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Abstract
Backgrond: Memory is a process by which the information is stored and retrieved. In fact memories are stored in
synapses. The change of the number of neurons and their synapses is an effect in factor for the increase or the decrease
of the memory. One of the areas of the brain which has an important role in temporary categorizing of the events is the
Hippocampus. The reduction of the Hippocampus’s volume creates disturbances in memory and learning, and of the
reasons for the change of the volume of the Hippocampus, is the change in the member of its neurons Rosa canina L, is
a perennial plant of Rosaceae family. The antioxidant properties of phenolic compounds in the fruit of Rosa canina L
can inhibit oxygen radicals in cellular and non-cellular systems. This study aimed to determine the effect of aqueous
extract of the fruit of Rosa canina L plant on hippocampus neuronal density.
Materials and Methods: First, the soxhelet of aqueous extract form the fruit of the Rosa canina L plant with herbarium
code 9737 was prepared. This experimental study was conducted on 24 adult male mice. Mouse were randomly divided
into 4 groups of control and treat with extract with a dose of 25, 50, 75 mg/kg . In the groups of treat with extract,
intraperitoneally (IP), for 21 day continuously with an invertal of 24 hours and the control group received normal
saline injection. One month after the first injection, the animals were anesthetized and brain gently was out of the skall.
After processing, seven-micron serial sections were stained with blue toluidine and erythrosine. Then different regions
of the hippocampus were photographed and neuronal densities of different regions of the hippocampus in different
groups were evaluated by stereological methods and were compared with control groups.
Findings: The result of this study showed that in the group treated with aqueous extract of the fruit of Rosa canina L
plant with a dose of 25 mg/kg in all regions of the hippocampus has an increased neuronal density compared to the
control group. So the density of neurons in CA1 area in control group, treat 25.50,75 mg/kg of body weight respectively
55, 80, 67, 58. In CA2, 65, 89, 75, and 72 and in CA3, 76, 95, 89, 81 were determined.
Conclusion: This study showed that the aqueous extract of the fruit of Rosa canina L plant with a dose of 25 mg/kg,
increases the density of neurons in the hippocampus of mouse, which may be due to vitamin C, polyphenols and
Flavonoids compounds in the extract.
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سابقه و هدف :مغز قادر به تولید سلول های عصبی جدید از طریق نوروژنز در دوران پس از بلوغ است و این فرآیند را می توان همراه باا بریای تغییارار در
رژیم غذایی و شیوه زندگی بهبود بخشید .دو منطقه یاص در مغز ،شواهد نوروژنز پس از بلوغ را نشان می دهناد :هیووااماو و ساابونرریوولار .اااه حمام
هیوواامو ایرلالاتی را در حافظه و یادگیری ایماد می نماید ،یوی از دلایل تغییر حمم هیوواامو تغییر در تعداد نورون های آن است .نسررن وحشی گیاهی چند
ساله از یانواده  Rosaceaeاست .یواص آنری ااسیدانی ترایبار فنولی موجود در میوه نسررن اوهی می توانند رادیوال های ااساینن را در سیسارم هاای
سلولی و غیر سلولی مهار نمایند ،این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره آبی میوه گیاه نسررن اوهی بر دانسیره نورونی هیوواامو انمام شد.
مواد و روش بررسی :در این تحقیق تمربی ابردا از میوه گیاه نسررن اوهی با اد هرباریوم  3919توسط روش سواسله عصاره آبی تهیه شد .ایان مطالعاه
تمربی روی  42راس موش سوری نر بالغ انمام شد .موش ها بطور تصادفی به  2گروه ش تایی انرارل  ،تیماار باا عصااره دوز  91 ،16 ،41میلای گارم بار
ایلوگرم تقسیم شدند .در گروه های تیمار عصاره به روش دایل صفاقی( )IPبه مدر  43روز به طور پیوسره با فاصله زمانی  42ساعت تزریق شاد و باه گاروه
شاهد نیز نرمال سالین تزریق شد .بعد از گذشت یک ماه از اولین تزریق حیوانار بیهوش و مغز به آرامی از جممه یارج گردید .پس از مراحل پاساژ بافری برش
های سریال  9میورونی با رنگ آبی تولوئیدین و اریرروزین رنگ آمیزی شدند .ساوس از منااطق مخرلای هیووااماو عوسابرداری شاد و توساط روش هاای
اسرریولوژی و مرد دایسورور  ،دانسیره نورونی مناطق مخرلی هیوواامو در گروه های مخرلی ارزیابی و با گروه انررل مقایسه شد.
