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ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي
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مقاله پژوهشي

كننده از كاشت حلزون با كودكان داراي بيان آهنگ گفتار در كودكان استفادهةمقايس
 شنوايي هنجار

4زرندي، مسعود متصدي3، شهره جاليي2، ماندانا نوربخش1، سيده مريم خدامي1محمدرحيم شاهبداغي،1نرگس كرد

پـ1  زشكي تهران، ايرانگروه گفتاردرماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم
و زبانشناسي، زبانگروهـ2 ، تهران، ايراندانشگاه الزهرا ها، دانشكده تاريخ
 دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايرانگروه آمار زيستي،ـ3
و گردن،ـو بيني مركز تحقيقات گوش، گلوـ4 ، ايراناندانشگاه علوم پزشكي تهر بيمارستان امير اعلم، جراحي سر

 چكيده
و هدف مي. دليل نقص در بازخورد شنوايي، گفتار كودكان مبتال به افت شنوايي آهنگ نامناسبي داردبه:زمينه دهد كه كودكان كاشت حلزون نتايج مطالعات نشان

مي.شده نيز در بيان آهنگ گفتار دچار مشكل هستند از اين مطالعه مقايسة بيان آهنگ گفتار در كودكان هدف. دهد آهنگ، حالت جمله خبري يا پرسشي را نشان
.كننده از كاشت حلزون با كودكان داراي شنوايي هنجار بود استفاده

و25پژوهش حاضر روي:روش بررسي و پرسشي تصاويري به كودك نشان. كودك هنجار انجام گرفت50 كودك كاشت حلزون شده جهت بيان جمالت خبري
آن.شد داده مي و مورد قضاوت ادراكي قرار گرفتندتمامي جمالت پس از ميانگين فركانس praatافزار با استفاده از نرم. توسط هشت نفر گفتاردرمانگر شنيده شدند

و تغييرات زيروبمي محاسبه شد .پايه
و ميانگين تغييرات زيروبمي كمت:ها يافته نظران همچنين ميانگين امتيازات صاحب. بود هنجارر از گروه در گروه كاشت حلزون شده ميانگين فركانس پايه گفتار باالتر

همبستگي ميان مدت زمان استفاده از دستگاه كاشت حلزون).p>05/0(دار بوديها در هر سه متغير معن تفاوت. بود هنجارتر از گروه در گروه كاشت حلزون شده پايين
).p>05/0(دار بوديو امتياز قضاوت ادراكي معن

با اين وجود با افزايش مدت زمان استفاده از كاشت حلزون،. با توجه به نتايج، دستگاه كاشت حلزون در تسهيل بيان آهنگ گفتار محدوديت دارد:ريگي نتيجه
د. يابد عملكرد كودكان در بيان آهنگ گفتار بهبود مي ر بيان آهنگ گفتار را در نظر بنابراين الزم است گفتاردرمانگرها در برنامة درماني كودكان كاشت شده، مداخله

.اشته باشندد
 كاشت حلزون، بيان، آهنگ گفتار، كودكان دبستاني:واژگان كليدي

)12/9/90:، پذيرش3/6/90: دريافت مقاله(

 مقدمه
مي گفتار از جنبه به هاي گوناگوني مورد مطالعه قرار و گيرد
د بندي همين دليل تقسيم ر نظر هاي مختلفي را براي مطالعة آن

هاي بسيار مهم عبارت بندي يك نمونه از اين تقسيم. اند گرفته
كه)segmental phenomena(هاي زنجيريـ پديده1است از 

هاي زبرزنجيريـ پديده2گيرند، در زنجيرة گفتار قرار مي

)suprasegmental phenomena(هاي نواي گفتار،، يا ويژگي
ز در. نجيرهكه روي زنجيرة گفتار هستند نه در معموالً نواي گفتار

و)intonation(، آهنگ)accent(سه بخش جداگانه شامل تكيه 
آهنگ گفتار نقش بسيار. گيرد مورد بررسي قرار مي)pause(مكث

ويژه مهمي در افزايش قابليت فهم گفتار، انتقال درست مفهوم، به
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و آفرينش لهج در گفتار محاوره هايهاي، بيان حالت روحي گوينده
و يا مكالمه،. گوناگون دارد همچنين، در سطح كاربردشناختي

