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  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ۱۲۵۱پالك  
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www.mftbook.ir   
        www.dibagarantehran.com 
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  dibagaranetehranbot@: لینک ربات دیباگران
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  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

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

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

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

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

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

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

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

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

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "جناب آقاي عليرضا افشار و سركار خانم مريم تبيانيان"كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  ي كنيم.قدردان

  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.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مقدمه مولف 

  
بیکران که توفیق خدمتگزاري به ما عطا نمودي که براي تو تالش کنیم و در خداوندا تو را سپاس 

خدمت تو باشیم. این اراده توست که عنایت فرمودي تا در عرصه اعتالي امور فرهنگی جامعه به تدوین 
  این کتاب بپردازیم.

کتابهاي  تدوین شده است. با وجود Directorاي  کتاب حاضر در زمینه آموزش نرم افزار چندرسانه
آموزشی و عدم پروژه محور بودن کتابهاي موجود، ابهامات زیادي براي کاربران محترم وجود داشته و 

  کرد. مشکالت زیادي خودنمایی می

ها و تمرین هاي  بنابراین ما در این کتاب سعی بر آن داشتیم تا با زبانی ساده و با به کارگیري پروژه
اي قدرتمند یاري نماییم و  سهم بسزایی  هاي چند رسانه ت پروژهکاربردي، کاربران محترم را در ساخ

  در معرفی این نرم افزار مفید داشته باشیم.

این نرم افزار یکی از مهارت هاي مهم در رشته تولید محتواي شاخه کاردانش می باشد که در سال 
تواي الکترونیکی به دوازدهم تدریس می شود، همچنین یکی از نرم افزارهایی است که جهت تولید مح

وابسته به ، ها که مهمترین آنها جشنواره تولید محتواي الکترونیکی سایت رشد منظور ارائه در جشنواره
 گیرد. آموزش و پرورش می باشدمورد استفاده قرار می

هاي جدید فراگیر را به سمت یادگیري مطلوب این  در این کتاب سعی شده با آموزش گام به گام پروژه
می باشد که به زبانی  کتابها حاصل تجربیات پانزده ساله مولفین  این پروژه فزار رهنمون سازد. نرم ا

 ساده به رشته تحریر درآمده است.

 برکت باشد برکت باشیم

  مریم تبیانیان -علیرضا افشار

 