یافتهها :در گروه های تیمار شده با عصاره آبی میوه گیاه نسررن اوهی با دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم در تمام مناطق هیوواامو دانسیره نورونی نسابت باه
گروه انررل افزای یافت به طوری اه دانسیره نورونی در منطقه  CA1در گروه های انررل ،تیمار  91 ،16 ،41میلی گرم بر ایلوگرم وزن بدن به ترتیا ،11
10 ،09 ،06؛ در  94 ،91 ،03 ،01 CA2و در  03 ،03 ،31 ،90 CA3تعیین شد.
نتیجهگیری :به نظرمی رسد اه عصاره آبی میوه گیاه نسررن اوهی با دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم باعث افزای دانسایره ناورون هاای هیووااماو ماوش
آزمایشگاهی میگردد اه احرمالا به علت داشرن ویرامین ، Cترایبااار پلاای فنااولی و فلاونوئیدهای موجود در این عصاره باشد.
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زمیناااه تحقیقار بیشرر را روی نمونههای انسانی فراهم سازد و این
عاصاره به عنوان یک عامل تقویت انناده حافظاه و یاادگیری در افراد
سالم و جوان ،همچنین باا اسارخراج ماواد ماؤثره در ترای آن در درمان
آلزایمر مورد اسرفاده قرار گیرد.
مواد و روشها:
در این تحقیق تمربی ابردا میوه گیاه نسررن اوهی از ییلاقار اطراف مشهد
(ارتفاعار طرقبه) جمع آوری و در آزمایشگاه گیاه شناسایی دانشگاه آزاد
اسلامی با اد هرباریوم  3919تایید می شود (هرباریوم دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مشهد  .) IAUMمیوه گیاه نسررن اوهی برای عصاره گیری ااملا
آسیاب گردیده و عصاره گیری به روش سواسله انمام می شود ( .)43به
طوری اه  16گرم پودر میوه آسیاب شده نسررن اوهی با حدود 450cc
آب مقطر به عنوان حلال در حرارر  26-06درجه سانریگراد به مدر 0
ساعت در دسرگاه سواسله به منظور عصاره گیری قرار داده شد.سوس
عصاره های بدست آمده به منظور حذف حلال درانووباتور با دمای * 45cبه
مدر  20ساعت قرار داده شد و به این وسیله عصاره ی آبی گیاه ااملا
تغلیظ و یشک گردید .عصاره آبی قرمز رنگ با بازده  3151گرم بود.این
مطالعه تمربی روی  24راس موش سوری نر بالغ در گروه زیست شناسی
دانشوده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انمام شد .موش سوری نر
بالغ از موسسه سرم سازی رازی یریداری می شود و در شرایط نوری 34
ساعت نور 34 ،ساعت تاریوی در درجه حرارر  43درجه سانریگراد و رطوبت
مناس  ،درحالیوه اموان دسررسی به آب و غذا برایشان فراهم باشد و در
اتاق حیوانار دانشگاه آزاد واحد مشهد نگهداری می شود .در طول آزمای
حیوانار به آب و غذای اافی دسررسی دارند و غذای این حیوانار از شرات
جوانه یراسان تهیه می شود .در تمام طول آزمای پروتول ایلاقی اار با
حیوانار رعایت شد تا امررین درد یا زجری مرحمل نشوند.
