كيفي متغيرهاي

 .شد انجام يكمّ 
  

  نتايج 
پرونده موجود در بايگاني نظام پزشكي  52 اطالعات

 :شدوتحليل تجزيه 22ويرايش  SPSS افزاراز نرم استفاده باكاشان 
 21-39 سني ها در بازهبود و بيشترين آن شاكيان زن جنسيت اكثر

سال  70 هاآن ترينسال و مسن 21 هاآنترين جوان. بودند سال
سواد و بود و فرد بيديپلم افراد  سطح تحصيالت بيشتر سن داشت.

 يا داراي مدرك تحصيلي دكترا در افراد شاكي وجود نداشت
 ).1(جدول شماره 

 

مشخصات فردي شاكيان در شكايات  فراواني توزيع -1اره شم جدول
 1387- 1398 هايسال كاشان طي پزشكي نظام سازمان رسيده به

  فراواني
  تعداد (درصد)

  مشخصات شاكيان

  جنس
  )8/55(29  زن
  )2/44(23  مرد

  سن

  )5/38(20  سال 39زير 
39-49  17)7/32(  

  )8/28(15  به باال 50
±SD  77/10 +9/42  

  تحصيالت

  )3/17( 9  زير ديپلم
  )2/44(23  ديپلم
  )2/21(11  ليسانس

  )8/5(3  ليسانسفوق
  )5/11(6  مشخصنا
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 هاي خصوصيمطبمرد و  دندانپزشكان عمومي، درمانگران
از چهار مورد شكايتي  .شدندشكايت را شامل مي مواردبيشترين 

  د داراي تخصص دندانپزشكي كه مربوط به متخصصان بود، دو مور

(جدول  كودكان و دو مورد داراي تخصص پريودنتولوژي بودند
 .)2شماره 

 
 
 

  1387- 1398 هايسال طي كاشان پزشكي نظام سازمان به رسيده شكايات در درمانگران مشخصات فراواني توزيع -2شماره  جدول
  فراواني

  )درصد( تعداد
  مشخصات درمانگر و نوع مركز درماني

  نوع مركز درماني
 )75(39 )خصوصي( مطب
 )5/11(6 )خصوصي( كلينيك

 )5/13(7 مراكز دولتي

  جنس
  )3/17(9  زن
  )7/82(43  مرد

  سطح تحصيالت
  )75(39  عمومي
  )7/7(4  متخصص
  )3/17(9  دندانساز

  
هاي اطفال و هاي جراحي و پروتز بيشترين فراواني و درماندرمان

هاي شده در پروندههاي انجامراواني در درمانارتودنسي كمترين ف
  .)1(نمودار شماره  شكايت را داشتند

1 3 3

10 11

15

19

1,9

5,8 5,8

19
,2 21

,1

28
,8

36
,5

اني
راو

ف

رشته تخصصي

تعداد درصد فراواني

  
  1387-1398 هايسال طي كاشان پزشكي نظام سازمان به رسيده شكايات شده درهاي انجامدرمان وانيافر توزيع -1شماره  نمودار

  
 كه معناست آن به بود و مورد 66 شدهمطرح شكايات فراواني
بيشترين فراواني  .بودند شاكي موضوع سه يا دو از بيماران بعضي
 درصد بود. درمان ، شكايت از نوعهاشكايت در پرونده تعداد

مرد، افراد داراي  شاكيان در درمان، هزينه از شكايت فراواني
سال سن  39 از كمتر كه تحصيالت كمتر از ديپلم و افرادي

متغيرهاي  تمامي در شكايت علت كمترين. بود تربيش ،داشتند
 به مربوط) شاكي تحصيالت سطح سن، جنس،( مربوط به شاكي

ن بيشتر هاي درمانارضايتي از هزينهد. بو درمانگر رفتار نحوه
 و دندانپزشكان تجربي دندانسازانهاي خصوصي، مورد مطبدر

انگر ي بر عدم قصور درمأرها پروندهدر اكثر  مطرح شده بود.
هايي كه درمانگر مرتكب قصور شده . در پروندهصادر شده بود

 به مربوط مورد 1 عمومي، دندانپزشكان به مربوط مورد 14بود، 
 كودكان ودندانپزشكي  متخصص مورد 1 پريودنتولوژي، متخصص

 شكايات .بود تجربي دندانپزشكان و دندانسازان به مربوط مورد 9
 نتيجه ازنظربود.  درمان وهنح ن، درخصوصامتخصص به مربوط

