مایه خوشحالیست که در پایان اولین دوره سه ساله انجمن
بازرسی غیرمخرب ایران ،به دنبال انتشار  ۶شماره خبرنامه،
اولین شماره نشریه دیجیتال علمی-ترویجی انجمن با عنوان
(آزمونهای غیرمخرب) را تقدیم اعضای انجمن و جامعه
بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب کشورمان میکنیم.

و گزارشها و رویدادهای مربوط به این رشته ،مقاالت اجتماعی
و اقتصادی و حوادث مربوط به حوزه کنترل کیفیت و محیط
زیست ،همفکری و بررسی مشکالت و مسائل جامعه اندیتی
و چگونگی همکاری و تعامل با ارگانهای دولتی و حاکمیتی و
همکاری با سایر انجمنهای مردم نهاد میباشد.

انتشار مرتب خبرنامهها به صورت فصلی تجربهای بود برای
کمیته انتشارات انجمن که بتواند با تشویقهای هیئت مدیره به
ویژه رئیس انجمن این مهم را آغاز نماید .در عین حال همکاری
مداوم با نشریه وزین نگاه نافذ که اولین نشریه تخصصی در
زمینه بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب کشور محسوب
میشود همراه با تجربیات گرانبهائی برای ما بود که کمک و
هموار کننده راه برایمان بود .مسلما ما همچنان به همکاری خود
با نشریه نگاه نافذ ادامه خواهیم داد و امیدواریم هر دو نشریه
دوشادوش هم باعث گسترش و ترویج هرچه بیشتر این علم و
فناوری در کشورمان بوده و بیانگر نقطه نظرات و منعکسکننده
دانش ،تجربیات و همچنین مسايل و مشکالت متخصصین و
دستاندرکاران بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب باشد.

در حال حاضر قصد بر این است که نشریه را به صورت فصلنامه
منتشر کنیم .مسلما اولین شماره دارای کم و کاستیهای
فراوانی است که تالش خواهیم کرد با تکوین زیرساختهای
الزم ،تشکیل شورای نویسندگان قوی و دریافت نقطه نظرات و
انتقادات عزیزان به مرور رفع کنیم.

هدف این نشریه در کنار نشر مقاالت علمی و تحقیقاتی آکادمیک،
در عین حال پرداختن به تجربیات عملی و نکات آموزشی ،اخبار

نکته مهمتر اینکه این نشریه صرفا با مشارکت وسیع همکاران
و دستاندرکاران این رشته ُپربار و غنی خواهد شد .برای نیل به
این هدف انتظار همکاری برای تهیه مطلب و مقاله و خبر و نظر
از همه دوستان گرامی داریم .ضمنا جا دارد از زحمات همکار
عزیزمان جناب آقای مهندس رضا باقری ،عضو پرتالش انجمن
که با دانش و مهارت و ذوق سرشار خود به صورت افتخاری
زحمت طراحی و تدوین کامل نشریه را همانند خبرنامهها تقبل
نمودند سپاسگزاری کنیم.
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