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 ریثأت فرد عملكرد بر تواند یم و شود می جادیا افراد در خطر احساس ینوع وجود اثر در که است ینگران و شیتشو ای گونه اضطراب هدف: و زمینه

 و نفس به اعتماد «مانیا» شود. یم فرد توجه انحراف باعث تیوضع نیا و است شیافزا به رو کرده لیتحص افراد نیب امتحان اضطراب امروزه .دگذار

 و یپرستار انیدانشجو در امتحان اضطراب زانیم بر قرآن یآوا ریتأث یبررس ،مطالعه نیا از هدف .دهد یم شیافزا را مشكالت با مقابله یبرا صبر قدرت

 د.بو یپزشك یها تیفور

 شد. انجام بروجن یپرستار دانشكده یپزشك یها تیفور و یپرستار یها رشته انیدانشجواز  نفر 86 یرو حاضر بر یتجرب مهین مطالعه کار: روش

 دو در یتصادف رطو به رشته هر یبرا سال مین شده هیارا دروس شدند. داده شرکت مطالعه در انیدانشجو همه و بود هدف بر یمبتن یریگ نمونه روش

 مدت به میمر سوره 2-16 اتیآ صوت پخش ترم، انیپا امتحانات از قبل گرید گروه برای و ترم انیم امتحانات از قبل گروه کی یبرا .داده شد قرار گروه

 ها آزمون هیکل یبرگزار از قبل Spielberger اضطراب و کیدموگراف اطالعات نامه پرسش دو از اطالعات یآور جمع جهت .گرفت انجام قهیدق 5

 لیتحل و هیتجز مورد SPSS یآمارافزار  نرم در Independent t و Paired t یلیتحل و یفیتوص یها آزمون از استفاده با اطالعات .گردید استفاده

 گرفت. قرار

 قرآن یآوا یدارا های آزمون در و 51/23 ± 33/08 قرآن یآوا بدون یها آزمون در آشكار اضطراب سطح نیانگیم یپرستار رشته انیدانشجو در ها: یافته

 33/22 ± 036/02 رآنق یآوا یدارا های آزمون در و 62/3 ± 33/03 قرآن یآوا بدون یها آزمون در پنهان اضطراب سطح نیانگمی و 16/25 ± 31/00

 سطح نیانگیم زین یپزشك یها تیفور رشته انیدانشجو در (.P < 454/4) با یكدیگر داشت یدار یمعن تفاوت یآمار نظر از ها بود که این میانگین

 در نپنها اضطراب سطح نیانگمی و 81/22 ± 22/33 قرآن یآوا یدارا های آزمون در و 38/21 ± 44/02 قرآن یآوا بدون یها آزمون در آشكار اضطراب

را نشان  یدار یمعن تفاوت یآمار نظر از که حاصل شد 42/22 ± 06/38 قرآن یآوا یدارا های آزمون در و 38/8 ± 33/02 قرآن یآوا بدون یها آزمون

 (.P < 454/4) داد

 گذاران استیس و رانیمد از بنابراین دهد. کاهش را انیدانشجو اضطراب سطح تواند یم امتحانات یبرگزار از قبل قرآن صوت پخش گیری: نتیجه

 تنها نه و بپردازند قرآن یآوا پخش به ها، آزمون یبرگزار از قبل حاضر و مطالعه جینتا گرفتن نظر در با که شود یم درخواست یآموزش یها برنامه

 بردارند. گام قرآن با انس فرهنگ جیترو جهت در بلكه ،سازند برآورده را انیدانشجو استرس کاهش و آرامش موجبات

 یپزشك یها تیفور ،یپرستار دانشجو، امتحان، اضطراب، قرآن، یآوا :ها واژه کلید
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 مقدمه
 اخیر، دهه چند در پژوهش قلمروهای ترین گسترده از یكی

 های بررسی .است بوده آن به وابسته های حوزه و اضطراب

 را  فراوانی بیشترین اضطرابی اختالالت که دهد می نشان اخیر

 ،تاختالال این های نمونه از یكی .نددار جمعیت کلبین 

 میان شایع ای پدیده امتحان اضطراب است. امتحان اضطراب

 (.2) شود می محسوب آموزشی نظام مشكالت از و دانشجویان

 آن اثرات و منابع باید ،اضطراب منفی پیامدهای به توجه با

 و عملكرد با تنگاتنگی رابطه امتحان اضطراب .گردد مشخص

 اضطراب از شایعی نوع و دارد دانشجو تحصیلی پیشرفت

 مبتال آن به دانشجویان از درصد 24-14 که است عملكرد

 از ای گونه به امتحان اضطراب کلی طور به (.1) شوند می

 درباره را فرد که شود می اطالق اجتماعی هراس و اضطراب

 توان کاهش نیز آن پیامد و سازد می تردید دچار هایش توانایی

 است مهم آموزشی مشكل یک و امتحان های موقعیت با مقابله

(0 ،3.) 

