
 

 

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 گيالن درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پزشكي دانشكده

 

 عمومي دکترای دریافت جهت نامه پایان

 

 :عنوان

 اعمال در تنفسي هایمولفه و خونریزی ميزان بر بازدمي انتهای مثبت فشار اعمال تاثير بررسي

 1396 سال       طي اميرالمونين بيمارستان به کنندهمراجعه بيماران در بيني، ترميمي جراحي

 

 :راهنما اساتيد

 اشرف علی دکتر

 حبیبی فقیه علی دکتر

 

 :مشاور استاد

 شکیبا مریم دکتر

 

 :نگارش و پژوهش

 غنوی زهرا

 2044 :ثبت شماره        1396 :تحصيلي سال

 
 
 
 
 
 
 
 



وند پاس  را  زبرگ خدا
 فرمود عطا همنوع، هب کمک و علم کسب توفیق من هب هک

ی کار ماردی و پدر کرم، روی از هک شاکرم بسی را  خدا  و شاخ آنها ریشه از و بیاسایم وجودشان رپبار ردخت ساهی رد ات ساخته نسبیم فدا
 شانانم  و سرم رب است افتخاری  اتج بودنشان هک والدینی نمایم. تالش دانش و علم کسب راه رد وجودشان ساهی از و گیرم ربگ

 زندگی وادی این رد را  رفتن راه و گردنتف را  دستم اند بوده ام هستی ماهی ، رپوردگار از پس وجود، دو این هک چرا  بودنم، رب است دلیلی
 کردند. معنا را  بودن انسان و بودن زندگی، ربایم هک آموزگارانی آموختند. نشیب و فراز از رپ

 …ارزشتان با وجود هب تقدیم
 مقدس: وجود ازهس سپاس با

 …ربسیم تواانیی هب ما ات شدند انتوان هک آانن
 …شویم ماروسفید ات شد سپید مواهیشان

 …باشند راهمان روشنگر و ما وجود گرمابخش ات سوختند عاشقاهن و
 پدرانمان
 ماردانمان

 استادانمان
 پدرزبرگوارم هب تقدیم

 غنوی مجید
 زندگی تمام طول رد من حامی و استوار وهیک 

 



  مهربانم مارد هب تقدیم
 نیا رضایی بارهه

 آموخت من هب زندگی الفبای هک صبوری  سنگ
 
 
 

 ؛زعزیم استاد هب تقدیم
 بودند. من راهنمای دلسوز رباردی چون همواره اه سال این طی هک حبیبی فقیه علی دکتر آاقی جناب

 
رم بسیار اشرف علی دکتر گرامی استاد از  لکشم بسیار انهم پایان این اتمین ایشان راهنماییهای بدون هک چرا  سپاسگذا

 مینمود.
 

 ؛از فراوان سپاس
شتشان بی راهنماییهای و محبت با هک شکیبا مریم دکتر خانم سرکار  نمودند، آسانتر ربایم را  سختیها از بسیاری  چشمدا

 
 ؛زعزی استاد از سپاس و



 آموختم. نایشا از بسیار تحصیل اهی سال این طی هک پور سلطانی سهیل دکتر آاقی
 

 زعزیم صدیقه و مهربان افطمه خوارهانم هب تقدیم
 است. من آرامش ماهی و بخش شادی وجودشان هک

 
 زعزیم امین رباردم هب تقدیم

کالت، با مواجهه رد من گاه تکیه و بود زحماتم متحمل تحصیل طول رد همواره هک  باشد. می من دلگرمی ماهی وجودش و مش
 

 بودند من امیدبخش اه سال این همه زعزیهک دو زینب و شهاب هب تقدیم
 پاس هب .هستند ابیتشپن بهترین روزگاران سردرتین این رد هک وجودشان امیدبخش گرمای و سرشار عاطفه پاس هب

 .کند نمی فروکش رهگز هک ردیغشان بی اهی محبت
 

 ؛اهیم بهترین هب تقدیم
 بدون و نمود می رت سخت بسی تحصیل اهی سال زعزیشان دوجو بدون هک محسنی زغاهل دکتر و مقدم ودادی شبنم دکتر

 میشد. دوری  رویای ربایم انهم تقدری این نوشتن طرح، این انجام مراحل تمام رد ایشان کمک
نند را  اهیت قصه بهترین خوب دوستان  اند. کرده زندگی کنارت رد را  اه قصه آن اه بهترین ولی میدا



 
 

 است. مشخص چیز یک زپشکی دنیای رد زندگی سال 7 این نهایت "رد
 پانهاد" طوافن هب هک بود نخواهی آدمی همان دیگر آمدی، رد هک طوافن از

 را  همنوع هب کمک و تجرهب کسب و مطالعه جهت انپذری سیری  اشتهای رتشیبو علم کسب لیاقت همواره امیدوارم
 باشم. داشته

 

  از وژیه تشکر با
 پورسینا بالینی تحقیقات توسعه واحد

 

 

 

 

 


