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 مقدمه ناشر
  

م که توانایی و توفیق تولید و نشر این کتاب را که مشتاقانِ بسیار دارد به ما گویی خداي را سپاس می
  .  بزرگفرهنگی بسخدمت به  راستاي گامی است کوچک در. عطا فرمود

 طیف وسیعی از مخاطبین اعم از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد  رويِنوشتار حاضر که پیشِ
 کوانتومی زتیلی است و در مکانیک مسائل کتاب یکایک شامل حل تشریحی ، فیزیک قرار داردي رشته
هیچ آثار  در این زمینه در کتابی پاسخی است به نیاز دانشجویان خالق چرا که تاکنون چنین اساس

  . شري مشاهده نگردیده است و ما مفتخریم که اولین هستیمان
تاج و جناب آقاي مهندس عادل سپهري که  بینیم که از جناب آقاي دکتر محمد به لذا بر خود الزم می

اند و همچنین  مدت یک سال و اندي کوشش فراوان خود را در راستاي پیشبرد کتاب حاضر ابراز داشته
اند صمیمانه  آرایی کتاب مزبور را به عهده گرفته ي که حروفچینی و صفحهاز سرکار خانم فاطمه معمر

  . سپاسگزاري و تقدیر نماییم و آرزوي سعادت و توفیق هرچه بیشتر این عزیزان را داشته باشیم
پیشاپیش مرهون لطف و بزرگواري اساتید محترم و دانشجویان عزیز و پویایی خواهیم بود که با 

  . یاري فرمایندچنین اثراتی هاي بعدي و تولید  ات خود ما را در گامانتقادات و پیشنهاد
  . امید است که دست در دست یکدیگر در جهت اعتالي فرهنگ ایران زمین همیشه پویا و کوشا باشیم

  :ادات ارسال پیشنه                                                                                              
Ketabe _Niaz @yahoo.com 
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