 و پزشكی علوم های رشته استرس پر طبیعت به توجه با

 و درسی مطالب گستردگی جمله از تحصیلی خاص شرایط

 دانشجویان این روان سالمت بررسی ،امتحانات مییدا استرس

 دانشجویان روانی سالمت ،اضطراب رسد. می نظر به ضروری

 گیری شكل استعداد، شكوفایی ،مدیاکار بر ،کرده تهدید را

 به و گذارد می سوء تأثیر آنان اجتماعی هویت و شخصیت

 دانشجویان ساز مشكل و فراگیر های پدیده از یكی عنوان

 ویژه به آنان بهینه عملكرد و تحصیلی پیشرفت در تواند می

 (.0، 5) گذاردب منفی اثر ارزشیابی هنگام

 افتهی شساز پاسخی آن آمیز اعتدال حد در اضطراب وجود

 از بسیاری زمینه شدید اضطراب اما ،(6، 3) شود می تلقی

 رفتاری های آشفتگی روحی، های کسالت جسمی، های بیماری

 است ممكن ها پاسخ قبیل این .باشد می نامناسب های واکنش و

 و فراموشی افزایش تمرکز، و توجه کاهش صورت به

 غیر خالقیت، ظرفیت تقلیل خطا، میزان افزایش پرتی، حواس

 سازماندهی قدرت کاهش ها، پاسخ سرعت شدن بینی پیش قابل

 (.8) شود آشكار مدت بلند و مدت کوتاه حافظه نقصان و

 مؤثرترین همواره امتحان اضطراب که داد نشان ای همطالع نتایج

 تمامی در دانشجویان تحصیلی عملكرد کننده تضعیف عامل

 (.3) است تحصیلی مقاطع

 افراد در اضطراب کاهش جهت که هایی روش کلی طور به

 دارویی غیر و دارویی دسته دو به ،گیرند می قرار استفاده مورد

 به توان می دارویی غیر های روش از که شوند می تقسیم

 و... درمانی موسیقی درمانی، تخیل درمانی، لمس آرامی، تن

 تالوت از ناشی موسیقی موسیقی، انواع از یكی نمود. اشاره

  (.24) است کریم قرآن

 نظم با کریم قرآن آیات تالوت از حاصل زیبای صوت

 قرآن اعجاز ابعاد ترین شكوه با از یكی عنوان به مخصوص

 فرماید: می رعد سوره 18 آیه در خداوند (.22) باشد می مطرح

 ؛گرفت آرام خداوند ذکر با قلبشان ،آوردند ایمان که کسانی»

 که است نكته این مؤید و «گیرد می آرام ها دل خدا یاد با همانا

 امیدواری موجب خدا ذکر و ستا ها دل بخش آرام خدا یاد تنها

 این .(21) دهد می افزایش را افراد بینی خوش و شود می فرد

 را اضطراب کاهش در خدا ذکر و قرآن تالوت تأثیر نیز لهأمس

 با مقابله های روش میان از ای نشان داد که مطالعه کند. می تأیید

  (.23) باشد می مؤثرتر کردن دعا و خدا ذکر ،امتحان اضطراب

 مذهب ارتباط پیرامون غربی معاصر اندیشمندان از بسیاری

 نیاز به معاصر انسان مشكل که اند کرده تأکید روانی بهداشت با

 اعتماد ،ایمان (.20) گردد میبر معنوی های ارزش و دین به وی

 های سختی با مقابله و صبر برای را انسان قدرت و نفس به

 او در را آرامش و امنیت احساس و دهد می افزایش زندگی

 این از هدف ،شده ذکر مطالب به توجه با (.25) نماید می ایجاد

 در امتحان اضطراب میزان بر قرآن آوای تأثیر بررسی مطالعه

 .بود بروجن پرستاری دانشكده دانشجویان

  