و هدف گوينده به كار آهنگ براي نشان دادن حالت عاطفي
براي مثال، پايان خيزان در جمالت خبري، تمايل به ادامة. رود مي

دهد، در حالي كه در سطح نحوي، آهنگ صحبت را نشان مي
ميممكن است مرزهاي عبارت يا حالت جمل ياه كه تواند خبري

كودكان داراي شنوايي هنجار پيش).1(پرسشي باشد را نشان دهد
هاي زبرزنجيري تسلط پيدا اي، بر ويژگي از توليد تركيبات دو كلمه

مي مي و تا كنند درصد به خوبي بيان80توانند آهنگ افتان را
او اما كودكان مبتال به افت شنوايي در طول سال).2(كنند ل هاي

و اين مسئله مانع از زندگي، بازخورد شنوايي ناقصي دارند
مي شكل در ميان مشكالت گفتاري، بيان. شود گيري گفتاري سالم

شنوا بسيار مشكل است؛ شايد به اين آهنگ گفتار براي كودكان كم
فهمند، چون بازخورد شنوايي دليل كه آنها مفهوم زيروبمي را نمي

از).3(كنند را دريافت نميفركانس مناسب براي درك تغييرات 
و بهترين روش هاي درماني براي افراد مبتال به افت شنوايي شديد

كه).4(عميق عمل جراحي كاشت حلزون است شكي وجود ندارد
و كم مي كاشت حلزون به كودكان ناشنوا تا شنوا كمك كند

را مهارت ، با اين وجود كودكاني كه آموزش ببينندهاي ارتباطي
اند در بيان آهنگ نقايصي را نشان مل كاشت حلزون انجام دادهع

طور كه در مطالعات مختلف نشان داده شده است، همان. دهند مي
كند، اما كاشت حلزون به رشد خزانة واژگاني كودكان كمك مي

و مهم همچنان مشكل ترين قسمت گفتار آنها بيان آهنگ ترين
، 2004(و همكاران Pengعةبراي مثال، در مطال).3(گفتار است

و)2008، 2007 ،Han توانايي بيان آهنگ،)2007(و همكاران
و نتايج نشان داده  خيزان در جمالت پرسشي بررسي شده است

هاي كودكان كاشت شده است كه آهنگ خيزان موجود در پرسش
و خودانگيخته رضايت ).4-7(بخش نيستدر حالت تقليدي

هاي آكوستيكي با هدف بررسي ويژگيهمچنين، مطالعات ديگري
هاي براي نمونه يافته. است گفتار كودكان كاشت شده انجام شده

نشان داد مشكل اصلي) Flipsen )2007و Lenden مطالعات 
و فركانس پايه  كودكان كاشت شده در تكيه است

(fundamental frequency: F0)گفتار كودكان كاشت شده
).8(ر از گروه داراي شنوايي هنجار استداري باالت طور معني به

عالوه بر اين، نتايج حاصل از تحقيقات نشان داده است كه سن
و نيز مدت زمان استفاده از دستگاه  كودك در زمان عمل جراحي
و درك گفتار بسيار  كاشت حلزون در موفقيت كودك جهت توليد

نشان 2009در سال Ertmerو Snow).9(حائز اهميت است
اند، ند كودكاني كه مدت زمان بيشتري از دستگاه استفاده نمودهداد

).10(در كسب آهنگ گفتار پيشرفت بهتري دارند
كمبود مطالعات در زمينة بيان آهنگ گفتار در كودكان

از سوي. دهد كاشت شده لزوم انجام تحقيقات جديدتر را نشان مي
زبان انجام اي روي كودكان فارسي ديگر در اين زمينه هيچ مطالعه

در. نشده است از آنجا كه بيان آهنگ گفتار، رشد زبان بياني را
دهد، هدف از اين مطالعه بررسي بيان كودكان تحت تأثير قرار مي

.آهنگ گفتار كودكان كاشت حلزون شده فارسي زبان بود

 روش بررسي
كودك كاشت25اي حاضر روي مقايسهـ مطالعة مقطعي

در محدودة سنين دبستان) پسر11و دختر14(حلزون شده 
و انحراف معيار92/8ميانگين( 50. انجام گرفت) سال49/1سال

و25(كودك داراي شنوايي هنجار كه از لحاظ) پسر25دختر
و انحراف9ميانگين(سني با گروه مورد مطالعه همسان شدند  سال