 )تعقيب منع( برائت حكم موارداغلب  در صادره احكام و شكايات
  .بود شده داده درمانگر محكوميت به بقيه موارد حكم در و درمانگر
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  1387-1398 هايسال كاشان طي پزشكي نظام سازمان به رسيده در شكايات شكايات و متغيرهاي مربوط به قصور فراواني علت توزيع -3شماره جدول 
  فراواني

  (درصد) تعداد
  متغيرها

  علت شكايت
  )2/96(50  نوع درمان
  )7/7(4  نحوه رفتار
  )1/23(12  هزينه درمان

  قصور
  )1/48(25 رخ داده است
  )9/51(27 رخ نداده است

  نوع قصور

  )7/7(4  احتياطيبي
  )8/5(3  مباالتيبي

  )7/32(17  عدم مهارت
  )5/11(6  ظامات دولتيعدم رعايت ن

  نتيجه قصور

  )1/23(12  منع تعقيب
  )5/13(7  توبيخ كتبي
  )9/1(1  توبيخ شفاهي
  5  عدم صالحيت

  52  هاتعداد پرونده
  

  بحث
اي شكايات مربوط به قصور پزشكي و تخلفات حرفه

هاي هاي وابسته، يكي از دغدغهپزشكي و رشته هايهن حرفشاغال
 فراواني اخير هايسال در .]5[ شكي ايران استامروز جامعه پز مهمّ

 و دندانپزشكي رشته، است يافته افزايش پزشكي شكايات
 درند. نيست مستثني مقوله ناي از نيز آن تخصصي هايگرايش
 از بيشتر) درصد 56( زن شاكيان فراواني ،شدهبررسي هايپرونده

كه با  بود ديپلم شاكيان اكثر تحصيالت سطح و) درصد 44( مرد
فارس توسط حجازي و  استان در كه پژوهشي ازمده آدستهنتايج ب

 باقري مطالعه دراما . ]11[ دارد همخواني ،بود شده همكاران انجام
 برابر دو مرد شد كه: فراواني شاكيان ندر اردبيل بيا همكاران و

 اندبوده زيرديپلم تحصيالت داراي بيماران بيشتر ،بوده زن شاكيان

 شكايات بيشترين .كه با نتيجه پژوهش ما مغايرت داشت ]12[
كه  ه استبود و دندانپزشكان عمومي مرد درمانگران به مربوط

 يا و بيمار انتخاب در زن دندانپزشكان بيشتر دقتيجه تواند نتمي
نتايج  مشابهكه  باشد بيمار بابهتر  ارتباط برقراري در هاآن توانايي

 استمي و همكاران همكاران و همچنين خاد شهسواري ومطالعات 
تر علت حضور پررنگكه رسد نظر ميبه . همچنين]7،10[

بيشتر هاي شكايت از دندانپزشكان، دندانپزشكان عمومي در پرونده
نسبت به  در شهر كاشان بودن تعداد دندانپزشكان عمومي

نيز  و دندانسازان، دندانپزشكان تجربي و متخصصدندانپزشكان 
 بيشترين همطالع اين در. استها از انواع درمان اعمال بيشترينجام ا

 به مربوط ترتيببه درماني مراكز تمامي در شكايت طرح فراواني
 بوده خصوصي هايكلينيك و دولتي مراكز ،خصوصي هايمطب

 درصد 5/86در مجموع ) كلينيك - مطب( خصوصي مراكز و است
 با همسو نتايج اين كه بودند داده اختصاص خود به را شكايات

 رسدمي نظر به .]8[ است تهران در همكاران و كياني مطالعهنتايج 
باعث باالرفتن سطح  خصوصي مراكز در درمان باالتر يهاهزينه
 روي كنترل عدم ازطرفي وشود مي دندانپزشك از بيمار توقع

 بيشتررا  شكايات بروز ،هامطب در دندانپزشكي درمان كيفيت
 انتظار سطحهزينه،  بودن كمتر علت به دولتي مراكز در اما ؛كندمي

 اين در شاغل دندانپزشكان عداداست و همچنين ت ترپايين بيمار
 مراتببه مراكز اين از شكايات درنتيجه پس ؛است كمتر مراكز
 فراواني توزيع. است خصوصي يهاو كلينيك هامطب از كمتر

 ترتيب مربوط به:به ،مختلف درماني هايحوزه با دررابطه شكايات
كه همسو با بود؛ ) درصد 8/28( پروتز و) درصد 5/36( جراحي
 جراحي هايرشته در اين مطالعه است. رياض دراي مطالعهنتيجه 