 کار روش
 قرآن صوت آوای تأثیر بررسی به حاضر تجربی نیمه مطالعه

 وابسته( )متغیر دانشجویان اضطراب سطح بر مستقل( )متغیر
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 و بود هدف بر مبتنی گیری نمونه روش پرداخت. امتحان از قبل

 پزشكی های فوریت و پرستاری رشته دانشجوی نفر 86

 شدند. داده شرکت مطالعه در بروجن پرستاری دانشكده

 همه از ،دانشكده والنؤمس از اجازه کسب از پس

 و به عمل آمد دعوت مطالعه در شرکت جهت دانشجویان

 شده هیارا دروس سپس شد. انجام آنان برای طرح کامل توجیه

 تصادفی طور به و شد گرفته آموزش خدمات واحد از سال نیم

 و 2 گروه در فرد های شماره .گردید تقسیم گروه دو در

 درس دو شامل گرفت که قرار 1 گروه در زوج های شماره

 2 گروه دروس جهت آوای قرآن بود. اختصاصی بقیه و عمومی

 ترم پایان امتحانات برای 1 گروه برای و ترم میان امتحانات در

 دروس استادان با هماهنگی از پس ها آزمون همه .گردید پخش

 طراحی تشریحی و ای گزینه چهار االتؤس از ترکیبی شیوه به

 محترم مدیر با مشاوره از پس صوت، پخش جهت .شده بود

 تالوت با مریم سوره 2-16 اتآی دانشگاه، معارف گروه

 گردید. انتخاب دقیقه 5 مدت به ترتیل شیوه به منشاوی

 اضطراب و دموگرافیک اطالعات های نامه پرسش

Spielberger   دانشجویان توسط ها آزمون کلیه برگزاری از قبل 

 تحصیل شامل مطالعه به ورود شرایط گردید. تكمیل

 پزشكی های فوریت و پرستاری های رشته در دانشجویان

 از قبل های ترم درتحصیل  ،بروجن پرستاری دانشكده

 داروهای مصرف و روانی های بیماری سابقه نداشتن ،کارورزی

 و استرس کنترل های کالس در شرکت عدم ،پزشكی روان

 بود. گذشته ماه شش در 2 درجه اقوام فوت سابقه نداشتن

 دو از بیش ،رسیدند می امتحان جلسه به دیر که دانشجویانی

 و روانی های بیماری سابقه، بودند دهكرن واحد انتخاب را درس

 کنترل های کالس در شرکت و پزشكی روان داروهای مصرف

 را گذشته ماه شش در 2 درجه اقوام فوت سابقه و استرس

 شدند. حذف مطالعه از ،داشتند

 اضطراب استاندارد نامه پرسش اطالعات آوری جمع برای

Spielberger  این ابتدای در .قرار گرفت استفادهمورد 

 وضعیت جنس، سن، مانند دموگرافیک اطالعات نامه پرسش

 با مرتبط های کالس در شرکت سابقه و امتحان نوع ،هلأت

 و روانی بیماری سابقه گذشته، ماه شش در استرس کنترل

 در 2 درجه اقوام فوت سابقه و اضطراب ضد داروهای مصرف

  .ه استشد منظور گذشته ماه شش

 توسط 2334 سال در Spielberger نامه پرسش

Spielberger ارزیابی آن هدف و شد هیارا همكاران و 

 پایین های نمره یعنی ؛باشد می زیاد به کم شدت از اضطراب

 فرد هراس انعكاس باال های نمره و آرامش احساس بیانگر

 به و لیكرت ای درجه چهار مقیاس اساس بر االتؤس .است

=  زیاد خیلی و 3=  متوسط ،1=  حدی تا ،2=  )اصالً صورت

 اضطراب عدم که هایی عبارت برای گذاری نمره .شد طراحی (0

 .(22)است معكوس صورت به ،دهد می نشان را

 الؤس 14 که است شده تشكیل الؤس 04 از نامه پرسش این

 رگه دوم الؤس 14 و آشكار( )اضطراب اضطراب حالت اول

 دهد. می قرار بررسی مورد را پنهان( )اضطراب اضطراب

 و ندا شده تهیه خودگزارشی صورت به ی مذکورها نامه پرسش

 فرد نمره آوردن دست به برای نیستند. زمانی محدودیت دارای

 مقیاس هر عبارت 14 نمرات مجموع مقیاس، دو از کدام هر در

 حالت مقیاس دو از کدام هر نمرات بنابراین گردد. می محاسبه

 گیرد. قرار 14-84 بین ای دامنه در تواند می اضطراب رگه و

Spielberger به وسیله مقیاس را نامه پرسش این همبستگی 

