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این نشریه مسئولیتی در قبال محتوای مقاالت و تبلیغات ندارد.

2

دیدگاه نویسندگان ،لزوم ًا نظر این نشریه نیست و درج آرا و
نظرات در نشریه به معنی تأیید آن از سوی انجمن بازرسی
غیرمخرب ایران نمی باشد.
نشانی دفتر انجمن:
خیابان کریمخان زند  -نبش خیابان شهید عضدی شمالی -
ساختمان دانشگاه عالمه طباطبائی  -طبقه دوم  -اتاق 227
 انجمن بازرسی غیرمخرب ایرانتلفن81032225 :
نمابر81032200 :
پست الکترونیکinfo@irndt.org :
آدرس وبسایتwww.irndt.org :
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