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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.

و تالش  "مهندسان فروغ شريعت مداري و سعيد حكيمي نيا "كتابي كه در دست داريد با همت 

ي جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  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.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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 مقدمه مولف  
  به نام خدا

  میکروتیکاستادي در فراتر از 
 پیشگفتار

بدون  ،واقع در آن وکارهاي کسبدهکده جهانی و تمامی  و شود میعصر حاضر بر محور ارتباطات اداره 
نقاط  تمامبه و نفوذ آن  ها شبکهارتباطی کارایی نخواهند داشت. توسعه هر چه بیشتر این  هاي شبکه

محروم هستند باعث رونق هر چه بیشتر تجارت، دانش و سایر امور خواهد از آن  اکنون همجهان که 
شما را به سمت اشتغالی  تواند می ،ارتباطی در دنیاي تکنولوژي هاي شبکهگردید. لذا یادگیري دانش 
به فعالیت در  مند عالقهبسیار متفاوت و گوناگونی دارد و چنانچه  هاي شاخهپایدار هدایت کند. شبکه، 

فعالیت کنید که  اي زمینهابتدا در  گردد می، پیشنهاد هستیددر کشورمان ایران  خصوص بهه و این حیط
با تسلط بر یک  چراکههم از نظر اقتصادي بازدهی خوبی داشته باشد و هم از نظر یادگیري ساده باشد. 

را با  ها آن، ها رستهورود به سایر  در صورتو  گیرد میدر شما شکل  ، ذهنیت مناسبرسته از شبکه
را انتخاب کنید که  اي دورهبسیار مهم است در ابتداي کار، یاد خواهید گرفت.  تر سریعسرعت چند برابر 

. از دید داشته باشیدساده و جذاب باشد تا باعث شود انگیزه بیشتري براي فعالیت و یادگیري 
، این مورد بسیار مهم بوده و در نویسی برنامهمثل  ها زمینهدر شبکه بلکه در سایر  تنها نهروانشناسی نیز 

به وي د کربه شما پیشنهاد براي یادگیري تجهیزات کمپانی میکروتیک را چنانچه کسی این راستا 
  اعتماد کنید!

در بحث  ها سالکه طی  اي تجربهگرامی، بر اساس  وطنان همدر راستاي ارائه آموزش مصور و روان به 
    خواهد بود، کتاب  موردنیازحقیقتا براي مخاطب  آنچهودیم تا مطابق با سعی نم ایم اندوختهآموزش 

مخاطب را به آموزش وارد نماییم که بدون  اي گونه بهکنیم و  تألیفرا » فراتر از استادي در میکروتیک« 
خصوصی و چه دولتی حوزه و براي ورود به بازار کار چه در  فراگرفتههیچ دغدغه و دشواري آموزش را 

از  ،ذکر شدهکه در مقدمه  هایی ویژگیامروزه به دلیل قیمت مناسب و سایر  چراکهماده شود. آ
مسئول فناوري اطالعات در هر  عنوان بهو چنانچه  شود میاستفاده  »میکروتیک« تجهیزات شبکه 

سازمانی فعالیت داشته باشید قطعا با تجهیزات میکروتیک روبرو خواهید شد و براي پشتیبانی آن 
  دانستن مطالب این کتاب در گام اول کافی است.
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ارتباطی زیر  هاي پلدر صورت وجود هرگونه سوال و یا درخواست همکاري از طریق 
 :پاسخگویتان هستیم

f.shariatmadari@ut.ac.ir 

saeed.hakimi1995@gmail.com 

 سعید حکیمی نیا 

 مراجعه کنید. mihanlearn.netبراي پاسخگویی به سواالت و مشکالت به سایت 

 همچنین و برگرفت توشه جانم توان وجودشان، خورشید تابش از که دلسوزم مادر و پدر به را کتاب این
 .کنم می تقدیم حمایتش و صبوري پاس به مهربانم همسر

  شریعتمداري فروغ                                                                                                            




