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 آشنایی با کامپیوتر پیش دبستان : كتاب عنوان  
                 

 مهندس روشنک هشیوار :  مولف                
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
 نازنین نصیري:صفحه آرايي   
روشنک هشیوار:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 صدف :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ     
 ریال  220000:قيمت  
 978-622-218-188-8: شابك  

  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 

  
 dibagaran_publishingنشانی اینستاگرام دیباگران:             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. 
                                     

 
  

 -1366هشیوار،روشنگ،:سرشناسه
آشنایی با کامپیوتر پیش پدیدآور: عنوان و نام 

  دبستان/مولف: روشنک هشیوار .
 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص30مشخصات ظاهري:
 978-622-218-188-8شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 یادداشت: گروه سنی : ب. 

 کامپیوترها و کودکان :موضوع
   computers and childrenموضوع:
   children's poetry -شعر کودکان موضوع:
 آموزشی راهنماي –کامپیوترها موضوع:

  study and teaching -computers موضوع :
   07/004رده بندي دیویی:

  5851826شماره کتابشناسی ملی:
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 9 .......................................................................................... يزیروم وتریکامپ
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 11 ....................................................................................هوشمند تلفن و تبلت

 12 ................................... وتریکامپ یاصل ياجزا با ییآشنا
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  16 ............................................................................. ماوس يدهایکل با ییآشنا

 17 .................................................................................... )دیکل صفحه( بوردیک

 18 ................................................................................. )شینما صفحه( توریمان
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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
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  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  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 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، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

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  " سركار خانم مهندس روشنك هشيوار"كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران 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 مؤلف
  

  به نامش و در پناهش

  هستند.» کودك«سازند که امروز  را انسان هایی می» آینده«

هاي دیگري براي زندگی داشتند؛  ها شیوه در گذشته فناوري و تکنولوژي وجود نداشت و انسان
گذشت زمان و ورود تکنولوژي به زندگی انسان، همه چیز به سرعت تغییر کرد. به طوري اما با 

  که امروزه بدون تکنولوژي زندگی سخت و شاید ناممکن شود.

هاي بسیاري دارد، اما الزم است به آثار  آشنایی با کامپیوتر براي کودکان و نوجوانان مزیت
کند توجه کنیم.  کودك و نوجوان را تهدید میمخربی که استفاده نادرست از آن به خصوص 

بدون آموزش صحیح و مدیریت درست، کودك از مسیر اصلی پیشرفت و سازندگی دور خواهد 
  شد.

ام،  اي که در زمینه آموزش کامپیوتر به کودکان و نوجوانان داشته با توجه به تجربه چند ساله
بوط به کامپیوتر را به صورتی قابل فهم اي کاربردي دانش مر کوشیدم تا در این کتاب به شیوه

براي کودك و نوجوان ارائه دهم. از همه همراهانی که مرا در این مسیر یاري کردند، بسیار 
 سپاسگزارم.

 

  


