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 هب تقدیم

 ما هب کرانش بی عشق و حمایت صبر، ربای ماردم 

 حمایتشان ربای رباردم و پدر هب

 سرزمینم اهی بچه سر باالی ابد ات شان هیسا هک کنم یم  دعا ربایشان همواره هک سرورپور ایمان مهندس گرانقدرم، استاد هب و

 .باشد

 مجموهع این وریاستاری  و کردند همراهی راه این رد مرا  هک دارم را  تشکر امکل نوبخت فرشته خانم سرکار خوبم، دوست از

 .باشد مفید سرزمینم خوب خوانندگان شما ربای ارث این هک باشد گردنتف. عهده هب را 

 بدین کتاب این نبود، ایشان حمایت و لطف هب اگر هک دارم را  تشکر امکل کامیار گلنار خانم سرکار دیگرم، دوست از

 .گرفت ینم  شکل گوهن

 

 ۸۹۳۱ بهمن – جعفرزاده رتاهن





 :مجموهع استارریو زبان از

شت ی ر ی مس  رد را  من هک مهربان یخدا  از :اول کنم تشکر دیبا کتاب نی ا استارریو عنوان هب  ام عالهق مورد هک گذا

 است؛

 زحماتشان؛ تمام بابت ام خانواده از :دوم

کار نی ا باعث ش دهیا هک جعفرزاده رتاهن مزیزع دوست از :سوم  شد ی هم

 شدند ی استارریو هب من ی عالهق جادی ا باعث سشانی تدر با هک دااگشنهم استادان از طور نی هم  و

 .ردی بگ  قرار توجهتان مورد کتاب نی ا هک دیام 

 ۸۹۳۱ بهمن – نوبخت فرشته
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