. گرفتند، براي مقايسة نتايج در گروه شاهد قرار)سال42/1معيار 
و در دسترس انتخاب شدند ها به روش نمونه نمونه . گيري آسان

طور تصادفي از ميان كودكاني گروه كودكان كاشت حلزون شده به
كه در مركز جراحي كاشت حلزون بيمارستان امير اعلم تهران، 

نوع. بودند، انتخاب شدند تحت عمل جراحي كاشت قرار گرفته
كه Clarion 22مي كودكان دستگاه استفاده شده در تما بود

تمامي كودكان، مبتال به افت. صورت يك طرفه كاشته شده بود به
ميانگين سن كودكان در زمان جراحي. شنوايي مادرزادي بودند

و ميانگين مدت زمان استفاده42/20ماه با انحراف معيار04/31
ن تمامي كودكا. بود68/2سال با انحراف معيار34/6از دستگاه

را 100كاشت شده جلسه گفتاردرماني پس از جراحي كاشت
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و به و تأخير آنها در رشد زباني دركي طور كامل گذرانده بودند
و بياني جبران شده بود، به طوري كه در مدارس عادي آموزش

از. كردند پرورش تحصيل مي گروه كودكان داراي شنوايي هنجار
به بين مدارس ابتدايي محل تحصيل كودكان صورت كاشت شده

ضريب هوشي هر دو گروه كودكان كاشت. تصادفي انتخاب شدند
و هنجار با توجه به ارزيابي انجام شده قبل از ورود به  حلزون شده

براي اطمينان از نبود مشكل. مدرسه در محدودة هنجار قرار داشت
هاي گفتاري براي كودكان، توسط عضالني، ارزيابي اندامـ عصبي
ا شدمحقق اي در مطالعه شركت داده كودكان كاشت شده. نجام

براي اين. شدند كه درمان آهنگ گفتار براي آنها انجام نشده بود
منظور، درمان آهنگ براي والدين كودكان كاشت حلزون شده 

شد تا از صحت پاسخ آنها در مورد عدم دريافت توضيح داده مي
وا. درمان آهنگ اطمينان حاصل شود و لدين آنها در هر دو كودكان

.زبانه بودندگروه تك
بيان آهنگ گفتار.شد در ابتدا با كودك ارتباط برقرار مي

و آهنگ  شامل دو قسمت بيان آهنگ افتان در جمالت خبري
جهت تحريك كودك براي بيان. خيزان در جمالت پرسشي بود
و خبري از  دهندة تصوير كه هر كدام نشان10جمالت پرسشي

شديك فعالي تصاوير از كتاب فرهنگ مصور افعال.ت بود، استفاده
مي كه در كلينيك گيرد، انتخاب هاي گفتاردرماني مورد استفاده قرار

هر. شدند براي اينكه كودك جمالت خبري را بيان كند، محقق
مي تصوير را به وي نشان مي و از كودك خواست بيان كند فرد داد

هاي پاسخ.م چه كاري استمورد نظر در تصوير در حال انجا
مي كودك به براي ضبط.شد عنوان جمالت خبري ضبط

 Dell، يك دستگاه لپ تاپ Praatافزار هاي كودك از نرم پاسخ
 مدل SONYو يك عدد ميكروفن inspiron.1525مدل
FV220 با پاسخ فركانسيHz 12000-100 شد در. استفاده

د 25هان كودك هنگام بيان جمالت، فاصلة ميكروفن تا
شد سانتي ضبط جمالت در اتاق كامالً ساكت. متر در نظر گرفته

در بخش دوم، قبل از بررسي بيان جمالت پرسشي. انجام گرفت
توسط كودكان، براي آشنايي كودك با روند كار، سه تصويري كه 

مي فعاليتي را نشان مي محقق از كودك.شد داد به كودك ارائه

سؤاالت بدون استفاده از كلمة. پاسخ دهد كرد تا كودك سؤال مي
و به گونه پرسشي، بدون آهنگ اغراق مي آميز كه اي پرسيده شد

مي. پاسخ پرسش بله باشد شد، هنگامي كه كودك متوجه تمرين
تا محقق از وي درخواست مي كرد حال شما از من سؤال بپرس

ا10در اين مرحله. من پاسخ دهم ز تصويري كه در مرحلة قبل
گرفت تا از محقق آنها استفاده شده بود، در اختيار كودك قرار مي

