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  قدرداني
بدون اغراق توليد هيچ اثر و انجام هيچ فعاليتي بدون راهنمايي، تشريك مساعي و 

تهيه و تدوين اين نوشته پيش از . كمك و ياري ديگران مقدور و ميسور نخواهد بود
پايان هميشه كران و حمد بيي است كه سپاس بيو توفيقات الهدار الطاف همه وام
جانب در توليد اين اثر گر اينعالوه بزرگواراني مشوق و ياريبه. ي اوستشايسته

  .گزاري نمايمي آنان سپاسدانم صميمانه از همهاند كه بر خود فرض ميبوده
اند و  صاحب فصول كه مشوق اصلي توليد اين اثر بودهنخست از برادران

از عالوه به. گزارم صميمانه سپاساندمات انتشار آن را نيز بر عهده داشتهزح
ويژه آقاي شهرام اند بهگري داشتهجانب كه نقطه نظرهاي بسيار روشندانشجويان اين
چنين از همكاران آموزش و پرورش استان و كشور، به ويژه عزيزان گيوي و هم

هاي آموزشي استان اصفهان، كه هر كدام به نوعي كارشناسي آموزش ابتدايي و گروه
متشكر و ممنونم و توفيقات اند، قلباً بخشي به اين نوشته كمك نمودهدر غني

  . روزافزون آنان را از خداوند متعال خواهانم
جانب مربوط است و هاي اين اثر به شخص ايندر پايان ذكر اين نكته كه كاستي

د اگر همكاران، دانشجويان، استادان و ساير خوانندگان مزيد امتنان و سپاس خواهد بو
نهادي خود را جهت اصالح و بهبود اين نوشته اين اثر نقطه نظرهاي اصالحي و پيش

  .جانب ارسال نمايندبه ناشر محترم يا اين
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