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 : گزاریسپاس

 . یدنام او که دانش آفر به

 و ندانند او های نعمت شمردن شمارندگان، و بمانند او ستودن در سخنوران، که را خدای سپاس

 که آنان هم معصوم، طاهران او، پاك خاندان و حمّدم بر دورد و سالم و. نتوانند گزاردن را او حق کوشندگان،

 ...رستاخيز روز تا ایشان دشمنان بر پيوسته نفرین و است؛ وجودشان وامدار وجودمان

 انزب با او، ی شائبه بی زحمات از قدردانی مقام در که است آن از اجّل معلم، منزلت و جایگاه شک بدون

 .بنگاریم چيزی ناتوان، دست و قاصر

 و کند می تامين را آفرینش غایت و هدف که است انسانی از سپاس معلم، از تجليل که آنجایی از اما

مَ مِنَ مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِ» باب از و وظيفه حسب بر تضمين؛ اند، سپرده دستش به که را هایی امانت سالمت

رکار اسدی و س مجيد دکتر آقای جناب شایسته؛ و کماالت با داساتي از «الْمَخْلُوقِينَ لَمْ یَشْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

 نم بر عرصه این در کمکی هيچ از فروتنی، و خلق حسن با صدر، سعه کمال در کهمرادی  اعظم خانم دکتر

 گرفتند؛ عهده بر را رساله این راهنمایی زحمت و ننمودند دریغ

 مشاوره زحمت که گروه، کرسی محترم مدیریت ،اییميرز کامران دکتر آقای جناب تقوا، با و صبور استاد از

 رسيد؛نمی مطلوب نتيجه به پروژه این ایشان، مساعدت بدون که شدند متقبل حالی در را رساله این

 زحمت هک رضا نعمتی و جناب آقای دکتر هومان سليمی پور دکتر آقای جناب دلسوز؛ و فرزانه داساتي از و

در پایان از مرکز توسعه پژوهش های بالينی . دارم را قدردانی و تشکر کمال ؛شدند متقبل را رساله این داوری

  جهت ارائه خدمات آماری  سپاسگزارم.

 گوید. سپاس را آنان زحمات از بخشی خردترین، این که باشد

 


