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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.

سپيده بياتي پايان و سمانه  -سركار خانم ها شهناز گليان تهراني"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين  "  بياتي پايان 

  شكر و قدرداني كنيم.گراميان ت

  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 مولفین

اکنون که در دوره شکوفایی علم و دانش هستیم و همه افراد براي پیشی گرفتن از یکدیگر در این 
عرصه جهانی تالش می کنند،  یکی از راه هاي کمک به جامعه انسانی تربیت فرزندانی است که راه 

مطلوب بروز دهند .بی شک والدین  آینده شان را در کودکی بیابند و بتوانند استعداد خود را در زمینه
 به عنوان برترین راهنمایان کودك نقش مهمی در هدایت فرزندان به سمت واالترین اهداف را دارند.

کتاب حاضر با بیان راه کارهاي مناسب براي افزایش هوش کودك در سنین مختلف ، سعی کرده است 
ان با استعداد باشد. امید است راه کمکی هر چند ناچیز براي طی شدن مسیر دشوار تربیت کودک

کارهاي معرفی شده بتواند گامی در جهت ارتقاي دنیاي کودکانه بردارد.در این میان الزم است از تمامی 
عزیزانی که براي چاپ کتاب تالش کرده اند از جمله پرسنل محترم انتشارات دیباگران کمال تشکر را 

 داشته باشیم.

 ی پایان ، سمانه بیاتی پایاتهرانی ، سپیده بیاتشهناز گلیان 

 

 

 

 

 

 

 عزیز تر از جانمان مادرپدر و تقدیم با بوسه به دستان 

به  افرشته اي که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر بالي مشکالت و نامالیمات کردند تا مدو آن 
 .میم برسیجایگاهی که اکنون در آن ایستاده ا

ست، اکه ثمره تالش براي افتخار م مهربانشانم و نه براي دستهاي یسفید شد، سیاه کن ام موهایشان را که در راه عزت مینه میتواناکنون ، 
را در عصاي دست بودنشان  انم و ثانیه هاي عمرمیکه هر لحظه شکر گزارشان باش می خواهیم  توفیقاز خدا . پس  باشیممرهمی 

 به امید آنکه که بتوانیم ذره اي از دریاي بی کران محبتشان را جبران کنیم.  م.یبگذران

 مهربانمان  قدیم به برادرت

 بوده انفداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم وهاي زندگی همواره یاوري دلسوز يدشوارسختی ها و که در 
 است.

 دلسوزمان تقدیم به خواهران

 ت.اس امایه آرامش م انشادي بخش و صفایش انکه وجودش

 سپیده بیاتی پایان ، سمانه بیاتی پایان
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