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  :ناشر سخن
  

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

 و عمومي دانش ارتقاي راه در بتوانيم تا داشت ارزاني ما به را توفيق اين خود بيكران الطاف با كه را منان ايزد سپاس و حمد
 هر هايي گام انفورماتيك و كامپيوتر علوم ويژه به و پايه علوم دانشگاهي، علمي كتب نشر و چاپ زمينه در بوم و مرز اين فرهنگي

  .شويم واقع مؤثر داريم، عهده بر كه رسالتي انجام در و برداشته كوچك چند

 جهان سطح در گيريچشم اساسي تحوالت شاهد روز هر كه آورده وجود به را شرايطي آن، روزافزون توسعه و علوم گستردگي
 اطالعات به دستيابي راه ترين راحت و ترين قديمي عنوان به را كتاب جمله از ؛مختلف منابع به نياز توسعه و گسترش اين .هستيم

  .نمايد مي روشن پيش از بيش رساني، اطالع و

 متخصصان، مترجمان، مؤلفان، اساتيد، از جمعي همكاري با تهران ديباگران هنري فرهنگي مؤسسه انتشارات واحد راستا، اين در
 رفع براي خود مستمر هاي تالش با تا هستند درصدد نشر امور زمينه در ماهر و ورزيده پرسنل نيز و محققان پژوهشگران،

  .دهند قرار عالقمندان اختيار در مناسب كيفيت با و معتبر پربار، منابعي موجود، نيازهاي و كمبودها

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  »ادبرزآب يدونيفر وشيدار مهندس استاد«كه در دست داريد با همت  كتابي
  .كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم ،گشته

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 تهران شامل 

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

  

  انتشارات مدير                                                                                                                

  تهران ديباگران هنري فرهنگي مؤسسه

bookmarket@mftplus.com  
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 مؤلف مقدمه
  يهمتابی يیکتا بدیل بی فلطاا به توکل با

اشد که ب یم وشو فر یابیبازار د،یتوسعه، تول ،یطراح يها شامل تمام بخش ؛يخودروساز عیصنا
که  میبدان .دارند تیفعال داریوابسته به آن با اشتغال پا عیصنعت خودرو و صنا نهیدر زم ییها کارخانه

بیخودرو  صنعتدر  هشوپژو  اعبدا ده،یا نیبنابرا ؛ابدی یم شیدر صنعت خودرو روز به روز افزا تیجذاب
ستهاخو به تا ستا تالطمدر  جمو نچو ؛هانانسا تشنه هیزو غر ستا توسعه لحادر  دیاز بشتا باو  توقف

 نکنو تا کهدارد  دجودر هر زمان و ريبسیا تحقیقاتی يهامینهز بسا چه ،بپوشاند عمل جامه خویش يها
 فقط آن در که میذارگ یم ايعرصه به پا امروز .ددگر زغاآ شکنکاآن  وقلمردر  تا هنشد سحساا هانآ زنیا

 که ايعرصه در .نددار را دروخو یک تخصوصیا کامل درك ناییاتو وريفنا و رتمها علم، متخصصین
 .باشد اريتکر تجربه از کارآمدتر و برتر واندت یم تجربه و يفناور مهارت، علم، قیتلف که میهست

روش ،هاخودرو دکررکا لصوکتاب ا نیا قیقد مطالعه با رکشو متعهدو  عزیز انعالقمندو  ننااجو ستا میدا
 مربوطه يهاخودرو گکاتالوموجود در  اردستاندا لصوا عایتر با هاسیستم ژمونتاو د ژونتام ،تیاتعمیر يها

و آرامش خود را در محل کار  یسالمت انندبتو یمنیو ا حفاظتی تنکا کلیه بستن رکابه  باو  رندیرا فرا بگ
 هیژبه و ،صنعت دندر رو کهاي هعدید تمجهوال گشاییزبا مسیردر  ناپذیرخستگیاراده  باو  ندیحفظ نما

دارم  یآمادگ ینجانببه نظر همگان، ا امحترا لکما با .بردارند يترثرؤم يهامگا هماندباقی دروخو صنعت
و  زانموآرتمها زان،موآنشدا ن،نشجویادا ن،مربیا ،هارسمد ،ساتیدا ،متخصصین دیمف يهادپیشنهاو  هانظر

   .نمایم یافترا در ممحترزحمتکش و  رانتعمیرکا
  

	"نسبزتا قامت بر دتسعا يهما - اممستد هماره تاندرون يصفا و دل مشاآر" 	

   

  زآبادبر یدونیفر وشیمهندس دار
  کشور) ايو حرفه یفن آموزش سازمان ارشد کارشناس و ی(مرب

Instagram: dariyoosh_fereydooni_borzabad 

  
 

  
  


