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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "اميد اكبرياني آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  لفؤم مقدمه
یکی از  یسینو برنامهمختلف داشته و دارد که  يها صنعتبسزایی در زندگی و  ثیرأامروزه تکنولوژي ت

خود را نشان دهد و کاربران  یخوب به ها صنعتسته در بیشتر که توان باشد یماین تکنولوژي  مهم يها دنده چرخ

افزوده شود و  یسینو برنامهمختلف  يها زباننویسان در  به تعداد برنامه روز روزبهبسیاري را به خود جلب کند و 

که براي شروع،  کند یمرا انتخاب و شروع به کدنویسی  یسینو مهبرنا، زبان خود ق صنعت و اهدافبط سینو برنامه

در این کتاب قصد آموزش مباحث شروع به دنیاي  که باشد یم یسینو برنامهنیاز به یادگیري مباحث پایه 

  .شود یمموزش داده نیز آ باشد یمشامل مباحث الگوریتم  که یسینو برنامه

ریاضی و اشکال،  ي را حل کند و با استفاده از متن،ا که چگونه یک مسئله دهد یمدید  سینو برنامهالگوریتم به 

  بتواند مسئله را کدنویسی کند. سینو برنامهکردن مسئله کند تا  و قابل درك يساز سادهاقدام به 

مسائل کدنویسی  الگوریتم چگونه يها روشاستفاده از  که با شود یمدر این کتاب آموزش داده ه لطف خدا ب

  شوند.

روان و گویا مباحث را از پایه و بدون هیچ اضافاتی به دانشجویان عزیز  زبانیکه با  ام بودهحقیر در تالش بندة 

  باشم. کردهبه کسب علم هموطنانم آموزش دهم و امیدوارم کمکی 

چنین . هماند بودهپشتوانه و دلگرمی بزرگی براي بنده  از پدر و مادرم که با دعاهایشان، کنم یمسپاسگزاري 

  همسرم که با صبوري و همراهی مسیر رشد و موفقیتم را هموار کرده است.

تا دیر نشده، و شاکر باشیم را بدانیم  مانیها داشته!! قدر ودش می در این دنیا زنکات اخالقی که مربوط به همه چی

  و هستند.  بوده مانیدعاگو ها عرصههمۀ و مادر عزیزمان که در  پدر مخصوصاً

موفق را براي خوانندگان عزیز  یسینو برنامهاي الزم را براي شروع به دنی يها ییراهنماامیدوارم این کتاب بتواند 

فراهم کند و در پایان از خوانندگان محترم خواهشمندم انتقادات سازنده و پیشنهادهاي خود را به پست 

  ارسال کنید. omid.akbariani@gmail.comالکترونیکی 

  

  سپاس با                                                                                                      
  اکبریانی امید                                                                                                

  1401 تابستان                                                                                                




