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(40)سوره نمل، آهی ن فضل ربی  هذا م   

یی را سزاست که هرچه از او می کند...طلبم عطا میسپاس خدا  
یی را سزاست که هب غیر از او دل نمی بندم...سپاس خدا  

یی را سزاست که غیر از او را نمی خوانم...سپاس خدا  
ی من است ، خدا  این خدا

هب راستی ستایش ربانگیز                                                                                 
                                               داشتنیت دوستهب حقیق                                                                                                                                                    

و هب واقع سجده کردنی                                                                                                                                                                  



 ح

 

ق )من لم یشکر المخلوق فرهیخته و فرزاهن  یشکر الخالق( شایسته است از اساتید لم هب مصدا
که با کرامتی همچون   زادهسرکار خانم دکتر سوگند اقسمو   جناب آاقی دکتر غالمعلی افروز

اهی خورشید سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی
 یم.شان بارور ساختند تقدری  و تشکر نماسازنده

ززیم  که هموراه رب کواتهی  من قلم عفو کشیده و کریماهن از کنار  از پدر و مارد مهربانم و خواهر غ
رصهاهیم گذشتهغفلت ، اندداشت ربای من بودهاهی زندگی حامی بی چشماند و رد تمام ع

وند متعال توفیق جبران زحمات ایشان را  عطا صمیماهن سپاسگزارم،   فرماید.باشد خدا
کننده رد ژپوهش هب خاطر اهی گرامی  شرکتو رد آخر از انجمن اتیسم اریان و خانواده

کاری با اینجانب ربای هب ثمر رساندن این نوشتار تشکر و قدردانی می  نمایم. هم
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 تقدیم هب ...
 هب پاس تمامی زحمات ایشان...

 شان...هب پاس حمایت بی وقفه
 ردیغشان...و هب پاس محبت بی 

 تالش خود را هب 
 ، حامی و پشتیانم رد زندگیپدرم

 ، سنگ صبورمماردم

 کنم.ام تقدیم می، همراه همشیگیخواهرم و 
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