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  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

www.dibbook.ir  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 
                                     

 

 -1376قبادي، امیرحسین، :سرشناسه
متخصص جاوا /مولف: پدیدآور:  عنوان و نام 

 امیرحسین قبادي. 
 1399تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص184مشخصات ظاهري:
 978-622-218-369-1شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 جاوا اسکریپت(زبان برنامه نویسی کامپیوتر):موضوع

 Java script(computer programموضوع: 
language) 

 QA  73/76رده بندي کنگره: 
 133/005  رده بندي دیویی:

 7345703شماره کتابشناسی ملی: 
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  مقدمه ناشر
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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
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 همكاران  "جناب آقاي اميرحسين قبادي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  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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 مقدمه مولف  
همواره به دلیل سختی و البته جذابیت مالی شغل شان ، مـورد توجـه بـوده انـد. فرآینـد       برنامه نویسان

و وابسته به ریاضیات به نظر می آید و این موضوع دلیل  دشواربرنامه نویسی براي بسیاري از افراد بسیار 
  ترس و عدم ورود آن ها به این حوزه است.

داد زیادي از دانشجویان رشته کامپیوتر را دیده ام که به هـیچ وجـه در امـر برنامـه     تع این چند سالدر 
با  برنامه نویسانی افتخـار همکـاري را داشـته ام کـه در رشـته      ، نویسی داراي مهارت نیستند. در مقابل 

  هاي غیر مرتبط تحصیل کرده اند.
وجـه تعیـین کننـده نیسـت.  اگـر      اینکه در چه سنی هستید و یا چه مدرك تحصیلی دارید ، بـه هـیچ   

تصمیم گرفته اید که برنامه نویس باشید ، هیچ مانعی به غیر از تالش نکردن خودتـان جلـوي راه شـما    
  نیست.

  .شده است تالیف افراد ازگروه دو این کتاب براي 

به دنیاي برنامه نویسی را دارند و بدون توجه به عامل هـاي خـارجی    قصد ورود افرادي که :  اولگروه 
  بر تصمیم خود پایبند خواهند بود.

بـه  افرادي که چندین بار سعی و خطا کرده اند و هر دفعه بـه دلیلـی شخصـی یـا بیرونـی      :  دوم گروه
  اهدافشان نرسیده اند؛ اما مصمم هستند که روزي برنامه نویس باشند.

کتاب  سعی بر این بوده است که مفاهیم بیان شده عالوه بر ارزش علمی ، در بازار کار نیز مفیـد  در این 
 کننده باشند . متن هاي آموزشی ساده سازي شده در کنار تعداد بسیار زیادي پروژه هاي عملی تضمین

 نیـز  کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر در مورد برنامه نویسی مطالب مفید دوره موفقیت شما هستند.
برنامه  –( مبانی کامپیوتر  و کاربردي دروسی نظیر . مطالب خالصه شدهده اندبه صورت خالصه بیان ش

مهندسی نرم افـزار)   –ساختمانهاي داده  –طراحی الگوریتم   -اي گسسته نهساختما –نویسی پیشرفته 
    در این کتاب پوشش داده شده است.

  شده است : یطراحبخش  چهارکتاب در 

  اول مفاهیم برنامه نویسی و انواع زبان ها را به طور کامل خواهیم شناخت .بخش در 
اسـتاندارد   پردازیم و مفاهیم الزم براي تسلط بـه نسـخه  یدوم به طور اختصاصی به زبان جاوا مبخش در 

  جاوا را به طور کامل با پروژه هاي جالب براي شما شرح خواهیم داد.
در بخش سوم به مباحث پیشرفته در برنامه نویسی خواهیم پرداخت. این مباحث از اهمیت زیادي بـراي  

  استخدام در شرکت ها برخوردارند.
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. این پـروژه  با اهمیت خواهیم پرداختپروژه هاي مشهور و  آموزش مرحله به مرحلهبه  چهارمبخش در 
  ها از جذابیت بسیار باالیی برخوردار بوده اند و میتوانید در رزومـه خـود در مـورد آنهـا صـحبت کنیـد.      

اري از ایـن  پروژه ها و تمارین این کتاب همگی از پروژه هاي معروف و کاربردي انتخاب شده انـد. بسـی  
پروژه ها امکان گسترش بیشتر و تجاري سـازي را دارنـد. کـد اصـلی ایـن پـروژه هـا همگـی در آدرس         

ghobadi.ir-www.amirh .موجود میباشد    
  1399ارادتمند شما  امیرحسین قبادي ، تابستان 

amirh.ghobadi98@ut.ac.irEmail :  

ghobadi.ir-www.amirhWebsite :   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


