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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " دس امين دولت شاهمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  شگفتاریپ
  

  سالم زیعزدوست 
ي گذار هیسرماي ارتقاء دانش خود زمان صرف نموده و براو  کرده هیتهرا  کتاب نیا نکهیااز  تشکر

  .دیکن یم
  
 دیاسات گریدی مؤلف و استخدامي ها مصاحبهی و آموزشي، کارحاصل مطالعات و تجارب  کتاب نیا

 کاري برا، موارد مورد نیاز بازرس دیمفبه صورت  کههست  رمخربیغي تستهای جوش و بازرسصنعت 
  مصاحبه گفته شده است. ایی و یاجرا
و نکات مهم مورد نیاز براي انجام آزمایش ذرت مغناطیسی  ببه طور خالصه و مفید مطال کتاب نیادر 

  توضیح داده شده است.
تفاده ، عیوب جوش و مواردي شامل تئوري و اصول مغناطیس، مراحل انجام زمایش، تجهیزات مورد اس

  استانداردها و معیارهاي رد یا پذیرش نشانه ها ارائه گردیده است.
 

و در استفاده از استانداردها و اسناد ،  ها مصاحبه ای و یبازرسي ها پروژهدر  نکهیا لیدلمهم: به  نکته
 ها آنترجمه  کناری در سیانگلي ها واژهاز  کتاب نیامهم است ، در  اریبسی سیانگلیی با زبان آشنا

ي در امر شتریب تیموفقاصطالحات داشته باشد و  نیایی با ا هیاولیی آشنااستفاده شده تا مخاطب 
  ی و استفاده از استانداردها داشته باشد.بازرس

و انتقادات شما  شنهاداتیپمنتظر  نیبنابرا، ستینی بدون نقص کتاب چیه که شوم یم ادآوردر انتها ی
هستم  www.modireQC.com تیسا او ی yahoo.com650api@ لیمیا قیطراز  زانیعز

  ی و لحاظ گردد.بررسي بعدي ها شیرایوتا در 
  با احترام فراوان

  98مهر  –دولت شاه  نیام
 


