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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم

 دانشکده پزشکی

 ( M D ) پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای پزشکی

 

دارای بیوپسی در  ی سرطان کولورکتال در بیماران کولونوسکوپی شدهبررسی اپیدمیولوژی :  عنوان

 و عوامل مرتبط با آن 94و93بیمارستان شهید بهشتی قم در سالهای 

 

   راهنما استاد

 فوق تخصص گوارش  دکتر محمدرضا قدیر

 استاد مشاور

 دکتر ابوالفضل محمدبیگی

 پژوهشگر و نگارنده

 عاطفه اصفهانیان

 

 95 مهر

 ثبت شماره
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سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت 

ورزد ، مهربانی کند و در حل مشکالتشان یاریشان نماید ، از راحت خویش بگذرد و آسایش 

همنوعان را مقدم دارد. با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که 

 یر است پروردگار سمیع و بص

سپاس ایزد منان که به من این فرصت را داد تا به این مرحله از علم رسیده و از هیچ محبتی 

 دریغ نکرد و در تمام مراحل زندگیم مرا قوت قلب بود.
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با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر محمدرضا قدیر که همواره راهنما و 

 در اتمام و اکمال پایان نامه بوده اند.راهگشای نگارنده 

تقدیم به همسر عزیزم به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودش که در این سردترین روزگاران 

بهترین پشتیبان است. به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سالمت ، 

 ده است.نیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورام

 تقدیم به روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ایستادگی را تجربه نمایم.

 تقدیم به مادر عزیزتر از جانم ، مادرم هستی من ز هستی توست ، تا هستم و هستی دارمت دوست.

ایه ی درخت پربار وجودشان خدا را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در س

بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و در سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تالش نمایم. 

است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم. آموزگارانی که برایم زندگی ، والدینی که بودنشان تاج افتخاری 

 بودن و انسان بودن را معنا کردند.

برادرم حمیدرضای نازنین که باهم آغاز کردیم در کنار هم آموختیم و به امید هم به آینده چشم تقدیم به 

 میدوزیم ، قلبم لبریز از عشق به توست و خوشبختی ات منتهای آرزویم.

و با سپاس از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم که در تدوین این پایان نامه راهنمایی 

 زم را ارائه نموده است.های ال
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