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آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  به سازمان  متعلق  کتاب  این  معنوی  و  ماّدی  کلیه حقوق 
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و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع 

است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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این کتاب با توجه به برنامٔه سالی ــ واحدی در آذرماه سال 1379 توسط کمیسیون تخصصی 
برنامه ریزی و تألیف رشتٔه متالورژی بازسازی و تجدید نظر گردید.
































































































