TMAS (Taylor manifest anxiety scale )33/4-83/4 از 

 رگه و حالت مقیاس برای Cronbachs alpha ضریب و

  است. کرده گزارش 34/4 را اضطراب

 از مختلف جوامع و مطالعات در Spielberger نامه پرسش

 اضطراب اعتبار .شود می استفاده وسیعی طور به ایران جمله

 پژوهش در Cronbachs alpha شیوه با آزمون این آشكار

 34/4 برابر با پنهان اضطراب اعتبار و 32/4 برابر با مهرام

  .(13)حاصل شد

 تحلیلی و توصیفی آماری های آزمون از استفاده با اطالعات

Paired t   وIndependent t    افزار نرم SPSS 26 نسخه 
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(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL )تحلیل و تجزیه 

 .گردید

  

 ها یافته
 و یپرستار رشته انیدانشجو هیکل یرو بر حاضر مطالعه

 انجام (نفر 86) بروجن یپرستار دانشكده یپزشك یها تیفور

 .بود سال 32/12 ± 50/3 کنندگان شرکت یسن نیانگیم شد.

 .دهد را نشان می کیدموگراف یرهایمتغ ریسا فراوانی 2 جدول

 رشته تفكیک به دانشجویان پنهان و آشكار اضطراب فراوانی

 است. شده ارایه 1 جدول در تحصیلی

 مطالعه در کنندگان شرکت دموگرافیک متغیرهای فراوانی :2 جدول

 درصد تعداد متغیر فراوانی

 تحصیلی رشته
 1/84 63 پرستاری

 8/23 23 پزشكی های فوریت

 مدرک تحصیلی
 8/23 23 کاردانی

 1/84 63 کارشناسی

 جنس
 3/03 02 زن

 3/51 05 مرد

 تحصیلی مقطع

 4/36 32 پرستاری اول ترم

 3/13 14 پرستاری سوم ترم

 3/14 28 پرستاری پنجم ترم

 8/23 23 پزشكی های فوریت سوم ترم
 

 تحصیلی رشته تفكیک به مشارکت کنندگان پنهان و آشكار اضطراب فراوانی :1 جدول

 درصد تعداد میزان مقیاس تحصیلی رشته

 پرستاری

 آشكار( اضطراب) اضطراب حالت

 8/28 23 حد کمترین یا هیچ

 0/34 12 خفیف

 6/04 18 متوسط

 2/24 3 شدید

 پنهان( )اضطراب اضطراب رگه

 5/20 24 حد کمترین یا هیچ

 3/33 16 خفیف

 8/30 10 متوسط

 4/23 3 شدید

 پزشكی های فوریت

 آشكار( )اضطراب اضطراب حالت

 5/13 0 حد کمترین یا هیچ

 5/13 0 خفیف

 2/03 8 متوسط

 3/5 2 شدید

 )اضطراب پنهان(رگه اضطراب 

 5/13 0 هیچ یا کمترین حد

 3/35 6 خفیف

 1/02 3 متوسط

 4/4 4 شدید
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 در دانشجویان بین اضطراب رگه و حالت میانگین مقایسه

 قرآن آوای پخش بدون و قرآن آوای پخش دارای های آزمون

 حالت میانگین مقایسه و Independent t آزمون از استفاده با

 آوای پخش دارای های آزمون بین دانشجویان اضطراب رگه و

 Paired t آزمون از استفاده با قرآن آوای پخش بدون و قرآن

 آوای فراوان ثیرأت دهنده نشان مطالعه کلی نتایج .صورت گرفت

 کنندگان شرکت پنهان و آشكار اضطراب کاهش در قرآن

 .(0 و 3 )جداول بود مطالعه

 
 رشته تفكیک به قرآن آوای پخش بدون و قرآن آوای پخش دارای های آزمون در دانشجویان بین اضطراب رگه و حالت میانگین مقایسه: 3 جدول

 رشته تحصیلی

 نوع اضطراب

 پزشكی های فوریت پرستاری
P آماره 

 معیار انحراف ± میانگین معیار انحراف ± میانگین

 قرآن آوای پخش دارای

 832/4 22/33 ± 81/22 31/00 ± 16/25 اضطراب حالت
366/2  =t 

66  =df 

 133/4 06/38 ± 42/22 36/02 ± 33/22 اضطراب رگه
453/2  =t 

53  =df 

 قرآن آوای پخش بدون

 033/4 44/02 ± 38/21 33/08 ± 51/23 اضطراب حالت
020/2  =t 

53  =df 

 133/4 33/02 ± 38/8 33/03 ± 62/3 اضطراب رگه
153/2  =t 

53  =df 

df: degree of freedom 

 

