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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "حميد احمدي دوست آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



  مؤلف مقدمه
چالش  ریدرگ یکه به نوع افتی توان یرا م يکمتر کسب و کار ،یارتباط يفناور شرفتیبا رشد و پ ریاخ يها در ده

هستند  غاتیو تبل یابیموضوع بازار ریدرگ یکه به نوع یجمله را از زبان کسان نیمحتوا نباشد. حتماً شما هم ا دیتول
   .دهد یقرار م حیو تصر دیرا مورد تأک وامحت تیجمله، اهم نیست. ا: محتوا پادشاه ادیا دهیشن

کند،  دیتول ییمحتوا نیکه بتواند چن يو کسب و کار گذارد یم ریها تأث انسان یزندگ يخوب، رو يمحتوا کی
  .کرده است نیخود را تضم تیموفق

و به  دیکن یخود ارائه م تاگرامنسیصفحه ا ای تیکه در سا کند یم نییتع ییکسب و کار شما را محتوا سرنوشت
ـ   دیتول نهیدانش خود در زم شیو افزا يریادگیکه صرف  یو زمان يانرژ ل،یدل نیهم ـ کن یمحتـوا م  نیشـتر یب د،ی

   .شما خواهد داشت يرا برا یبازده
ـ بـا ا  ییو البته، آشـنا  دهد یشما قرار م اریرا در اخت يا العاده فوق یکمک يهم ابزارها يفناور البته زارهـا  اب نی

   .کند یمطالعه و زمان شما را طلب م
ـ ز يمحتوا، بـا کسـب و کارهـا    دیو تول تیسا یعمرم به عنوان کارشناس طراح ریده سال اخ یط من  يادی
کننـدگان   محتواست و اغلب اداره دیتمام کسب و کارها تول یکه چالش اصل میگو یام و به جرأت م کرده يهمکار

 يمن برا بخش زهیانگ ت،یواقع نیرا ندارند و ا رگذاریتأث يمحتوا کیارائه  يبراکسب و کارها دانش و تجربه الزم 
   .کتاب بود نیا نیو تدو هیته

عموم قرار دهم و  اریساده و قابل فهم در اخت یام تمام دانش و تجربه خود را به زبان کتاب، تالش کرده نیا در
 تیریو مـد  یدهـ  سازمان يبرا د،یا تا انتها مطالعه کنکتاب ر نیا یاگر با دقت و تمرکز کاف دهم یبه شما قول م

   .د شدیخواه ازین یکسب و کار خود از مشاوره امثال من ب يمحتوا
شما را در دو  ازیام، ن به موضوع محتوا بوده است و تالش کرده یو عموم ریفراگ یکتاب، نگاه نینگاه من در ا

 يکسب و کارهـا  نیکه کاربرد آن ب نستاگرامیا یماعالخصوص شبکه اجت یعل ،یاجتماع يها حوزه وب و شبکه
  .است، به طور کامل پوشش دهم شتریب یرانیا

 ونیلیچند م یآموزش يها جا دردوره و آن جا نیکه ا ستیهمان مطالب دهد، یم ادیکتاب به شما  نیکه ا یمطالب
بـه   اریکتاب بس نیمطالعه ا ز،ین یمال ییجو و قطعاً به لحاظ صرفه شود یبه صورت ناقص آموزش داده م یتومان

   .ودتر و مؤثرتر خواهد ب کامل اریتر و البته به گمان من، بس صرفه
و  شـرفت یدر پ یگـام کـوچک   زین ریکتاب بتواند گره از مشکالت کسب و کارتان باز کند و حق نیاست ا دیام

ـ  يدر فضـا  یعمل تیالها فع سال یکه ط يا مرز و بوم برداشته باشم و تجربه نیا يتوسعه کسب و کارها  یواقع
   .باز کند ز،یکسب و کارها اندوخته شده است، گره از کسب و کار شما خواننده عز

ـ  شهیو صاحبان اند ختگانیارزشمند شما فره شنهاداتیرا از نظرات و پ خود ـ ن یب ـ  ینمـ  ازی  و در آدرس میدان
ahmadidoost@gmail.com میکش یار مشما را انتظ بخش زهیمنتقدانه و انگ يها امیپ.  

  
دیو سربلند باش روزیپ  

دوست ياحمد دیحم  
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