در زمان آزمای حیوانار بطور تصادفی به  2گروه ش تایی انررل ،تیمار
با عصاره دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم ،تیمار با عصاره دوز  16میلی گرم بر
ایلوگرم ،و تیمار با عصاره دوز  91میلی گرم بر ایلوگرم تقسیم شدند .در
گروه های تیمار عصاره به روش دایل صفاقی ( )IPبه مدر  43روز به طور
پیوسره ( ،)43با فاصله زمانی  42ساعت تزریق شد و به گروه شاهد نیز
نرمال سالین تزریق شد .بعد از گذشت یک ماه از اولین تزریق حیوانار با
راموون و ارامین به نسبت وزن بدن ( 0و 06میلی گرم بر ایلوگرم( بیهوش
گردیدند ( .)43برای نفوذ بهرر فیوساتور به مغز قبل از تشریح به امک مرد
پرفیوژن تا حدی بافت های بدن فیوس می شوند .پس از اتمام پرفیوژن
مغز به آرامی از جمممه یارج شده و در فرمالین نموی  36درصد قرار داده
می شود و پس از طی مراحی پاساژ بافری از مغز برشهای ساژیرال سریال 9
میورونی تهیه شده و با آبی تولوئیدین و اریرروزین رنگ آمیزی شد (.)43
ناحیه هیوواامو و مناطق  CA1 ،CA2 ،CA3شناسایی شد.
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مقدمه:
مغز قادر به تولید سلول های عصبی جدید از طریق نوروژنز در دوران پس از
بلوغ است واین فرآیند را می توان همراه با بریی تغییرار در رژیم غذایی و
شیوه زندگی بهبود بخشید ( .)4 ،3دو منطقه یاص در مغز ،شواهد نوروژنز
پس از بلوغ را نشان می دهند :هیوواامو و سابونرریوولار ( .)2 ،1در سال
 ،3330اریوسون و همواران با االبد شوافی بافت مغز انسان را ،مورد
بررسی قرار دادند و دریافرند اه نورون های جدید در هیوواامو انسان
سایره شده است اه مربوط به منطقه ای از مغز است اه در یادگیری نق
دارد ( .)1-9هیوواامو بخشی از سیسرم لیمبیک بوده اه به علت سایرار
نعل اسبی شول آن به این نام نامیده شده است ( .)0هیوواامو دارای بخ
های  CA3 ،CA2 ،CA1سوبیوولوم و شونج دندانه ای است اه
ارتباطار مرعدد اما به طور عمده غیرمسرقیم با بیشرر بخ ها ی قشر مغز
و نیز با تشویلار قاعده ای سیسرم لیمبیک یعنی آمیگدال ،هیووتالاموس،
سوروم و اجسام پسرانی دارد (.)36 ،3
ااه حمم هیوواامو ایرلالاتی را در حافظه و یادگیری ایماد می نماید،
یوی از دلایل تغییر حمم هیوواامو تغییر در تعداد نورون های آن است
( .)33همچنین هیوواامو در ادگذاری توالی های موانی ،وقایع حافظه
ضمنی ،و ارتباط بین آنها نق بسزایی دارد تقریبا تمام اطلاعار حسی به
وسیله ی نورونهای هیوواامو برنامه ریزی می شوند (.)34
نااسررن اااوهی بااا نااام علماای ( (Rosa Canina L.از تیااره
 ،Rosaceaeگیاهی دریرچه ای و چند ساله است و به طور یودرو در
مناطق یشک روی صخره ها و در بوته زارها می روید .ارتفاع به شرایط
اقلیمی محل رویا باسرگی دارد و میاوه آن سرشاار از ویراامین  Cاست
( .)32 ،31از میوه نسررن اوهی در ااثر دارونامه ها به عنوان دارو یاد شده
است (.)31
گلها معطر و گلبرگها سفید یا صورتی رنگ هسرند .میوه آن گرد یا تخم
مرغی اوزه ای شول ،اشیده ،صاف با رنگ قرمز روشن (در مرحله
رسیدگی اامل به رنگ قرمز میوه های تیره مایل به قهوه ای) است و دانه
ها در دایل آن قرار دارند ( .)30نسررن اوهی به طور سنری جهت
پیشگیری و درمان بیماری های مخرلی از جمله همورویید ،دیابت ،آرتریت،
روماتیسم ،سیاتیک ،سرمایوردگی ،آنفلوانزا و سنگهای صفراوی مورد
اسرفاده قرار میگیرند ( .)39میوه های نسررن اوهی حاوی میزان بالایی
ااروتنوئید است .مهمررین ترایبار ااروتنوئیدی میوه نسررن اوهی به
ترتی لیووپن  33/3و براااروتن ( 9/4میلی گرم بر  366گرم وزن تر) است
( .)30 ،39در تحقیقار قبلی اثر عصاره این گیاه بر مغز انسان و تومور و
توثیر سلولی و آپوپروز مورد توجه و بررسی قرار گرفت ( )33همچنین در
ط سنری بعنوان داروی ضد افسردگی ااربرد دارد ( )46 ،33اثر این میوه
بر حافظه و تغییر دانسیره نورونی هیوواامو باصورر تمربای روی حیوانار
آزمایشگاهی مورد بررسی قرار نگرفره اسات ،لاذا این مطالعه با این هدف
انمام شد تا در صورر ماؤثر باودن این عصاره بر حافظه و یادگیری برواند
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از مناطق مخرلی هیوواامو عوسبرداری شد .در حدود  166برش شمارش
انمام شد و از دو برش مروالی عوس های جداگانه تهیه شد و با حفظ
شماره و ترتی برای مطالعار بعدی قرار داده شدند.
