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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

غی  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

آقايان محمدكشاورز، احمد اسدزاده و سركار خانم مهناز  جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با "جوانبخت

  اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  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 
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  مولف مقدمه
  

 براي راهی فرآیند این .مؤثر است و کارآمد انسانی ،سالم انسان حاضر عصر در به ویژه و اعصار يهمه در
 خود شغل از اگر به ویژه شاغل فرد ،شده انجام بر اساس تحقیقات .است زندگی از رضایت و خودشکوفایی

 یا بیکار فرد بر عکس .است یافتهرشد و روان سالمت داراي اجتماعی، نفس، بهاعتماد با فردي، باشد راضی
 گرفتار و باضطرا ،گیافسرد و دچار است هدید آسیب او روانی بهداشت نیست، راضی خود شغل از که کسی

فوق اهمیت به توجه با تا هستیم آن بر کتاب ایندر  .شودمی ... و اعتیاد جمله از ؛اجتماعی هايکجروي
 امرار براي را مناسبی حرفه و شغل آینده در خواهندمی اگر که نماییم منتقل خوانندگان به را پیامی الذکر،
موجود  مشاغل دتعد به توجه با ضرورت این .باشد راه چراغ و راهنما نمایند، اتخاذ روزمره زندگی و معاش

 را مناسبی شغل بتوانیم تا داریم آگاهی و ما نیاز به شناخت ،راستا این در .یابدمی بیشتري اهمیتدر جهان 
 زندگی در که درشتی و یزر هاي تصمیم بین در .نگردیم شغلی فرسودگی دچار آینده در که کنیم انتخاب

 نصف کیفیت تکلیف است قرار که تصمیمی .است تصمیمات  ترین مهم از یکی قطعاً شغل انتخاب گیرید، می
 و هفته و روز هاي ساعت مفیدترین شما چون ؛کند مشخص را عمرتان کل حتی و سال هفته، روز،

 که کاري و دارید که شرایطی از است کافی فقط و گذرانید می کار محل در را عمرتان هاي سال ترین شیرین
  .شوند سرازیر تان سمت به فشارها و ها استرس بیشترین تا باشید ناراضی دهید، انجام باید

 تمام .کنید تحقیق و فکر حسابی شغل، انتخاب و آینده براي تصمیمی هر از قبل است بهتر ،بنابراین
 خواهید می که شغلی بهکه  وقتی تا و بروید جلو کافی لمع و شناخت با بگیرید، کار به را تان نیروي

مطالبی کاربردي و جذاب در خصوص یم ا هدر این کتاب سعی کرد .برندارید تالش از دست اید، نرسیده
هاي الزم براي موفقیت و  ملزومات و مهارتریزي شغلی و برنامه :فصل اصلی اعم از دوموفقیت شغلی را در 

ورد شما بزرگواران قرار تواند مورد ارزیابی و بازخبدیهی است که این اثر نیز می .نماییمرشد شغلی ذکر 
  .بگیرد

به همین منظور مراتب قدردانی و سپاس خود  .مدانمی مدیوندر تدوین این مجموعه خود را به افراد زیادي 
هاي اجرایی بنده رمشغله علمی و دغدغهکه زندگی پ آورم، میبه جا  مو همسر مهربان را از پدر و مادر عزیز

  .کنندرا صبورانه تحمل می
اي را در حوزه موفقیت شغلی فراروي افراد جامعه ما قرار هاي تازهاز صمیم قلب امیدوارم این اثر بتواند افق

   .دهد
  دکتر محمد کشاورز




