
 أ

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 دانشکده پزشکی

 ای پزشکینامه دوره دکترای حرفهپایان

 

 عنوان:

 بیماران مبتال به آزمایشگاهیشواهد  عالیم بالینی و بررسی فراوانی

 6931سال  در تیروئیدیت تحت حاد درشهر بوشهر 

 

 :شجودان

 منیژه محمدی

 

 استاد راهنما:

 یدکترفرهاد عباس

 

 استاد مشاور:

هرمزی دکتر محمدرضا کالنتر  

 

 استاد مشاور آمار: 

 یرزاییدکتر کامران م

 

 6931 تابستان



 ب

 

 

 :گزاریسپاس

 .یدنام او که دانش آفر به

علم. حمد و  ینو آخر ینآموزگار و دارنده اول ینبه درگاه خداوند منان، نخست یکرانب یشو ستا سپاس

در راه کسب علم برداشته و  یزهر چند ناچ یرا سزاست که به من توان داد تا گام یانثنا پروردگار جهان

 .دانش بنوشم یکرانب یایاز در ایجرعه

که توان و دانش خود را با محبت و  یفرزانگان دانشور یهایو فروتنانه در مقابل بزرگوار خالصانه

 .آورمداشتند، سر فرود می یآموختن را به من ارزان یگذاشتند و الفبا یارماخالص در اخت

 یغدر یارزنده و ب یهاییقلب از راهنما یمدانم که با تواضع تام و از صمرسم ادب خود را ملزم می به

 و تشکر یرتقد یمانهصم دکتر محمدرضا کالنترمیرزایی و  کامران دکتری، فرهاد عباس دکتربزرگوارم  یداسات

 .نبود یسرمهم م ینا ایشان یو عمل یارزنده علم یهاییشک بدون راهنما یب یم،نما

که  یشناسم. خوباننمی را ییفروغشان هرگز روشنا یمتشکرم؛ آنان که ب یمانهخانواده مهربانم صم از

 یکانیصدا در گوش جانم بوده و هست، و ن ینتر یرینراهم و تپش قلبشان ش یگرمشان، دلگرم یهانفس

 .یدآنمی در کالم یشانانتها یب یکه هر چه هست از آنان است و صفا

همچنین بر خود الزم میدانم از مرکز توسعه پژوهش های بالینی جهت ارائه خدمات آماری تقدیر و  

 تشکر نمایم.

با  یمملو از خاطرات خوب و فراموش نشدن یلمکه لحظه لحظه دوران تحص یزمدوستان عز یتمام از

مجال ذکر  ینجا. متأسفانه در اکنمیم قدردانی اند،بوده یبانخود مرا پشت یاست و همواره با همراه آنان بوده

 .یستتک آنان ننام تک 

.مرگزاسپاس یمانهکردند، صم یاریراه  ینکه مرا در ا یکسان یبا تمام وجود از تمام یاندر پا و



 

 

 