 تحصیلی رشته تفكیک به قرآن آوای پخش بدون و قرآن آوای پخش دارای های آزمون بین دانشجویان اضطراب رگه و حالت میانگین مقایسه :0 جدول

 رشته تحصیلی
 پزشكی های فوریت پرستاری

 معیار انحراف ± میانگین معیار انحراف ± میانگین

 اضطراب رگه اضطراب حالت اضطراب رگه اضطراب حالت 

 06/38 ± 42/22 22/33 ± 81/22 36/02 ± 33/22 31/00 ± 16/25 قرآن آوای پخش دارای

 33/02 ± 38/8 44/02 ± 38/21 33/03 ± 62/3 33/08 ± 51/23 قرآن آوای پخش بدون

P 443/4 423/4 433/4 418/4 

 آماره
36/1-  =t 04/1-  =t 45/2-  =t 00/1-  =t 

68  =df 61  =df 26  =df 20  =df 

df: degree of freedom 

 

 

 

 دختر دانشجویان پنهان و آشكار اضطراب سطح میانگین بین

 454/4) نشد مشاهده داری معنی اختالف آماری نظر از پسر و

 <P پنهان و آشكار اضطراب سطح میانگین بین(. همچنین 

 اختالف نیز کارشناسی و کاردانی تحصیلی مقطع دو دانشجویان

 (.P>  454/4وجود نداشت ) داری معنی
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 گیری نتیجه و بحث
 و آشكار اضطراب سطح که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 کاهش قرآن آوای پخش با امتحان زمان در دانشجویان پنهان

 های آزمون از کدام هیچ در که ستا حالی در اینو  یابد می

 شود. نمی استفاده این روش از ها دانشگاه در معمول

 بر تنها نه دینی های آموزه سایر و قرآن آوای کارگیری به

 در موفقیت جهت در دانشجویان استرس سطح کاهش

 کاهش با تواند می بلكه ،دارد ثیرأت تحصیلی پیشرفت های آزمون

 تحصیل زمان کاهش دانشجویان، مردودی از حاصل های هزینه

 ثیرأت آموزشی و دانشجویی و رفاهی امكانات سرانه کاهش و

 باشد. داشته منابع رفتن هدر از جلوگیری در بسزایی

 بر قرآن آوای تأثیر مورد در اندکی مطالعات کلی طور به

 نشان ها آن نتایجکه  است شده انجام امتحان رابطاض میزان

 عمل تر مثبت کنند، می زندگی بهتر مذهبی های انسان دهد می

 برخوردار بیشتری روانی و جسمانی سالمت از و کنند می

 شفا مسأله به خود تحقیق طی نیز قرآنی خبرگزاری ند.هست

 و نموده اشاره انسان جان و جسم دردهای برای قرآن بودن

 برای رحمت و شفا مایه را قرآن خداوند» :است داشته بیان

 رحمت و هدایت مایه و هاست سینه در آنچه شفای مؤمنان،

  (.26) «است کرده معرفی مؤمنان برای

 و آیات با انس را قرآن حفاظ آرامش دلیل شیرودی

 وَه» آیه به و نمود بیان اضطراب کاهش در نآنا تأثیرپذیری

« مهِایمانِ عَمَ ایماناً زدادویَلِ نینالمؤمِ لوبِقُ یفِ هنَكیالسَ لَنزَاَ الذی

 نازل مؤمنان های دل در را آرامش که است کسی خداوند و»...

 (.23)کند  می استناد «بیفزاید ایمانشان بر ایمانی تا کرد

 امروز گمشده معنویت و دین که دهد می نشان تحقیقات

 افراد در دینی باورهای و استرس بروز بین و باشد می ها انسان

  (.28) دارد وجود رابطه

 اضطراب بر مختلف عوامل ثیرأت بررسی به همكاران و بخارا

 میان از دعا و خدا ذکر کهگزارش کردند  و پرداختند امتحان

 با که (23) باشد می مؤثرتر امتحان اضطراب با مقابله های روش

 صورت به ای مطالعه .همخوانی داردحاضر  مطالعه نتایج

 منظور به همكاران و پوردهكردی توسط بالینی کارآزمایی

 ذکر و قرآن آوای و عضالنی رونده پیش سازی ثیر آرامأت بررسی

 بدو در پرستاری دانشجویان آشكار اضطراب سطح بر خدا

 انجام شهرکرد پزشكی علوم دانشگاه در کارآموزی به ورود

 از بعد گروه دو در آشكار اضطراب نمرات میانگین گردید.

