
  پيش گفتار

در ابتدا بر خود واجب مي دانم از همة اساتيد محترمي كه اينجانب را در كسب علم و معرفت ياري 
  .داده اند، تشكر و قدرداني كنم و از صميم قلبم براي آن عزيزان آرزوي سالمتي روز افزون مي نمايم

مي باشد كه به مجموعة فوق حاصل چندين سال مطالعه و تحقيق و فعاليت اينجانب در صنعت 
منظور آشنايي با تجهيزات مورد استفاده در صنايع پااليشگاهيِ نفت و گاز، مجتمع هاي پتروشيمي و 

در اين مجموعه تالش شده است كه از زباني ساده و روان به جهت . نيروگاهي، تأليف گرديده است
ويان مرتبط و همچنين اين كتاب مي تواند مورد مطالعه دانشج. تفهيم بهتر مطالب استفاده گردد

  . افرادي كه در صنايع مذكور مشغول به فعاليت هستند قرار گيرد
بايد اذعان داشت كه هر كدام از فصل هاي نوشته شده، خود چندين كتاب را تشكيل مي دهد، اما در 

پايه و ضروري ارائه گردد، در نتيجه از ذكر فرمول ها، محاسبات اين مجال سعي شده است كه نكات 
  .مهندسي، و مباحث كامالً تخصصي پرهيز شده است

مطميناً اين كتاب خالي از كمبود و بدون عيب و نقص نمي باشد، لذا شما عزيزان مي توانيد نظرات 
ردانيد تا مد نظر قرار داده تكميلي و اصالحي خود را از طريق دفتر انتشاراتي فدك ايساتيس مطرح گ

  .شود
. در پايان از مادر گرانقدرم كه انگيزه نوشتن اين كتاب را در بنده تقويت نمود صميمانه تشكر مي كنم

همچنين از مديريت محترم انتشاراتي فدك ايساتيس جناب آقاي مجيد رضا زروئي و پرسنل عزيز 
  .ايت قدرداني را مي نمايماين مجموعه كه در راستاي چاپ كتاب تالش نمودند نه
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