دليل استفاده از تصاوير قبل اين است كه در كلمات. سؤال نمايد
و تنها تغيير ايجاد شده براي  سازندة جمله تغييري ايجاد نشود

ميپرسش. پرسيدن، تغيير آهنگ باشد كرد هايي كه كودك طرح
پر به ميعنوان بيان جمالت پس از آن با استفاده.شد سشي ضبط

و مقدار تغييرات زيروبمي در هر كدام ازPraat ،F0افزار از نرم
و پرسشي ضبط شده، محاسبه مي .شد جمالت خبري

و پرسشي بيان شده در مرحلة دوم، تمامي جمالت خبري
و مورد، توسط هشت نفر گفتاردرمانگرتوسط كودكان شنيده شدند

قرار گرفتند كه آيا داراي آهنگ مناسب هستند يا قضاوت ادراكي 
سه نفر گفتاردرمانگر در مقطع كارشناسي ارشد گفتاردرماني. خير

امتيازدهي گفتاردرمانگران به اين ترتيب. مشغول به تحصيل بودند
بود كه بعد از شنيدن هر جمله از يك تا پنج به آهنگ افتان يا 

ي. دادند خيزان آن امتياز مي ك به معني آهنگ كامالً امتياز
و نامناسب، دو نسبتاً نامناسب، سه نامناسب، چهار نسبتاً مناسب

.به معني آهنگ كامالً مناسب بودامتياز پنج 
و تغييراتF0مستقل ميانگينtبا استفاده از آزمون

و و پرسشي در دو گروه كاشت شده زيروبمي جمالت خبري
با. هنجار با هم مقايسه شد منهمچنين، ويتني امتياز كمك آزمون

هم قضاوت ادراكي كه افراد متخصص به دو گروه داده اند، با
از بينبراي تعيين همبستگي. مقايسه شد مدت زمان استفاده

و امتياز قضاوت ادراكي آزمون همبستگي  دستگاه كاشت حلزون
.اسپيرمن استفاده شد

ها يافته
و تغييرF0ميانگين و پرسشي ات زيروبمي جمالت خبري

دار آماري جمالت خبري بين دو گروه داراي تفاوت معني
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و جمالت پرسشي =003/0pجمالت خبريF0در ).p>05/0(بود
001/0p= 03/0، همچنين در تغييرات زيروبمي جمالت خبريp= 
 در هر دو نوع جملةF0ميانگين2و1 هاي با توجه به جدول. بود

و پرسشي در گروه كاشت حلزون شده پايين تر از گروه خبري
در. كودكان داراي شنوايي هنجار بود ميانگين تغييرات زيروبمي

و پرسشي در گروه كاشت شده كمتر از گروه هنجار  جمالت خبري
.بود

و ميانگين امتياز قضاوت ادراكي در دو نوع جملة خبري
و هنجارتر از گروه پرسشي در گروه كاشت حلزون شده پايين بود

 ).=001/0pدر هر دو مورد(دار بود اين تفاوت از لحاظ آماري معني
ضريب همبستگي اسپيرمن بين مدت زمان استفاده از

و امتياز قضاوت ادراكي در جمالت خبري  دستگاه كاشت حلزون
64/0و در جمالت پرسشي برابر با ) =005/0p(54/0برابر با 

)001/0p= (ميانهم. بود ن مدت زمانبيشود طور كه مشاهده
و امتياز قضاوت ادراكي استفاده از دستگاه كاشت حلزون

و مثبت وجود داشت همبستگي معني .دار

 بحث
مي يافته گفتار كودكانF0دهد هاي پژوهش حاضر نشان

تر از كودكان داراي شنوايي طور قابل توجهي پايين كاشت شده به
بم پايينF0. هنجار است را تر، تر بودن صداي كودكان كاشت شده
همچنين، تغييرات زيروبمي گفتار كودكان كاشت. دهد نشان مي
كمتر. طور قابل توجهي كمتر از گروه كودكان هنجار بود شده به

)مونوتن(بودن تغييرات زيروبمي در طول گفتار، با عنوان يكنواخت 
از اين نتايج با يافته. شود بودن گفتار مطرح مي هاي حاصل

وي.همخواني دارد) Flipsen )2007و Lendenمطالعة
و صوتي شش كودك كاشت حلزون ويژگيهمچنين هاي نواختي

