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 دانشجو

 زینت شبابی

 استاد راهنما

 دکتر شهناز پوالدی 

 اساتید مشاور 

 دکتر علیرضا رئیسی

 دکتر نیلوفر معتمد  

 

 5931تیرماه 



 تقدری و تشکر 

ما شناساندو رداهی علم را  هب را  نشت وخ  هک آفریدگاری . ربسانم پایان هب را  انهم پایان ن ای  ات ساخت راهم رفیق را  فیقوت  هک منان ازید نثار شایان شکر

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

 با تقدری و سپاس فرواوان از محضر 

گارنده را مورد  اد  اخالق  رد کلیهاستاد و است پوالدی، هب عنوانشایسته، سرکار خانم دکتر شهناز ا امکالت  و استاد ب مراحل انجام  این ژپوهش هک همواره ن

شت بسیاری از سختی اه را  ربایم آسانتر نمودند. لطف و محبت  خود قرار دادند و با علم آموزی و راهنمایی اهیبی چشمدا

 
تکم

 یل این ارث شدند.استاد فرهیخه جناب آاقی دکتر علیرضا رئیسی ، استاد محترم  هک با نظراهی اصالحی ارزنده خود، ضمن دلگرمی بنده موجب 

اعدت را رد انجام بخش آماری این پایان انهم  ا رد نهایت مسهن و با سعه نهایت مساعدت ر معتمد هک صبورا  یلوفر استاد محترم سرکار خانم دکتر ن 

 مبذول دادنتش.

کارر و س صمد جلو دا با تشکر فرواوان از جناب آاقی  دکتر  د  رد هب ثمر رسیدن این ژپوهش ، بنده  را و مشارکت خو رکار خانم افطمه حاجی ژناد  هک با  هم

 نمودند.یاری 

متقبل شدند
امکل  ؛از اساتید  فرزاهن جناب آاقی  دکتر مسعود بحرینی و جناب  آاقی مهندس کهزاد سرطاوی هک زحمت داوری این رساهل را 

 تشکر و قدردانی را دارم.



همچنین از اساتید زبرگوار و تمامی کارکنان  دادکشنه رپستاری 
و کلیه  ، م زپشکی بوشهر، تحصیالت تکمیلیومامایی، معاونت ژپوهشی دااگشنه عل  -

ن رد ژپوهش؛ امکل تشکر و قدر   دانی را دارم.سالمندا

ی خلیج افرس بوشهر از مرکز توسعه ژپ  تشکر و قدردانی می نمایم.ز  وآماری  ی آانل  جهت اراهئ خدمات   وهش اهی بالینی بیمارستان شهدا

 

 