بزرگنمایی میوروسووپی  1*2*36=466بود .برای شمارش نورونی از روش
نمونه برداری تصادفی اسرفاده می انیم و برای شمارش ذرار یعنی نورون
ها از روش دایسورور و مرد اسرریولوژی اسرفاده می گردد .برای آنالیز داده
های یام نیاز به مرغیرهایی مانند  ،Σframe ،ΣQمیانگین Vdisector ،و
 ...است اه این مرغیرها چنین تعریی میشوند:
 : ΣQممموع نورون های شمارش شده در یک نمونه
 :Σframeممموع دفعار نمونه برداری شده
 : Vdisectorحمم چهارچوب نمونه برداری اه برابر است با A
frame×H =Vdisector
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نمودار  3مقایسه دانسیره تعداد نورون های ناحیه CA1در گروه های تیمار شده
با عصاره آبی میوه گیاه نسررن اوهی با دوزهای  mg/kg 91 ،16 ،41با گروه
انررل ()n=6

 :A frameمساحت چهارچوب نمونه برداری
 :Hفاصله بین دو برش یا ضخامت هر برش
ΣQ

 = Σframeحاصل تقسیم ممموع نورو نهای شمارش شده در یک نمونه
بر ممموع دفعار نمونه برداری شده
برای بررسی داده ها با اسرفاده از برنامه های آماری مانند  t-testنیاز به
پارامرر دیگری به نام ) NV(Numerical densityیا دانسیره تعداد است.
این پارامرر از فرمول زیر محاسبه می گردد (.)42
ΣQ
Σframe × Vdisector

= 𝑉𝑁
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نمودار  4مقایسه دانسیره تعداد نورون های ناحیه CA1در گروه های تیمار شده
با عصاره آبی میوه گیاه نسررن اوهی با دوزهای  mg/kg 91 ،16 ،41با گروه
انررل ( )n=6مقایسه دانسیره تعداد نورون های ناحیه  CA2در گروه های
تیمار شده با عصاره آبی میوه گیاه نسررن اوهی با دوزهای 91 ،16 ،41
 mg/kgبا گروه انررل ()n=6
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نمودار  4مقایسه دانسیره تعداد نورون های ناحیه  CA3در گروه های تیمار شده
با عصاره آبی میوه گیاه نسررن اوهی با دوزهای  mg/kg 41،16،91با گروه
انررل ()n=6

در گروه تیمار با عصاره دوز  16میلی گرم بر ایلوگرم )P=6/631( 03±1و
در گروه تیمار با عصاره دوز  91میلی گرم بر ایلوگرم ،)P=6/464( 03±4
اه از نظر مقایسه در تمام گروه ها مرفیر دانسره نسبت به گروه انررل
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در این تحقیق چهارچوب نمونه برداری بر روی صفحه مانیرور 351×351
است اه برای به دست آوردن اندازه واقعی این مساحت به میورون ( )µبر
روی نمونه از لام میورومرری اسرفاده شد .داده ها به امک نرم افزار آماری
 minitabو آزمون  t-testو  Anovaآنالیز شدند و سطح معنیداری
( )P>6/61در نظر گرفره شد .منحنی ها به امک نرم افزار  Excelرسم
شدند.
