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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 همكاران انتشارات  " دس روشنك هشيوارمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  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  
  

  به نامش و در پناهش

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

 هـاي دیگـري بـراي    ها شـیوه  در گذشته فناوري و تکنولوژي وجود نداشت و انسان
زندگی داشتند؛ اما با گذشت زمان و ورود تکنولوژي به زندگی انسـان، همـه چیـز    
به سرعت تغییر کرد. به طوري که امروزه بدون تکنولوژي زندگی سـخت و شـاید   

  ناممکن شود.

هـاي بسـیاري دارد، امـا الزم     آشنایی با کامپیوتر براي کودکـان و نوجوانـان مزیـت   
درست از آن بـه خصـوص کـودك و نوجـوان را     است به آثار مخربی که استفاده نا

کند توجه کنـیم. بـدون آمـوزش صـحیح و مـدیریت درسـت، کـودك از         تهدید می
  مسیر اصلی پیشرفت و سازندگی دور خواهد شد.

اي کـه در زمینـه آمـوزش کـامپیوتر بـه کودکـان و        با توجه بـه تجربـه چنـد سـاله    
اي کاربردي دانش مربـوط بـه    شیوهام، کوشیدم تا در این کتاب به  نوجوانان داشته

 در و مـادر پـ کامپیوتر را به صورتی قابل فهم براي کودك و نوجوان ارائـه دهـم. از   
همه همراهانی کـه مـرا در ایـن مسـیر یـاري      و  براي زحمات بی دریغشان  عزیزم

 کردند، بسیار سپاسگزارم.

  

  

  


