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حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  " جناب آقاي سيدمجيد پورسادات كودهي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مولف مقدمه  
فقط از طریق تعامل به شیوه سنتی و بـا مراجعـه بـه     تر پیشهایی که  بسیاري از نیاز با افزایش استفاده از اینترنت

  .است پذیر امکانسهولت  بهآنالین و  طور به اکنون هم، شد برآورده می مربوطه محل
و در آنالیـن   صورت به... ، خرید لباس وکشی لوله، ونقل حملهستیم نظیر ها  آن امروزه اغلب خدماتی که ما نیازمند

رزرو بلیـت    سـفر، گرفته است که در آن اموري مثـل رزرو بلیـت     روال جدیدي شکل     شوند. بستر اینترنت ارائه می
 تـر  گسـترده  روز روزبـه و ایـن خـدمات   گیرنـد   مـی انجـام   آنالین صورت به راحتی به سینما یا امور بانکی و پرداخت

  .شوند می
اسـت و   بخـش  لـذت براي مردم  با تکنولوژي نو ها در هزینه و زمان که بگذریم، استفاده از سرویس جویی صرفهاز 

اکثـر   ،همـین دلیـل   بـه  .ي سـنتی اسـت  ها خدمات در بستر اینترنت نسبت به شیوه هاي برترياین یکی دیگر از 
. انـد  دهکرو شروع به رقابت در این فضا  اند رفتهسمت گسترش فعالیت خود در بستر وب و اینترنت  هب وکارها کسب

 سـازي  بهینـه عالقـه دارد در آن فعالیـت کنـد سـئو و      وکـاري  کسـب صاحب یا  که هر فرد پررقابتیکی از موارد 
 وجـو  جسـت در موتورهـاي   وکارشان کسبي مرتبط با ها وجو جستاین افراد عالقه دارند در   همه است. سایت وب

  را ببینند و سپس رقبایشان را. ها است که مشتریانشان ابتدا آن پراهمیتزیرا برایشان  ،از رقبا باشند باالتر
 سـازي  بهینـه نـه سـئو و   یمي جامع در زها یکی از کتاب سایت وبسازي  نهیهسئو و بتوان گفت کتاب  میجرأت  به

نکات و موارد درج شده در  تمامی به این حوزه قرار گرفته است. مندان عالقهکه تاکنون در اختیار  ،است سایت وب
بـر  امـر  ایـن   قطعـاً که است نویسنده  سالهي آکادمیک و تجربیات عملی و چندین ها ه از آموزشکتاب برگرفتاین 

مـوارد   بـه کـار بسـتن   و ببریـد  خواندن این کتاب لذت از دارم  امید افزاید. میارزشمندي و خاص بودن این کتاب 
  شود. تانوکار کسب باعث رشد و موفقیت آموزشی مندرج در آن

 

  
 

 

  

تشکربا   

مجید پورساداتسید  


