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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 "شاهين حسين پور 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 



 

 

 ؤلفمقدمه م

گذاشته است. باا   یاز خود بجا رانیدر ا ریاخ انیرا در سال یاست که روند رو به رشد یدیکلمه کل نیآنال آموزش

نوظهاور   یاجتمااع  یهاا  شابکه از جمله  یتعامل یو عرضه ابزارها دیتول نیو همچن نترنتیبه ا یگسترش دسترس

باال، ارتباط  تیفیک باو صدا  ویدیو انتشارو  دیاست. امکان تول افتهیاز قبل توسعه  تر عیسرو  تر ساده نیآموزش آنال

 .اند بوده ها شرفتیپ نیا کانینوک پ انیاستاد و دانشجو انیدوطرفه م

 نیا آنال یو مناابع آموزشا   هاا  تیساا وبجملاه   از نیا آنال یابزارها جادیکه در ا یاتیکتاب، با توجه به تجرب نیا در

 جااد یا مطمئناا  . ام نماوده  حیو تشار  یرا بررسا  نیا آنال آموزش پروژه کی جادیاز وجوه مختلف ا یاتیجزئ ام داشته

 دیا تول ن،یا بساتر انتشاار آنال   یاناداز  راهلف از جمله مخت یها مهارتو  ها ییتوانا ازمندین نیآنال یآموزش یها دوره

 ۀدورمخاطاب در   شیکساب درآماد و افازا    مطمئناا   .بود خواهد... و ویدیصدا، و ر،یشامل متن، تصو یآموزش منابع

 بار رشاد آنهاا    اثاربخش  یها روشبر  یخواهد بود که در کتاب مرور یاپروژه هر یاصل ارکان از نیآنال یآموزش

 .ام داشته تالیجید یابیطبق بازار

با  را ها روش نیترو در دسترس نیتر صرفه بهو مقرون نیتر ساده ام نموده یسع کتاب شدهیط ریدر مس تیدرنها

 .مینما مرورخود  یفرد اتیبر منابع معتبر و تجرب هیتک

 

 پورنیحس نیشاه

me@shaahinhp.com 

 دایش و افسانه همراهانم، به میتقدکتاب  نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شگفتاریپ

با  یینمود. آشنا میرا مرور خواه نیآنال آموزشو پروژه  تیساوب کی تیو هدا یانداز راهکتاب، صفر تا صد  نیا در

 آماوزش  در درآماد  شیافازا  تیساا وبدر توساعه   ناگ یمارکت تالیجینقش د ن،یو آنال کیآموزش الکترون میمفاه

 ،یاحرفاه  ماه ین و یاحرفاه  یوهایدیا و جملاه  از بسترها، انواع بر یآموزش یاحرفه و یغن یمحتوا دیتول ن،یآنال

 .ارد هستندمو نیاز جمله ا ها پادکستدر قالب  یآموزش یصوت یها لیفا

دارند. با توجاه   نیآموزش آنال وکار کسب کی یانداز راهاز افراد است که قصد  یاگسترده فیط مناسب کتاب نیا

 یکا یزیبه حضاور ف  ازیو بدون ن نیآنال یها آموزشباعث شده است  ریاخ انیسال در یزندگ سبکمهم  راتییبه تغ

 .ردیقرار گ نیمخاطب شتریب استقبالمورد 

 شماست؟ مناسب کتاب نیا مطالعه ایآ

 دیخود دار یفرد یها مهارت اساسبر نیآنال آموزش ،وکار کسب کی یانداز راهقصد  اگر. 

 دیخود هست نیخود به مخاطب یها داشته یبه معرف ازین یمرب کی عنوان به. 

 خود را  یها ییتواناو  ها داشته یاحرفه صورت به دیو قصد دار دیهست یاجتماع یها شبکهدر  نسروئلنفیا

 .دیخود ارائه ده نیبه مخاطب

 اطاالع   یآموزشا  یهاا  دوره نیا صحنه پشتاز  دیدار لیتما د،یهست نیآنال یآموزش یها دوره مخاطب

 .دیکن دایپ

 ی( ارائه شده است. بارا ری)صدا و تصو نیآموزش آنال یوهایاستود یانداز راه ۀنحواز  یاتیجزئکتاب  در 

 ناه یزه نیا ا یهیبد دیباش داشته مدنظر. است شده ارائه یانداز راه یها نهیهزاز  ینیتخم ،تر قیدقدرک 

 .داشت خواهند یراتییتغ زمان گذر به توجه با

 الزم است؟ ییها مهارتکتاب چه  نیمطالعه ا یبرا

 دهیا چیشاده مهاارت پ   یکتااب ساع   نیا . در ادیا نما یما را طلب  یاساده یها مهارت نترنت،یا یفضا 

 یدر ابزارهاا  اسات  کاه ممکان   یکلا  میاز مفااه  یگردد. از کنار برخا  حیشکل ممکن تشر نیتر ساده

 .باشد آن ارائه و نیآنال آموزش یور تا تمرکز بر میا نمودهنباشد، گذر  ازین مورد یکاربرد

 یبرا. دیباش داشته ییآشنا وتریکامپ و نترنتیا یراهبر یاهیپا میبه مفاه ستیبا یممطالعه کتاب،  یبرا 

 .است شده ارائه کتاب در نظر مورد یهاوندیپ ،یفن اتیجزئ یبرخ با ییآشنا

 وردپارس و افزوناه    رسااخت یز لهیوسا  باه  نیا آماوزش آنال  یاناداز  راه ۀنحاو از کتااب،   ییها بخش در

LearnPress باا وردپارس    هیا اول ییبخش الزم است آشنا نیا تر قیعمدرک  یشده است، برا حیتشر

 .دیشته باشدا




