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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

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "علي زاهدي عراقي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته 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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  مؤلف دربارة  

  

 در را پزشکی تجهیزات رشتۀ در تحصیل ،)میالدي 1999( شمسی 1378 سال در عراقی زاهدي علی
 را دندانپزشکی و پزشکی تجهیزات تعمیرات عملی هاي دوره ،تحصیل ادامۀ با همزمان و نمود آغاز تهران

  .گذراند

 معتبرترین و بزرگترین از یکی فروش از پس خدمات بخش در) میالدي 2002( شمسی 1381 سال از
  .شد کار به مشغول خاورمیانه و ایران در دندانپزشکی صندلی و یونیت تولید هاي رخانهکا

 به توجه با ،فراگرفت را تعمیرات کلیۀ که مدتی از پس و آموخت جدید کار یک هرروز دوران این در
 را دندانپزشکی تجهیزات تعمیرات عملی آموزش ،فنی هاي رشته فراگیري به جوان نسل و جامعه نیاز
  .نمود آغاز

 ،ماهر فنی نیروي تربیت در بسزایی نقش هنرجویان به جامع و کاربردي آموزش با ها سال این تمامی در
 هکردتحصیل عزیز جوانان در اشتغال ایجاد به کمک و داخلی تولیدات از حمایت ،فروش از پس خدمات

  .نمود کشور

 شما علم بر کتاب این مطالعۀ با که است امید .است مؤلف اي حرفه تجربۀ سال بیست حاصل کتاب این
  .شود افزوده
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  مولف مقدمه

  

 تجهیزات ۀدرزمین خود هاي یافته و تجربیات آموزش به عالقه دلیلبه که است زیادي هاي سال
  .باشم می آموزش به مشغول ،نپزشکیدندا

 قرار عزیز کارآموزان و مندان عالقه اختیار در مکتوب صورت به را اطالعات این که داشتم دوست همیشه
  .بگیرند کمک آن از دندانپزشکی تجهیزات عمیراتت ۀدرزمین مرجع کتاب یک عنوان به بتوانند تا دهم

 یابی عیب ،یساتتأس و کشی لوله ةنحو ،پزشکیدندان هاي یونیت جزییات و ءاجزا تمام کتاب این در
  .است شده داده توضیح کامل و مفصل طور به آنها رفع چگونگی و مشکالت

 که باشد ،ایم دهکر جهان و ایران در یونیت تاریخچۀ بر نیز کوتاهی گذر مندان عالقه اطالع افزایش جهت
  .بیفتد مقبول

 هرچقدر سهمی و کنم ادا زمین ایران جوانان به را خود دین باشم توانسته کتاب این نوشتن با امیدوارم
  .باشم داشته عزیزم کشور صنعت و علم پیشبرد در کوچک

  

  

  

  

  




