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 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibbook.ir 

www.dibagarantehran.com  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهرانهرگوشی 

 -1368قنبري،حمیدرضا،:سرشناسه
به همراه پروژه -پایتونکارگاه آموزشی پدیدآور: عنوان و نام 

 هاي کاربردي و پرسش و پاسخ و پاسخنامه
  مولفان:حمیدرضا قنبري،علیرضا غفوري تتماج،ویراستار:زهرا خانیانی./
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  Python (computer program language)موضوع:
پرسش -(زبان برنامه نویسی کامپیوتر)پایتونموضوع: 

 و پاسخ ها 
  Python(computer program language)_questions and answersموضوع:

 -1374شناسه افزوده: غفوري تتماج،علیرضا،
 QA 73/76رده بندي کنگره: 
  133/005 رده بندي دیویی:

 6148744شماره کتابشناسی ملی: 
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  مقدمه ناشر
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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
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  " عليرضا غفوري تتماج-دسان حميدرضا قنبريمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

جمعي از همكاران 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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 مقدمه مولف  
  .یمبدان یشترب یتونپا درباره یکم یاییددر ابتدا ب !بخ

 را محورتابع و دستوري نویسی برنامه و ءگرا شی همچون نویسیبرنامه مختلف يها کنیکت پایتون
  .گیردمی بهره داینامیک سیستم یک از رهامتغی نوع کردن مشخص براي و کند می پشتیبانی

 ها ویژگی در که است ءگرا شی زبان یک کامل صورت به و بوده مفسر نویسی برنامه هاي زبان از زبان این
  .کند می استفاده حافظه خودکار مدیریت قابلیت از و دارد تشابهاتی  Perl، Ruby تفسیري يها زبان با

 و اداره را آن پایتون افزار نرم بنیاد و است یافته توسعه (open-source) باز متن و آزاد اي پروژه پایتون
  .کند  می رهبري
اجازه  یتونپا نویسی برنامهزبان  ،است گراییشیءبر  یمبتن يسطح باال نویسی برنامهزبان  یک پایتون

 یبر دو هدف اصل یتونبر پا نویسی برنامه یجادفلسفه ا .بنویسید را خوانا و واضح اي برنامهتا  دهد می
  :دارد تأکید

  ؛نوشته شده هاي مهبرنا باالي خوانایی -1
   .باال بازدهی -2

 امید ،استمختلف  یآموزش يها کارگاهبر  یمبتن یتونآموزش زبان پا خوانید میکتاب  یندر ا آنچه
و  ینتدو در .بردارد گرامی نامخاطب یسطح علم يوچک در ارتقاک یبتواند گام آموزشی شیوه این است
 يها به همراه پروژه آموزشی يها در قالب نکته یشده است مطالب آموزش یکتاب سع ینا یطراح

  .کننددنبال  تر یعسررا  یمطالب علم یتکه خوانندگان محترم بتوانند تثب ،شود تعریف کاربردي

 
 
 
 
 

  


