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تقدیم به پدر و مادر مهربان و صبورم

با تشکر از تمامی اساتید محترم دانشگاه علم و صنعت ایران
به ویژه:

مهندس ضیاءالدین جاوید  که وجودش اعتبار است
مهندس بیژن فتاحی  که شخصیتش ستودنی است
که شیوه اش بی همتاست دکتر عباس یزدانفر  

ز یزدان دان نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد
که خطی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی
سنایی
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