 اضطراب و بود آماری اختالف دارای یدار معنی طور به مطالعه

 (.23) یافت کاهش

ثیر أت بررسی هدف باخود در مطالعه  همكاران و کاظمی

 دانشگاه پرستاری دانشجویان روان بهداشت بر کریم قرآن آوای

 بهداشت نمره میانگین که نشان دادند رفسنجان پزشكی علوم

نتایج  (.14) یافت افزایش داری معنی طور به آزمون گروه روان

 بین یمثبت ارتباط وجود نشانگر همكاران و نورزاد مطالعه

 دار گله .(12) بود دانشجویان امتحان اضطراب و دینی اسنادهای

 در آزمون از پیش اضطراب کاهش بر قرآن آوای تأثیر به

 استماع مداخله از پس .پرداخت لرستان پزشكی علوم دانشگاه

 آزمون گروه اضطراب در توجهی قابل کاهش ،قرآن آیات

-11مذکور ) مطالعات از حاصل یجانت (.11) گردید مشاهده

 است.حاضر  مطالعه نتایج یدؤم (23، 23

 که خود آموزشی -کارآزمایی مطالعه در همكاران و شمسی

 شده درک استرس بر کریم قرآن آوای ثیرأت بررسی منظور به

 که دادند نشان ،شد انجام اراک پزشكی علوم دانشگاه کارکنان

 یافته کاهش مداخله از پس شده درک استرس نمره میانگین

 آوای استماع که داد نشان آبادی ایلدر مطالعه نتایج (.13) است

 جراحیعمل  در بیماران اضطراب کاهش باعث کریم قرآن

تحقیق  در همكاران و یجابر انصاری .(10) شود می باز قلب

 را بیان کردند افسردگی بر کریم قران آوای مثبت تأثیر خود

 موسیقی و قرآن آوای ثیرأت شهبازی و حیدریمطالعه  (.15)

 آندوسكوپی تحت بیماران اضطراب میزان بر را کالم بدون

 بر داری معنی ثیرأت قرآن یاآو که و نشان دادند بررسی کردند

 شده انجام مطالعات نتایج (.16) دارد بیماران اضطراب سطح

 که داد نشان و حاضر را تأیید کرد مطالعههای  یافته ،(16-13)
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 کاهش توجهی قابل طور به را اضطراب سطح تواند می خدا یاد

 دهد.

 و امتحان زمان در و دانشجویان در چه حاصل شده نتایج

 طور به و خدا یاد که نشان داد را نكته این ،بیماران در چه

 بحرانی و استرس پر لحظات در قرآن آوای و تالوت شاخص

 افراد اضطراب و استرس سطح ای مالحظه قابل طور به تواند می

 دهد. کاهش را

 گیری نتیجه

 با دهد. می کاهش را امتحان اضطراب خدا یاد و قرآن آوای

 توان می ها، آزمون برگزاری امر در حاضر تحقیق نتایج کاربرد

 کاهش به توجه ضرورت به نسبت را مدیران و گذاران سیاست

 پژوهش نتایج نمود. متوجه امتحان زمان در دانشجویان استرس

 و مدرسان طراحان، ریزی، برنامه ولینؤمس توسط تواند می

 برنامه و یردگ قرار استفاده مورد آموزشی های برنامه کاربران

 در قرآن برکات از بتوان که شود طراحی ای گونه به امتحانات

 گرفت. بهره دانشجویان تحصیلی موفقیت
 

 سپاسگزاری
 معاونت 2233 شماره یقاتیتحق طرح حاصل حاضر مقاله

 باشد. یم شهرکرد یپزشك علوم دانشگاه یورآ فن و قاتیتحق

 علوم دانشگاه یورآ فن و قاتیتحق معاونت از لهیوس نیبد

 واحد ،آموزش خدمات کارکنان و والنؤمس شهرکرد، یپزشك

 بروجن یپرستار دانشكده انیدانشجو همه و یبصر و یسمع

 تینها ،نمودند یاری طرح یاجرا مراحل تمام در را ما که

 .آید قدردانی به عمل می و تشكر
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