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 تقدری و تشکر

ا شناساند و رداهی علم را رب ما گشود و عمری و فرصتی عطا مشکر شایان نثار ازید منان هک توفیق را رفیق راهم ساخت ات این پایان انهم را هب پایان ربسانم .آفریدگاری هک خویشتن را هب 

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

 با تقدری و سپاس فراوان از محضر:

گارنده را مورد لطف و محبت خود قرار انجا ، هب عنوان استاد راهنما و استاد اخالق رد کلیه مراحل جناب آاقی دکتر مسعود بحرینیاستاد با امکالت و شایسته،  م این ژپوهش هک همواره ن

شت بسیاری از سختی اه را ربایم آسان رت نمودند.  دادند وبا علم آموزی و راهنمایی اهی بی چشمدا

تکمیل این ارث شدند.بند  ، استاد مشاور محترم هک با نظراهی اصالحی ارزنده خود، ضمن دلگرمیسرکار خانم دکتر شهناز پوالدیاستاد فرهیخته 
 ه موجب 

 .هک صبوراهن و با سعه صدر نهایت مساعدت را رد انجام بخش آماری این پایان انهم مبذول دادنتش جناب آاقی دکتر کامران میرزاییاستاد محترم 

کاری و مشارکت خود رد هب ثمر رسیدن این ژپوه   سرکار خانم فرخنده مهبودیبا تشکر فراوان از   ش، بنده را یاری نمودند.هک با هم

متقبل شدند؛ امکل تشکر و قدردانی ر جناب آاقی دکتر محمد ازمل و سرکار خانم رقیه گشمرد از اساتید فرزاهن  
 ا دارم.هک زحمت داوری این رساهل را 

همچنین از اساتید زبرگوار و تمامی کارکنان دادکشنه رپستاری 
همچن رد ژپوهش و گان لی و کلیه مشارکت کنندتحصیالت تکمی هر، بوش  مامایی، معاونت ژپوهشی دااگشنه علوم زپشکی-

ین 

ی  خلیج افرس  امکل تشکر و قدردانی را دارم. از مرکز توسعه ژپوهش اهی بالینی مرکز آموزشی ردمانی شهدا

همچن 
 و تشکر را دارم. یمودند، امکل قدردان ن  ی اریبنده را  ری مس  نی هک رد ا یرضا باغبان  یجناب آاق و یامراهلل شمس  یجناب آاق، مو گرانقدر زیاز دو دوست زع نی 

 


