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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

ی  غ 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

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "شاهرخ اماني آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  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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  هدنسیونمقدمه 

 

 تکنولوژي با که بودم اي پروژه طراحی درگیر شدت به که افتادم کتاب این نگارش فکر به وقتی بار اولین
ASP.net web form نویسان برنامه اختیار در و کردند می طراحی را صفحات طراحی تیم. بود تولید حال در 

 تبدیل فرایند که کردند می تبدیل  asp.netدر معادل هاي تگ به را کدها باید نویسی برنامه تیم دادند، می قرار
 صفحه بین وابستگی. بود بر زمان ASP.NET بر حاکم استاندارد و HTML ها تگ بودن متفاوت دلیل به

aspx فایل و aspx.cs با متناسب بود الزم نویس برنامه صفحه، ظاهر در تغییرات هنگام در شد می باعث 
 این به پروژه ادامۀ در. شود تکرار دفعات به بود ممکن فرایند این و داد می تغییر را خود کدهاي شده اعمال تغییرات

 انجام خودشان را نویسی برنامه و صفحات طراحی کار دو هر تا کرد استفاده افرادي از توان می که رسیدیم نتیجه
 افرادي تیم در.  داشت برتري دیگري بر یکی که بودند خاصی هاي مهارت داراي افراد راه این پیشبرد در. دهند

 همچنین و نداشتند را کافی و الزم تخصص آن کدنویسی در ولی بودند، قابلی طراحان که داشتند حضور
 به نیاز هرحال به. نداشتند را سایت ظاهر طراحی براي الزم عالقۀ و سلیقه که داشتند حضور نویسانی برنامه

 و دهد افزایش را کار پیشرفت سرعت مختلف، هاي قسمت بین وابستگی کاهش با که شد می احساس تکنولوژي
 نام معماري تفکرات این در. بگیریم کار به خودش تخصص در را فرد هر تا شد می فراهم امکان این همچنین

 این به مهاجرت براي رو پیش مشکل تنها. بود دارا را نظر مورد شرایط تمامی که رسید ذهنمان به MVC آشناي
 پروژه طراح معماري این در. بود افزار نرم تولید متدولوژي این با پروژه این در شاغل افراد آشنایی عدم تکنولوژي،

. داد می قرار نویس برنامه اختیار در و کرد می ایجاد مطرح هاي تکنولوژي و HTML از استفاده با را صفحات
  .نماید اقدام خود نویسی برنامه به نسبت توانست می شده طراحی ساختار در تغییر به نیاز بدون نویس برنامه همچنین

 با و تازه نگرش با آن در تا درآورم تحریر رشتۀ به را آموزشی کتاب این تا شدم آن بر مشکل این رفع منظور به
 نیاز ابتدا آنها، تخصص و مندي عالقه به توجه با پروژه در شاغل افراد نیاز براساس موضوعات بندي طبقه

 به ورود منظور به آنان مندي عالقه صورت در درنهایت و گردد برطرف کاریشان چارچوب در آنها اطالعاتی
 فرض کتاب این مطالب شرح در است ذکر شایان. باشد شده گرفته درنظر آنها براي آغازي نقطۀ دیگر هاي بخش
  .دارد آشنایی شارپ سی نویسی برنامه زبان و سایت طراحی اولیه مفاهیم با خواننده که است شده

 پروژه در موجود عناصر نقش پیوسته صورت به است شده تالش آن در که کتاب این در موجود مطالب است امید
 آنان برداري بهره منظور به شفاف صورت به را گروه هر نیاز مورد ابزارهاي و کند عنوان واقعی هاي نمونه قالب در را

 به عزیزان این ورود آغاز براي راهی نقشۀ و گیرد قرار تکنولوژي این به مندان عالقه استفادة مورد نماید، بیان
   .باشد وب بر مبتنی افزار نرم تولیدات دنیاي
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 دریافت راستاي در و مطالب کیفیت ارتقا منظور به عزیز خوانندگان و دانشجویان که بود خواهم خوشحال بسیار
 ارسال shahrokh.amani@gmail.com الکترونیک پست به را خود مطالب پیشنهادات، و انتقادات
 تبادل به نیز thisisshahrokhamani آدرس با Instagram برنامه از استفاده با توان می همچنین. فرمایند

   .بپردازیم پژوهش و بحث و اطالعات
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پدر و مادري فداکار نصیبم ساخت تا در  بخششرا بسی شاکرم که از روي  پروردگار مهربانی
 ها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان وجودشان بیاسایم و از ریشه آندرخت پر بار  سایه

 .در راه کسب علم و دانش تالش نمایم

 که بودنشان تاج افتخاري است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا دلدادگانی

وش راه و ر پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و عاشق که این دو وجود
  .را در این وادي زندگی پر از فراز و نشیب آموختنددرخشیدن ، موفقیت و انسانیت 

  

امیدوارم در این لحظه در موقعیتی قرار گرفته باشم که به خواست آنها و به هدف آن ها که 
 برایم در نظر گرفته بودند نزدیک باشم.

 

 روح پاك مادرو  پدرتقدیم به 
 زندگی همواره یاوري دلسوز و فداکارهاي  ها و دشواري که در سختی

 .اند و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده

  
  

  
  