هاي نواختي مورد مطالعة ويژگي. شده انگليسي زبان را بررسي كرد
و رواني گفتار هاي اين پژوهش نشان يافته. بود وي سرعت، تكيه
و سرعت خوب داد كه مشكل اين كودكان در تك و در رواني يه بود

همچنين تغييرات زيروبمي در طول گفتار كودكان.عمل كردند
).8(طور قابل توجهي كمتر از گروه هنجار بود كاشت شده به

دهد امتياز قضاوت نتايج حاصل از مطالعة حاضر نشان مي
ادراكي براي بررسي مناسب بودن آهنگ گفتار در كودكان كاشت 

ب شده به به عبارت ديگر،. تر از كودكان هنجار است ارزي پايينطور
طور قابل عملكرد كودكان كاشت شده در بيان آهنگ گفتار به

اين. تر از عملكرد كودكان داراي شنوايي هنجار است توجهي پايين
نيز مشاهده) 2008و 2004(و همكاران Pengنتايج در مطالعات 

كه برخالف همساالن داراي نتايج اين مطالعات نشان داد. شود مي
و بيان آهنگ  شنوايي هنجار، كودكان كاشت حلزون شده در درك

تر تحت عالوه، كودكاني كه در سن پايينبه. گفتار مهارت ندارند
عمل جراحي كاشت حلزون قرار گرفته بودند، عملكرد بهتري در 

و بيان نشان دادند نه).7و4(دو قسمت درك كودكان كاشت شده
بهتنها قا طور خودانگيخته نيستند، در به بيان آهنگ خيزان مناسب

. بلكه در تقليد آن نيز مشكالتي دارند
Han توليد آهنگ را در كودكان) 2007(و همكاران

كه. كاشت حلزون شدة بومي چيني بررسي كردند نتايج نشان داد
از طور قابل توجهي پايين عملكرد كودكان كاشت حلزون شده به تر

در.د كودكان هنجار استعملكر همچنين، امتياز كودكاني كه
و نيز كودكاني كه مدت زمان كاشت سن پايين تري داشتند

گفتار در هنگام توليد آهنگ بين دو گروهF0ـ مقايسه1جدول

 حد اطمينان گروه هنجار كاشت شدههگرو

p حد باالد پايينح)انحراف معيار(ميانگين تعداد)انحراف معيار(ميانگين تعداد نوع جمله

39/20194/821/43003/0)27/36( 42/17350)63/58( 25 خبري
49/19094/1446/54001/0)01/45( 76/16850)36/49( 25 پرسشي
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 55و همكاران نرگس كرد

ـ دوره شنوايي ش21شناسي  2،1391ماره،

به عبارت ديگر،. بيشتري از دستگاه استفاده كرده بودند، باالتر بود
عملكرد بيان آهنگ گفتار با سن كودك در زمان كاشت ارتباط 

ا و با مدت زمان استفاده از دستگاه .)5(رتباط مثبت داشتمنفي
.ترتيب نتايج مطالعة حاضر با مطالعات ذكر شده همسو است بدين

كند كه بين مدت زمان نتايج پژوهش حاضر مشخص مي
و امتياز قضاوت ادراكي ارتباط  استفاده از دستگاه كاشت حلزون

از آنجا كه اين ارتباط مثبت بود، بين مدت. قابل توجهي وجود دارد
و امتياز قضاوت ادراكي ارتباط مستقيم زمان استفاده از دستگاه
، با افزايش مدت زمان استفاده از بياني ديگربه. وجود داشت

دستگاه كاشت حلزون، عملكرد كودكان در بيان آهنگ گفتار بهبود
و همكاران Hanهاي حاصل از مطالعه اين نتايج با يافته. يابد مي

گ. همسو است) 2007( روه كاشت شده امتياز وي گزارش كرد در
كودكاني كه مدت زمان بيشتري از دستگاه استفاده كرده بودند، 

به عبارت ديگر، ميان بيان. اي باالتر بود طور قابل مالحظه به
و مدت زمان تجربه دستگاه ارتباط وجود داشت نتايج).5(آهنگ

نيز نشان داد ميان مدت زمان) Peng )2008حاصل از مطالعه 
و استفاده از و امتياز قضاوت ادراكي ارتباط قابل توجه دستگاه

