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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  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  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، 

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

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  " جناب آقاي دكتر علي خويه"كتابي كه در دست داريد با همت 

  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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 لفمقدمه مؤ  
 تعالی بسمه

 توانا بود هر که دانا بود
 ...با سالم، همراهان گرامی

کـاري خـود   حـوزة   بیشـتر در هر فردي با دانـش   آورد میدانایی و آگاهی براي هر فردي، توانایی به بار 
 .دهد می خود افزایششده و مهارت خود را نیز همراه دانش  ناتراتو

کتـاب قبلـی اینجانـب (مـدیریت      کننـد  مـی تعداد زیادي از مخاطبانی که ایـن کتـاب را مطالعـه     حتماً
استراتژیک توزیع و پخش) که در این حوزه چاپ شده بود را مطالعه نموده یـا اطـالع دارنـد بـه خـاطر      

کـه عالقمنـدان بـه     اي ویژهکتاب مدیریت استراتژیک توزیع و پخش تخصصی بود همچنین توجه  اینکه
تا مطالب مرتبط با این حوزه را با زبان ساده و از منابع مختلف گردآوري  بر آن شدیم .این حوزه داشتند

جا مطالعـه کـرده و اطالعـات الزم را بدسـت آورد.      کنیم تا اگر کسی خواست تمام مطالب را بتواند یک
 :کنندگان این کتابچند نکته خدمت مطالعه

آموزشی براي جزوة  عنوان بهگردآوري یک مجموعه کامل و جامع  درواقعهدف از تهیه این مجموعه  -1
اینکـه   جـاي  بـه سعی شده است تا کار را آسان کنیم یعنـی   درواقع هستمطالعه و استفاده شما عزیزان 
و مراجع مختلف را مطالعه کند و بخواهد دنبال یک مطلـب در   سایت وبفردي بخواهد چندین کتاب و 

 با داشتن این مجموعه به این هدف دست یابد. راحتی بهفضاهاي مختلف بگردد 
و  هـا  نوشـته مختلف،  هاي کتاب، ها نوشته دستاز داخل جزوات،  ها نوشتهبه علت اینکه این مطالب و  -2

گـاهی   رود مـی مجازي تهیه شده است به همین دلیـل احتمـال    فضاهايو  ها سایتدر وب ها نوشتهگاه 
قید نشده باشد کـه الزم اسـت    خذأمقید نشده یا به علت عدم دسترسی به منبع اصلی  مأخذيمنبع یا 

و در صـورت برقـراري    خـواهیم  مـی از نویسندگان اصلی آنها پوزش  طور همیندر ابتدا عذرخواهی کنیم 
بیشـتر هـدف مـا     درواقـع بعدي اصالح خواهد شـد.   هاي ویرایشدر  حتماًاز بزرگواران  هرکدامارتباط با 

 علمی کشور عزیزمان است.جامعۀ خدمت به 
نظـر انتقـاد و پیشـنهاد بـا ایمیـل       هرگونهاز خوانندگان و مخاطبان خواهشمندیم در صورت داشتن  -3

 ما با آغوش باز پذیراي پیشنهادات شما هستیم. ،ذیل در ارتباط باشند
ذیـل تمـاس حاصـل     هاي شمارهو صفحه اینستاگرام یا با  ها کانال هاي سایتبراي ارتباط با ما به وب -4

  فرمایید.
یـک از  هر هـا  پـروژه یـا   ها کالسشما همکاري داشته باشیم و بتوانیم در  تک تکامیدواریم بتوانیم با  -5

 شما را با افتخار مالقات کنیم.
 با تشکر

 علی خوبه - دوستدارتان 

 
 


