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 سپاسگزاری

 

 م او هیچ است و با او همه چیز است .شکر و سپاس بیکران خداوند عزوجل را که بی نا

چگونه سپاس گویم مهربانی و لطف استادان گرامی ام را که سرشار از عشق و یقین هستند. آنان که گوهر 

خردورزی را با تمام ذوق و محبت در شیواترین مفاهیم و معانی به من ارزانی داشتند. چگونه سپاس گویم 

 ن هدایت را بر کلبه ی محقر وجودم فروزان ساخته است.  تاثیر علم آموزی شما را که چراغ روش

 

استاد بزرگوار و صبورم دکتر مهرپیشه که همواره با امید ، شکیبایی و مهربانی نگرانیهایم را آرام میکرد و با 

علم و دانش سختی های راهم را هموار  . استاد گرانقدرم دکتر مهیار که هم چون چراغی هدایتگر ، روشنی 

گنجینه ای از علم و تجربه که در کمال فروتنی گوهر دانش را بر من می ، اریکی های مسیرم بودبخش ت

 بخشید، استاد گرامی ام دکتر خوئینی ها  که با تعهد حامی تالش هایم بود . 

با کمال سپاس از حمایت های بی دریغ  دکتر ملکی ریاست محترم بیمارستان کوثر که مرا درپیچ و تاب 

 مسیرم هدایت فرمودند.های های 

 کارکنان واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قدس دانشگاه علوم پزشکی قزوینبا سپاس از 

 که در تهیه این پایان نامه همکاری نمودند.

 سپاس ویژه از دوستان مهربانم و کلیه ی عزیزانی که مرا در این راه یاری کردند.

 بزرگواران آرزویم است.سالمتی و توفیق شما 

 