نتایج:
مقایسه میانگین دانسیره نورونی هیوواامو در گروه های مخرلی نشان داد
اه در ناحیه  CA1گروه انررل میزان دانسیره نورونی  55±2می باشد .در
گروه تیمار با عصاره دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم  ،)P=6( 06±1در گروه
تیمار با عصاره دوز  16میلی گرم بر ایلوگرم  )P=6/640( 09±1و در گروه
تیمار با عصاره دوز  91میلی گرم بر ایلوگرم  )P=6/110( 10±4می باشد
اه از نظر مقایسه میانگین فقط بین گروه انررل و گروه تیمار با عصاره دوز
 41میلی گرم بر ایلوگرم افزای معنی دار وجود دارد (نمودار شماره.)3
اما میزان میانگین دانسیره نورونی در ناحیه  CA2گروه انررل ،01±1در
گروه تیمار با عصاره دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم ،)P=6/661( 03±1در
گروه تیمار با عصاره دوز  16میلی گرم بر ایلوگرم )P=6/611( 91±4و در
گروه تیمار با عصاره دوز  91میلی گرم بر ایلوگرم  ،)P=6/329( 94±4اه
از نظر مقایسه میانگین فقط بین گروه انررل و گروه تیمار با عصاره دوز 41
میلی گرم بر ایلوگرم افزای معنی دار وجود دارد (نمودار.)4
همچنین میزان میانگین دانسیره نورونی در ناحیه  CA3گروه انررل،90±4
در گروه تیمار با عصاره دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم ،)P=6/663( 31±1

100
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افزای داشره ولی در دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم معنی دار بوده است
(نمودار.)1
بحث:
نرایج این مطالعه نشان داد اه در گروه های تیمار با دوز  41میلی گرم بر
ایلوگرم عصاره آبی میوه گیاه نسررن اوهی ،دانسیره نورونی هیوواامو در
تمام مناطق  CA1,CA2,CA3هیوواامو نسبت به گروه انررل افزای
معنی داری داشت .مطالعار مرعددی اه روی عصاره این گیاه انمام شده؛
مؤید اثرار وابسره به دوز آن نمی باشد .به طوری اه در دوز پایین تر دارای
اثرار بیشرری بر دانسیره نورونی مناطق مخرلی هیوواامو است (39و.)44
در سال های اییر مشخص شده اه انواع رادیوال های آزاد و ااسید اننده
های وابسره در فرایند پیری و پاتوژنز بی از صد بیماری نق دارند.
سیسرم دفاع آنری ااسیدانی در حالت طبیعی در تعادل با سرعت تولید
رادیوال ها فعال می باشد و این امر در حفظ هموسراز بدن مهم است و در
انمام فعالیت های فیزیولوژیک مثل الریام زیم ها ،دفاع در مقابل
میوروارگانیسم ها و غیره نق دارد .در طی توامل ،ارگانیسم ها یود را با
یک سیسرم آنری ااسیدانی تمهیز ارده اند ،اگر تولید رادیوال های ااسینن
به هر دلیلی بیشرر شود یا ظرفیت آنری ااسیدانی ااه یابد نریمه آن به
صورر اسررس ااسیداتیو اه در واقع به هم یوردن تعادل بین این دو عامل
است بروز می اند (.)41
رادیوال آزاد ( ،)ROSهر مولوولی است اه دارای یک یا چند الوررون غیر
مزدوج باشد .بخاشی از تولیاد این رادیوالها در زنمیره تنفسی و در
میرواندری صورر میگیرد .تولید  ROSبه شاول پاتولوژیاک در بافات،
باه دنباال اسررس ااسیداتیو است اه این امر موج ضایعه به پروتئینها و
چربی های غشا و اسیدهای نوالئیک میشود (.)42
اسید اسووربیک یک فاارور اموی برای آنزیمهایی اسات ااه در سنرز
الاژن و اارنی تین نق دارناد .اگار چاه موانیاسم عمل ویرامین  Cدر
حمایت ناورونی هناوز ماشخص نیاست ولی مشاهده شده ااه اساید
اساووربیک در ممانعات از آثاار تخریبی اساررس اااسیداتیو بار سالول
نقا دارد ( .)41 ،40میوه گل نسررن بطور گسررده به عنوان یک منبع با
ارزش از پلی فنول و ویرامین  Cشنایره شده اه اثرار درمانی نسررن