 Ertmerو Snowاي ديگر در مطالعه).7(مثبتي وجود دارد
رشد آهنگ گفتار را در شش كودك كه قبل از سه سالگي) 2009(

هاي يافته).10(عمل جراحي كاشت انجام داده بودند، بررسي كردند
ر در كودكان كاشت نشان داد الگوي رشد آهنگ گفتاة آنهامطالع

و كودكاني كه مدت زمان بيشتري شده مانند كودكان هنجار است
اند، در بيان آهنگ گفتار از دستگاه كاشت حلزون استفاده كرده

در كه به اين ترتيب. عملكرد بهتري دارند نتايج مطالعة حاضر
.مطالعات مذكور نيز مشاهده شده است

بو يافته د كه كودكان هاي پژوهش حاضر حاكي از آن
تر از كودكان داراي كاشت شده در بيان آهنگ گفتار، ضعيف

در. كنندشنوايي هنجار عمل مي بنابراين، دستگاه كاشت حلزون
و براي بهبود عملكرد  تسهيل بيان آهنگ گفتار محدوديت دارد
كودكان كاشت شده در اين زمينه، الزم است كه درمان توانايي 

همچنين. مستقيم مورد هدف قرار گيردطور بيان آهنگ گفتار به
عملكرد كودكان در تكاليف مطالعة حاضر با مدت زمان استفاده از 

مي. دستگاه ارتباط دارد كه چنين گفتتوان با توجه به اين مسئله
و قرار گرفتن هر چه بيشتر كودك در معرض با رشد زباني

ا فزايش دروندادهاي زباني، توانايي كودك در بيان آهنگ گفتار
و درمانگران با در نظر گرفتن اين مسئله قادر خواهند بود مي يابد

ها را بهتر تعيين پيش آگهي مداخله در زمينة كسب اين توانايي
مي. نمايند ريزي رسد نتايج اين مطالعه در برنامه بنابراين، به نظر

و زمينه اي براي درماني براي كودكان كاشت شده مؤثر باشد
و تحقيقات بيشت ر در آينده در مورد دستگاه كاشت حلزون

و توانبخشي كودكان كاشت شده فراهم محدوديت و مزاياي آن ها
مي. كند از پيشنهاد شود در آينده پژوهشي روي تعداد بيشتري

و نيز كودكان قبل از سن دبستان انجام شود . كودكان كاشت شده
گ همچنين پژوهشگران آتي مي و بيان آهنگ فتار را در توانند درك

.دو جنس با يكديگر مقايسه كنند

 گيري نتيجه
با توجه به نتايج مطالعة حاضر، دستگاه كاشت حلزون

رغم تسهيل زبان بياني كودكان، در تسهيل اكتساب آهنگ علي
و افزايش. گفتار محدوديت دارد با اين وجود، با گذشت زمان

هنگام توليد آهنگ ميان دو گروهتغييرات زيروبمي گفتار درـ مقايسه2جدول

 حد اطمينان گروه هنجار كاشت شدههگرو

p حد باال حد پايين)انحراف معيار(ميانگين تعداد)انحراف معيار(ميانگين تعداد نوع جمله

57/23093/199/5303/0)5/41( 65/25650)21/31( 25 خبري
96/22794/139/4507/0)82/47( 66/26250)03/36( 25 پرسشي
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 بيان آهنگ گفتار در كودكان كاشت حلزون شده 56

ـ دورهش شنوايي  2،1391، شماره21ناسي

ا ين نقص تجربة شنيداري كودك با كمك دستگاه كاشت حلزون،
بايد درمان گفتاردرمانگرانطور كلي،به. يابد تا حدودي بهبود مي

آهنگ گفتار را در برنامة درماني كودكان كاشت حلزون شده 
و توجه الزم را به ويژگي هاي زبرزنجيري گفتار مبذول بگنجانند

.دارند

 سپاسگزاري

نامه كارشناسي ارشد مقاله حاضر حاصل بخشي از پايان
از همكاري. است 27/4/1389، مورخ 244/260شماره مصوب، با

و بيني بيمارستان اميراعلم  مسئوالن مركز جراحي گوش، گلو
مي ويژه سركار خانم ملك به . شود زاده براي ارجاع بيماران قدرداني

كننده در مطالعه سپاسگزاري ويژه همچنين از تمامي افراد شركت
.داريم
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