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                                                                 تقدیم به                                                                                    
  هایی که                                      انسان                                                                                     

به  فردایی بهتر                                                                                                                                                                                                                       
  .            اندیشند می                                                                                                                           

 مقدمه ناشر 
سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید قدرتی که در مقایسه با سایر 

مکاتب الهی، انسان را . موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکند
از جمله راههاي تقرب . باشد گیري او به سوي خالقش می تدانندکه جه پویا میطلب و  موجودي کمال

علمی که در دریاي بیکران آن هر ذره نشانی از . علمی که زیبایی عقل است. به خداوند، علم است
از این روي است که به . شود آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بیشتر می

آموزي به ابزاري نیاز دارد که  اما علم. نظیر مبذول گردیده است آموزي توجهی بی نشاندوزي و دا علم
مهمترین آن کتاب است و انتشار کتاب که نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان است، پاسخگوي 

  . این نیاز خواهد بود
و شکوفایی  هاي علم و دانش و رشد جهت تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقاء پایه

هاي معنوي هموطنان  استعدادها انتشار کتاب را یکی از اهداف خود قرار داده و انتظار داریم با حمایت
گرچه تالش خواهد شد در حد دانش و تجربه . گرامی بتوانیم گامهاي مؤثر و ارزشمندي را برداریم

هاي شما عزیزان  ه راهنماییاندکمان کارهایی بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد، ولی اذعان داریم ک
تواند ما را در ارتقاي کیفی کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظر پیشنهادات و راهنماییهاي شما  می

  .                                                                                                               خواهیم بود
مند بوده به  هاي قبلی این کتاب از همفکري آنها بهره عزیزانی که در نگارشدر پایان از همه 

و در این  دکتر روح اهللا محمودخانیدکتر کامیار یغمائیان،  ،دکتر سیدغالمرضا موسويخصوص 
 و  مهندس علی محمد خانی زحمات ازهمچنین . نمایم تشکر می مهندس نیما نوروزي از نسخه

تالش زیادي کردند سپاسگزاري  و تولید این کتابپ امور پشتیبانی و چاکه در  مهندس مهدي خانی
  .نموده و موفقیت روزافزونشان را آرزومندم

  دکتر محمدرضا خانی                                                                                          
  مدیر مسئول انتشارات خانیران            

  
  
  
  

از طریق تماس توانند  ها و مراکز و مؤسسات محترم می جهت اطالع از میزان تخفیف و نحوه همکاري، کتابفروشی* 
  .نمایند این مرکز اطالعات الزم را کسب  آدرس تلفنی یا مکاتبه با

هاي زیر، خرید آنالین از  مراجعه حضوري، تماس تلفنی با شماره: پذیر است به یکی از روشهاي زیر امکان خرید جزئی*
 .و  یا مکاتبه با آدرس دفتر انتشارات  com.khaniranshop.wwwطریق سایت 
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  خانی علی محمدبه نام  -بانک ملی -   6037991804102089 و شماره کارت  0343562763003حساب سیبا 

  محمد خانی یبه نام عل- بانک ملت  -6104337969815180و شماره کارت     3308278393حساب 
 



  :مقدمه مولف

ناپذیر شده است و همین  هاي گوناگون اجتناب هاي مختلف، ظهور تخصص امروزه با توسعه علوم در زمینه

براي مثال بحث . هاي بسیار متنوع تقسیم شود امر باعث شده که نیازهاي علمی و تخصصی جوامع نیز به شاخه

ادي نظیر هیدلوژي، هیدرولیک، شیمی آب و میکروبیولوژي آب، تأمین آب و آبرسانی جوامع امروزه علوم زی

تربیت . گیرد برمی را در …انتقال، توزیع، تصفیه، مدیریت کیفیت آب، بهسازي رودخانه، هیدروژئولوژي و 

هاي آموزشی و  هاي پیچیده و تکنیکی در هر جامعه در گرو وجود دوره نیروهاي کارآمد و متخصص با تخصص

ها و کنکورهاي مختلف ورودي  ها عبور از آزمون باشد که براي ورود به این دوره تکمیلی میتحصیالت 

لذا با این نگرش، تالش بر این بوده است که بتوانیم خأل موجود در این زمینه را تا حد توان . ناپذیر است اجتناب

ها،  کتاب هدف مسائل عمومی، آلودگی در این .ها پرداخته شود مدنظر قرار داده و به گردآوري و تدوین این کتاب

استانداردها و اثرات زیست محیطی آلودگی آب بوده و امور شیمی و میکروبی آب، مسائل فنی و محاسباتی 

التحصیالن و  کاربران اصلی این مجموعه، دانشجویان، فارغ. هایی دیگر پیگیري خواهد شد مرتبط با آب در کتاب

گرایشهاي مختلف محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط، اعم از هاي مختلف  اندرکاران رشته دست

هاي آبی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی آب و  مهندسی عمران در گرایشهاي با سازه

 هاي دیگر در دانشگاههاي دولتی و غیردولتی فاضالب، مهندسی منابع طبیعی و بسیاري از رشته

مجموعه با کیفیت خوب به عالقمندان ارائه شود با این وجود  تالش زیادي انجام شده که این. باشند می

مند سازید، تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد و  خوشحال خواهیم شد از پیشنهادات و انتقادات خود ما را بهره

  .موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم. کارهاي کم عیب و بدون نقصی را تقدیم حضورتان نمائیم

تجربه سالیان مختلف تدریس، نگارش و تدوین کتب مختلف و کمبود کتاب مناسب در زمینـه دروس تخصصـی   

ضـمن   هاي مختلف باعـث شـد   در رشته) Ph.D( آزمونهاي کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري تخصصی

روزرسـانی   و به هاي مختلف هرچند سال یک بار به بازنگري تدوین و گردآوري کتابهاي ویژه این مقاطع در رشته

  :ها عبارتند از هاي خاصی هستند که برخی از این ویژگی این کتابها داراي ویژگی. آنها اقدام شود

  . هر عنوان اختصاص به یک یا دو درس اختصاصی دارد -الف



کتاب به صورت پرسش و پاسخ و فقط بر مبناي سـؤاالت آزمونهـاي دانشـگاههاي سراسـري و آزاد اسـالمی      -ب 

  . تدوین شده استتالیف و 

  .بندي شده و موضوعی آورده شده است در هر کتاب مطالب به صورت طبقه -پ

هایی با حداکثر کیفیت در مطلب و حداقل نیاز در زمان براي یادگیري تدوین گردند تـا   تالش شده مجموعه-ت 

بتوانند سریع به ضعفهاي  کنندگان را برطرف سازند به نحوي که به صورت جامع و آسان نیاز دانشجویان و مطالعه

 .آمادگی خود را به حداکثر رسانده و بر معلومات خود بیفزایند, برده و با مطالعه کتب مرجع خود پی

کنندگان کتاب نهایت لطـف را خواهنـد داشـت اگـر مـا را از       بدیهی است اساتید، همکاران، دانشجویان و مطالعه

کتابهـاي بـا   ) انتقـادات و پیشـنهادات  (نظرات  ا استفاده از این نقطهمند سازند تا در آینده ب نظرات خود بهره نقطه

  .مندان تقدیم گردد کیفیت بهتري تهیه و به عالقه

  

  دکترمحمدرضاخانی                                                                     

                                                  )   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران(           

 


