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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 تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي شاهين ربيعي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 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

bookmarket@mft.info 
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  مؤلفمقدمه 
  

 30با سالم خدمت شما خواننده محترم، کتابی که در اختیار دارید حاصل تجربه و برداشت مؤلف در 
هر لحظه از زندگی به سال زندگی است. این نکته را متذکر شدم که بدانید ما در تمام سنین و 

  هاي مختلف در حال آموختن و یاد گرفتن هستیم. شکل

هاي ارتباطی و برقراري ارتباط  در راستاي مهارت است که ییها نوشته  این کتاب دومین اثر از سري
به اصول اثربخشی و هنر متقاعد کردن  بود که تألیف شده است. در این اثر تالشم بر آنبا مخاطب  مؤثر

که  ام کرات دیده ها به طی این سال. زمپرداب یکالمي ها ي مذاکره و صرفا با مهارتها افراد فارغ از تکنیک
و مجهز  ها شرکت در سمینار ،اصول و فنون مذاکرهآموزشی ي ها گذراندن دورهوجود با  زیاديافراد 

اي از برقراري ارتباط با مخاطبان خود چه در زندگی  یوهاي مذاکرهو سنار ها یکنبودن به بسیاري از تک
  . اند هو چه در تجارت بازماند

بودن را به شما  اما چگونه تأثیرگذار ؛یم چه بگوییدهدف از این کتاب آن نیست که به شما دیکته کن
. منحرف خوب زدن با شماست و انتقال خوب حرف زدن مسئولیت در این کتاب . خواهیم آموخت

. استیک اجتماع بزرگ  ونیازمند یک سالن همایش و فکر نکنید سخنرانی و فن بیان را سخت نگیرید 
به کار تان وکار کسبدر امور زندگی و  ،ي مذاکرهها با ترکیب تکنیک توانید می را یکالمي ها تکنیک
  . گیرید

جناب آقاي دکتر سعید  ،محترم مجتمع فنی تهران کنم به مدیر میدر انتهاي کالم این کتاب را تقدیم 
 ،که ایشان بر دوش دارندرا بار کوچکی از مسئولیت بزرگی  ارائه این خدماتسعادت و امیدوارم با 

  . بردارم

  ارادت
  

  


