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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 دانشکده پزشکی

 ای پزشکینامه دوره دکترای حرفهپایان

 

 عنوان:

 و کارباپنم بیوتیکی آنتی یهاگروه به اشریشیاکلی بیوتیکی آنتی مقاومت بررسی

 7931 سال بوشهردر فارس خلیج شهدای بیمارستان در کینولون

 

 :دانشجو

 خورموجی منوره نصیری

 

 استاد راهنما:

 دکتر فرهاد عباسی

 

 استاد مشاور:

 میرزایی کامران دکتر

 7931 تابستان
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 :گزاریسپاس

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  یورفرزانگان دانش 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

شک بدون  یب یم،و تشکر نما یرتقد یمانهصممیرزایی  کامران و دکتر فرهاد عباسی دکتربزرگوارم  یداسات

 .نبود یسرمهم م ینا ایشان یو عمل یارزنده علم یهاییراهنما

که  یشناسم. خوبان یرا نم 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

 .یدآ یدر کالم نم یشانانتها یب یکه هر چه هست از آنان است و صفا

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

مجال ذکر  ینجا. متأسفانه در انمکیم قدردانی اند،بوده یبانخود مرا پشت یآنان بوده است و همواره با همراه

 .یستنام تک تک آنان ن

سرکار خانم مریم قاجاری سرپرست میکروبیولوژی بیمارستان شهدای خلیج با تمام وجود از  یاندر پا

دکتر خانم همچنین کمال تشکر را از سرکار  .گزارمسپاس یمانهکردند، صم یاریراه  ینکه مرا در افارس 

ی بی دریغشان کمال استفاده را های ایشان و کمکهادر این راه از راهنماییمرضیه کشاورز دارم که 

 و آنالیز داده قدردانی می نمای همچنین از مرکز پژوهش های بالینی جهت ارائه خدمات مشاورهبردم.


