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ی را  ا هب ما شناساند و رد اهی علم را رب ما مت او رد دل شب اتر،ردفشان.آفریدگاری هک خویشتن ر جل و جالهل هک آاثر قدرت او رب چهره روز روشن، اتبان است و انوار حک  سپاس و ستایش مر خدا

ن،بنده ضعیف خویش را رد طریق علم و معرفت بیازماید.  گشودو عمری و فرصتی عطا فرمود ات بدا

 تقدیم با بوهس رب دستان پدرم:

 وت، مهربانی و ....هب او هک نمی دانم از زبرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سک 

 پدرم راه تمام زندگیست

همیشگیست
 پدرم دلخوشی 

 و تقدیم هب مارد زعزی رت از جانم :

 ماردم هستی من ز هستی توست ات هستم و هستی دارمت دوست

 غمگسار جاودانی مارد است

 چشم سار مهربانی مارد است

گآن دو فرشته ای هک از خواسته اهیشان گذدنتش، سختی اه را هب جا کالت و انمالیمات کردند ات من هب جای  ربسم. م اهی هک اکنون رد آن ایستاده ان خریدند و خود را سپر بالی مش

گاهشان صال  ت، از رفتارشان محبت، و از صبرشان ایستادگی را آموختمب آن دو معلم مهربان هک از ن
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 ش ماهی آرامش من است.و تقدیم هب خواره مهربان و زعزی رت از جانم هک وجودش شادی بخش و صفای 

تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است هک هدف و غایت آفرینش را اتمین می کندو سالمت امانت اهیی را هک هب دستش سپرد
اند، تضمین؛ ربحسب  هاما از آن جایی هک 

وجّل"
ّ
 وظیفه و از باب "من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلّل زع

د و زحمت راهنمایی این رساهل شایسته؛ جناب آاقی دکتر آخوند زاده هک رد امکل سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از چیه کمکی رد این رعهص رب من ردیغ ننمودن از استاد باامکالت و

 را ربعهده گردنتف؛

متقبل شدند 
 شان، این رپوژه هک بدون مساعدت ای از استاد صبور، سرکار خانم دکتر اسفندیاری زعزی هک زحمت مشاوره این رساهل را رد حالی 

 هب هجیتن مطلوب نمی رسید؛

 امکل تشکر و قدر دانی را دارم                                                                                 

 باشد هک این خرد رتین بخشی از زحمات آانن را سپاس بگوید.                                                                                                                                                            

متحمل شدند تشکر وژیه می نمایم.
 هم چنین از تمام اساتید و دوستانی هک رد این مدت زحمات زیادی را 

نم  همچنین رب خود  الزم میدا
 

ی خلیج افرس  ربای  اراهئ خدمات آانلیز آماری از  مرکز تو   متشکر و قدردانی  نمای  سعه ژپوهش اهی بالینی بیمارستان شهدا