 .]13[ ندداد اختصاص خود به را شكايات درصد بيشترين پروتز، و
 در هاتعداد زياد بيماران و درمان دليلبه اين امر كه رسدنظر ميبه

 علت در اين مطالعه .باشد دندانپزشكان بيشتر توسط ،هارشته اين
درمان  نتيجه و نحوه از نارضايتي ،)درصد 2/96( شكايات بيشتر
 ترينشايع نيز همكاران و Al Ammar مطالعه در. است بوده
. ]13[ است بوده درمان در شدهانجام اشتباهات به مربوط ،ماتاتها
 توسط بيمارنادرست  انتخاب دليلبه تواندمي امر اين علت

 درماني هايحوزه در تجربي دندانپزشكان فعاليتيا  دندانپزشكان
 بر يأر هاپروندهاز درصد  52 در اين مطالعه، در باشد. مختلف

 و موحد مطالعه نتايجو با  دبو شده صادر درمانگر قصور عدم
 موارد درصد 37 درقصور درمانگر  از حاكيكه  مشهد در همكاران
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 و هسواريش مطالعه نتايج با كهصورتيدر .]1[ بود، همسو است
 قصور مرتكب دندانپزشكانها پرونده بيشتر در كه در آن همكاران

 قصور ترينشايع ،قصور انواع براساس .]10[، مغايرت دارد نداهشد
نتايج  و با است بوده مباالتيبيقصور  ادتعد كمترين و مهارت عدم

 حكم ترينشايع .]11،12[ راستا استهم زمينهساير مطالعات در اين
 حكم است، بوده درمانگر قصور بر يأر كه مواردي در صادره
 كامل پرداخت و درمانگربا  شاكي تفاهم دليلبه است. برائت
 ضايتر به منجر درمانگر سوي از بيمار درمان ادامه هايهزينه
 شده برائت حكم صدور درنهايت و شكايت از وي انصراف ،بيمار
هاي مطالعه تعداد كم دندانپزشكان متخصص در محدوديت .است

 هايپرونده در موجود موردنياز اطالعات بودنناقص شهر كاشان و
 بيشتر آموزشبا  ،رسدمي نظربه درنهايت پزشكي بود. نظام

 برقراري هايراه وبيمار  صحيح انتخاب درخصوص دندانپزشكان
 كاهش سبب بتوان ،دندانپزشك و بيمار بين ثرؤم و سازنده ارتباط
در اين راستا  .شد انپزشكاندند عليه شكايات و قصورات بروز

 كيدأت و آموزش ،دندانپزشكان بازآموزي گردد درپيشنهاد مي
 رابطه برقراري اهميت و بيمار انتخاب معيارهاي مورد در بيشتري
 حقوق مانند مباحثي عمومي دوره طول شود و در بيمار با صحيح

 تدريس دانشجويان براي حقوقي مقررات و بيمار و دندانپزشك
 امكان، شود در مطالعات آتي درصورتهمچنين پيشنهاد مي .گردد

 كه مبلغي ميزان تحصيل، محلّ دانشگاه ،دندانپزشك كاري سابقه
 و هاتساع تعداد و كرده پرداخت ديه يا ارش عنوانبه وي

 ارزيابي مورد ؛است درمان به مشغول هفته در وي كه روزهايي
 .گيرد قرار

  
  گيرينتيجه

 قصوري دنداپزشكان بيشتر ،مطالعه اين نتايج براساس
 عدم دليلبه ،آنان از بيماران شكايات علت و بودند نشده مرتكب
همچنين . است بوده بيمار و دندانپزشك بين صحيح ارتباط

مهارت عملي  دندانپزشكان بايد بيماران را متناسب با ميزان دانش و
زمند به درمان بيمار نيا كه در موارديدرمان كنند. خود پذيرش و 
مشاوره در نظر  ارجاع و ،ي استتخصص خاصّ  دانش يا تجربه و

  گرفته شود.
 

  تشكر و قدرداني
از سازمان نظام پزشكي شهرستان كاشان جهت همكاري 

گردد و از جانب اين مركز در اين پژوهش تشكر و قدرداني مي
معاونت  از همچنينگونه تعارض منافع وجود نداشته است. هيچ

خاطر شگاه علوم پزشكي كاشان بهات و فناوري دانمحترم تحقيق
  شود.مين مالي اين تحقيق صميمانه تشكر و قدرداني ميتأ
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