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 درمانی قزوین_دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 دانشکده پزشکی شهید بابایی

 پایان نامه جهت دریافت دکترای حرفه ای پزشکی عمومی 

  

 48قلبی در نقش پیشگویی پالس اکسی متری در تشخیص بیماریهای مادرزادی 

 ساعت اول زندگی دوره نوزادی

 

 اساتید راهنما: 

 دکتر مرتضی حبیبی

 دکترعلی اکبر زینالو

 استاد مشاور:  

 دکتر محمد نوبخت

 استاد مشاور آمار: 

 دکتر امنه باریکانی

 دانشجو:                                                                      

 علیرضا  زینالو 

 آبان ماه

 1394 
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 سپاس و قدر دانی  

اکنون که به یاری خداوند متعال مراحل نگارش پایان نامه را پشت سر گذاشتم بر خود واجب می دانم که از تمامی عزیزانی 

این مسیر مرا یاری نمودند، کمال تشکر قدر دانی را داشته باشم. صممیمانه تمرین مراتمب ترمدیر و تشمکر را از      که در طول 

زحمات اساتید  گرامی  دکتر علی اکبر زینالو و دکتر   مرتضی حبیبی   دارم که همواره با صبر، حوصله، گشاده رویی و دقت، 

 ر اختیار اینجانب قرار دادند.در کمال تواضع و فروتنی دانش و تجربه خویش را د

از استاد محترم مشاور    دکتر محمد نوبخت ، دکتر آمنه باریکانی    که دانش، تعهد و تجربه آنان  به همراه حمایمت همای   

 بی دریغشان همواره حالل مشکالت اینجانب بود، کمال تشکر را دارم.

تاد نمما ر                            کممه بمما راهنمممایی هممای دلسمموزانه و از اسمماتید داور                            و سممرکار و اسمم

 کارشناسانه خود تالش نمودند تا پژوهش حاضر به نتیجه مطلوب برسد، کمال تشکر و قدر دانی را دارم.

 فراوان دارم.از پرسنل مرکزآموزشی و درمانی   کوثر که جهت انجام این پژوهش با اینجانب همکاری الزم را داشتند، تشکر 

در تهیه این پایان نامه که از کارکنان واحد حمایت از توسعه تحریرات بالینی بیمارستان قدس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 قدردانی می نمایم.نمودند، همکاری 

 از اعضای خانواده ام که با حمایت های بی دریغ خود همواره در کنار من بودند، کمال تشکر و قدر دانی را دارم. 

 از تمامی دوستانم که حضورشان مایه آرامش و دلگرمی من بود تشکر می نمایم.

 د متعال خواهانم.در پایان سالمتی، شادکامی و توفیق یکایک این عزیزان را در مراحل مختلف زندگی از خداون

 


