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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "دكتر سجاد جاللي فر آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  گذشتگان و از خود ثاریاز کلمه ا شان یانسانو  میعظ ریبه پاس تعب
 نیبهتر روزگاران نیسردتر نیا در که وجودشان دبخشیام يبه پاس عاطفه سرشار و گرما

  است بانیپشت
و ترس در پناهشان به شجاعت  یاست و سرگردان ادرسیفربزرگشان که  يها قلببه پاس 

  دیگرا یم
  کند ینمکه هرگز فروکش  غشانیدر یب يها محبتو به پاس 

  کنم یم میتقد زمیکتاب را به همسرم، پسر دلبندم و پدر و مادر عز نیا                   
  وجود مقدس از سهبا سپاس 

  میبرس ییآنان که ناتوان شدند تا ما به توانا
  میشو دیما روسفشد تا  دیسپ شانیموها

  و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند
 ام ینیزم آالم بخش آرام شان یآسمان مهر که آنان به کنم یم میتقد را میها آموخته ماحصل

  .است
 کران یب يایاز در يا قطرهکه هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم 

  .میرا سپاس نتوانم بگو تانیمهربان
  شما يباغ بهشتم رضا دیشماست و فردا کل دیبه ام ام یهستامروز                      
را جل و جالله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و  يمر خدا یشسپاس و ستا

 يرا به ما شناساند و درها یشتنکه خو یدگاريانوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفر
علم  یقرا در طر یشخو یفعطا فرمود تا بدان، بنده ضع یو فرصت يعلم را بر ما گشود و عمر

  .یازمایدو معرفت ب
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  مولف  مقدمه
  

 10004 ایزو همان یا "يمشتر یتدر رضا یفیتک یریتمد یستمس " با رابطه در رو پیش کتاب
مقاطع مختلف  یاندانشجو یو حت یو خصوص یدولت يها شرکت ،ها سازمان یتمام يکه برا باشد یم

شده است.  یفتأل هستندآن  یاتو جزئ استانداردها یممفاه یريبه فراگ مند عالقهکه  یو کسان یلیتحص
 یزندگ یاصل يها مؤلفهاز  یکیبه  مشتري رضایت و کیفیتدر عصر حاضر بحث  ینکهبا توجه به ا

مختلف  یعو صنا ها سازمان یالزم است تمام ،ینبنابرا ؛شده است یلتبد یاامروزه در دن بدیل یبو  يبشر
  مهم توجه داشته باشند. ینبه ا

 جوامع توجه و بحث مورد موضوعات ترین یاساس از یکی عنوان به يمشتر یترضا یجهدرنتو  کیفیت
 عی،اجتما ،یاسیس مختلف هاي ینهزم در اهنآ شدن ياربردک و معلو شرفتیپ با هکاست  یجهان

ت یاهم انیمشتر يها خواسته به ییپاسخگو توان در تیفیک نقش ره،یغ و يهنر ،یفرهنگ ،ياقتصاد
 با رو،نیا از .است دهیگرد هاآن یفیک عوامل انیب به لیتبد االک هر مشخصات و نموده دایپ اي یژهو

 ندربارة سازندگا ازین مورد اطالعات به یابیدست انکام هک ییجا در ارتباطات گسترش و بازار توسعه
 آن هاي یژگیونندة کنییتع و نندهکفیتعر تواند یم االک یفیک مشخصات ،باشد نداشته وجود االک

بدون  االک تیفیکن یتضم به مندعالقه ایدن سراسر در االک انیمشتر هک است لیدل نیبد و باشد
 زبان کی وجود ازین نانیاطمن یا به یابیدست يبرا و راستا نیا در. باشند یم آن سازندگان به مراجعه

 احساس نیا ،قیطر نیبد تا است يضرور يامر االک تیفیک مورد در يمشتر و سازنده نیب كمشتر
 ياستانداردها استقرار سازنهیزم نیهمچن و نیطرف نیب در تیفیک زبان شدنپارچهکی به منجر ازین
  .گردد نظر مورد یفیک
که  یراداتیو ا یرفع نواقص احتمال يتقاضا دارم در راستا پردازند یمکتاب  ینکه به مطالعه ا یزانیعز از

و انتقادات خود را به آدرس پست  یشنهادنظرات، پ یا و شوید یمخواندن مطالب مواجه  یندر ح
  .نمایید ارسال )sajjadjalalifar@yahoo.com( ینجانبا یکیالکترون

  .نماید جلب را عزیزان شما رضایت و بوده بخشاثر کتاب این در شدهعنوان مطالب است امید
  

  احترام و تشکر با                                                                                                        
  فرجاللی سجاد                                                                                                        

  1400 زمستان                                                                                                        
  