اوهی ،علاوه بر فعالیت ضد الرهابی آن به فعالیت آنری ااسیدانی اش نیز
قابل اسناد می باشد ( Daels .)49 ،40وهمواران در سال  4664نشان
دادند اه عصاره اسرونی آبی نسررن اوهی قادر به جارو اردن
( )Scavengeگونه های واانشگر ااسینن است ( Serteser .)49و
همواران در سال  4660فعالیت آنری ااسیدانی عصاره آبی مرانولی نسررن
اوهی ،عمدتاً به عنوان جارو اننده پرااسید هیدروژن و رادیوالهای آزاد
گزارش اردند (.)40
پلی فنولها ترایبار مرنوعی با منشأ گیاهی هسرند .این ترایبار شایعررین
آنری ااسیدانهای مواد غذایی است و مصرف روزانه آنها حدود  3گرم میباشد
اه از مصرف سایر ترایباتی اه به عنوان آنری ااسیدان شنایره شده اند
بیشرر است ( .)43طی دهه اییر تحقیقار در مورد تأثیر پلی فنولها روی
سلامت انسان افزای پیدا ارده است و نق آنها در پیشگیری از بیماریهای

مزمن مانند بیماریهای قلبی ،اسرئوپوروز ،دیابت ،سرطان و بیماری
نورودژنراتیو مانند آلزایمر و پاراینسون توسط محققان حمایت میشود(.)16
گروه فنول در ترایبار پلی فنول ،یک الوررون دریافت می اند و تشویل
رادیوالهای پایدار فنواسیل را میدهد و موج ایرلال در واان زنمیره ای
ااسیداسیون در سلول میشود (.)13
به نظر میرسد اه فلاونوئیدها موج حفاظت از نورونها در برابر آسی ناشی
از نوروتواسینها و عوامل الرهاب زای سیسرم عصبی شده همچنین دارای
توانایی بالقوه در بهبود حافظه و یادگیری و عملوردهای شنایری میباشاند.
در مرحلاه اول ایان ترایباار منمار باه رگزایای و ناوروژنز یصوصاا در
هیووااماو و مهاار آپوپروزیس ناشی از گونه های نوروتواسیک میشوند
(.)14 ،11
فلاونوئیدها همچنین با اثر بر پاروتئین اینازهاا،لیویاد اینازهاا و مسیر
 MAPاینازها موج بهباود ارتباطاار ناورونی در منااطق شونج دندانه
ای و  CA3هیوواامو و بهبود ارتباطاار ناورونی میشوند ( .)12 ،11از
آنمایی اه میوه گل نسررن بطور گسررده به عنوان یک منبع با ارزش از
پلی فنول و ویرامین  Cشنایره شده و تحقیقار نشان داده اند اه این میوه
دارای یاصیت ضد الرهاب و آنری ااسیدان قوی است (. )10ممموع
ترایبار فنولی نسررن اوهی 31/01- 32/32 ،میلی گرم اای والان اسید
گالیک بر گرم وزن یشک و مقدار ویرامین  Cآن حدود  021میلی گرم بر
 366گرم ماده یشک می باشد ( .)19لذا به نظر می رسد اه اثرار عصاره
میوه گل نسررن اوهی بار بهبااود حافظااه و یااادگیری ناشاای از
ویرامین  Cترایبااار پلاای فنااولی و فلاونوئیدهای موجود در این عصاره
باشد.
در مطالعه ما افزای تعداد نورون ها در تمام مناطق هیوواامو در گروه
های تیمار شده با دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم عصاره مشاهده گردید.
احرمالا این عصاره باعث القاء نوعی نوروژنز در هیوواامو میگردد.
نتیجهگیری:
نرایج حاصل از این مطالعه نشان داد اه در گزوه های تیمار شده با عصاره
آبی میوه گیاه نسررن اوهی با دوز  41میلی گرم بر ایلوگرم در تمام مناطق
هیوواامو دانسیره نورونی نسبت به گروه انررل افزای یافت.
تشكر و قدردانی:
این مقاله حاصل پایان نامه برای ایذ درجه اارشناسی ارشد بود.بدین وسیله
از همه همواران گروه زیست شناسی دانشوده علوم دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مشهد ،مدیریت گروه سراار یانم دارر مریم طهرانی پور و ریاست
محررم دانشوده علوم آقای دارر شیخ الاسلام بخاطر همواری های بی-
دریغشان تشور و قدردانی میشود.
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