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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.

وسركار خانم -حميدرضا غالمرضايي-آقايان مهدي اسماعيلي"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين  " مرضيه رئيسي

  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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  به پدر و مادر عزیزم کنم میکتاب حاضر را تقدیم    
  پدران و مادرانهمۀ و  
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  و همراهان خوب زندگی، همسر و فرزندان عزیزم
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  هاي امروزم براي نسل آینده، و دغدغه ها موفقیتهمۀ  
  معلمان بزرگوارم بوده است.همۀ مرهون تربیت پدر و مادر عزیز و  

  .شود این کتاب تقدیم به وجود نازنین ایشان می
  امیدان فرداي سرزمینمهمۀ به  شود میهمچنین تقدیم  

  دان ملت ایران فرزنهمۀ                                                          
  فرزندم مریمو                                                          

  »حمیدرضا غالمرضایی «                                                                             
  

  
 پیشکش به روح آسمانی پدرم  
 هاي مادرم مهربانی  
 ام همراهان همیشگی زندگی  
  همسر مهربانم -
  برادران و خواهران عزیزم -
  ام، گل نازم: علیرضا  و اسطوره زندگی -

  »مرضیه رئیسی«                                                                                                 
   

  
  


