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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

تالش  است كه با "اميد اكبرياني ان رضا اكبرياني وآقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران 

  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 
نه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسا

تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  نیلفؤم مقدمه
 یکه برخ ايگونه هب .استشده تبدیلروزمره  یمهم در زندگ يها لیستچک از یکی به یاجتماع يها شبکه امروزه
  .اندازندیم هم اجتماعی يها شبکه به نگاهی نیز تفریح و آموزش جلسات، ،وکار کسبچک کردن اخبار،  براي
 بیهوده اجتماعی يها شبکه در زیادي ییها زمان که ياگونه هب ،دناشب یم لبهدو یرشمش یکمانند  ؛اجتماعی يها شبکه
را دانست تا  ها آن درست از استفاده نحوه باید و کرد دهااستف وکار کسب هبودب براي ها  آن از وانت یم ولی ؛ودر یم هدر
  .رسید دلخواه یجهبه نت ورا کاهش داد  یو مال یزمان ینههز

 تر یشب یی، شناخت و آشنالذا الزمه آن ؛اشدب یم در حال گسترش و رشد ینترستپ یکه شبکه اجتماع ییاز آنجا
از  یکه اگر به درست ،کنند میرجوع  یشبکه اجتماع ینبه ا وکار کسب يبرا یاريبس کاربران .است شبکه ینا با انکاربر

  .دگرد یم حاصل یعال یجاستفاده شود، نتا یشبکه اجتماع ینا
 ... و تجاري حساب کاربري، حساب امنیت بازاریابی، حتوا،م تولید پینترست، اولیه مباحث روي بر کتاب این تمرکز
 نبیا روان صورت هب کتاب این يها آموزش .کند می یلتبد ياحرفه sterrepinte یک به را خوانندهکه  يموارد است؛
 بازاریابی پایه بر کتاب این اصلی زمینه .اهداف خود استفاده کنند يبرا آنسطوح بتوانند از  یتا کاربران در تمام شده

 بیان ... و يمحتوا، انتخاب نام کاربر یدتول ی،شبکه اجتماع يمانند سئو ؛یکتاب نکات ینفصول ا یدر تمام و اشدب یم
در  وانت یم را ترفندها و نکات این سادگی هب و دارد ترستنپی از استفاده اهداف در سزایی هب ثیرأکه ت ،است شده
  .برد کار به یگرد یاجتماع ياه هشبک

 آورده ها آن ساله چندین تجارب پایه برکتاب  این يها آموزش و هستند 1مارکتور سایت مدیران کتاب این نویسندگان
  .است شده

   

                                                
1 Marketor.ir 
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  قدردانی و سپاسگزاري
  

که با  انیزمعز انهمسر چنین هم .ندا هبودما  براي بزرگی یپشتوانه و دلگرم که انمادرم و پدر از مینک یم سپاسگزاري
  .اند کرده هموارتر را موفقیتمان و رشد مسیر یو همراه يصبور

 و مینک می سپاسگزاريکتاب  یناز ا ییها بخش در ایشان دلسوزانه راهنمایی بابت فرسائی داریوش مهندس جناب از
  .خواستاریم شانیا براي سالمتی آرزوي

 فراهم یزخوانندگان عز براي موفق اینترنتی وکارهاي کسب انجام در را الزم هاي راهنماییکتاب بتواند  ینا است امید
 یکیخود را به پست الکترون یشنهادهايسازنده و پ انتقادات میخواهشمند محترم خوانندگان از پایان درو  کند

omid.akbariani@gmail.com  کنندارسال.  
  سپاس با

  اکبریانی رضا
  اکبریانی امید

  




