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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

غی  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 "لي اكبر كرديع 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 



 گفتار پیش

سوره طه. آیات شریفه  .م نْ لسانی یَفقَهوا قَوْلی ةًأمری و احْلل عُقد ربِّ اشْرَحْ لی صَدری و یَس ِّرْ لی

25-28.  
ها را که توفیق خدمتی هر چند کوچک را به بنده ناچیز خویش ها و امیر دلخالق جانهمتا،  سپاس کردگار بی»

 . «عطا فرمود

قرار دهد در بیان و تحریرم را که شیوایی  ،این کتاب، همواره از خداوند متعال خواستار آن بودم نگارشاز ابتدای 

ا را به کار بسته و ه نآ تر شده را درک نموده و بدون نیاز به توضیحات بیش تا خواننده بتواند به سادگی مفاهیم ارائه

واس که دقت نظر و وس ،ها همواره سعی بر آن بودبندی آندر گردآوری مطالب و جمعمورد استفاده قرار دهد. 

گویی و ذکر مطالبی که کاربرد چندانی در ای به کار گرفته شود تا ابهامی بر خواننده دچار نشده و از زیادهویژه

با بازخوانی این  نماید، پرهیز شود. با این وجود، قطعاًتر میعمل نداشته و تنها بار آموزش و یادگیری را سنگین

تواند ها میبازخورد آنو ن دانش، ممکن است نکاتی مد نظر باشد پژوهان عزیز و جویندگاکتاب توسط دانش

نوشتاری و به صورت ویژه کتاب با موضوع  که جزو نخستین منابعنماید، کمک شایانی به بهبود این منبع آموزشی 

ننموده و در افزایش را از نظرات گرانقدر خود محروم بنده  ،. پس استدعا دارماست Power BIافزار آموزش نرم

ه در حال آن است ک ،نکته مهم دیگری که وجود دارد باشید. همراه و سهیم های بعدیغنای این محتوا در چاپ

به دلیل تشابه با سایر  رغم مقبولیت فراوان آن گذرد و علیمی Power BIافزار د نرمسال از تول 7حاضر تنها 

و گاهی این  استزیاد  ،شودمنتشر میکه افزار هایی از این نرمر نسخهکروسافت، تغییرات دیمحصوالت شرکت ما

های آخرین نسخه منابع و روزترینبه ب سعی شده از. در گردآوری مطالب این کتاباشد میتغییرات بسیار اساسی 

های دیگر نیز یافته و در نسخه شده را تواند مطالب ارائهافزار استفاده شود و کاربر تنها با کمی فراست میاین نرم

 مورد استفاده قرار دهد.

، همچنین دوست در پایان از مجموعه فرهنگی دیباگران تهران و سرکار خانم قزلباش و جناب آقای فرسایی

ها اجر کمال تشکر و قدردانی را داشته و از خداوند متعال برای آن عزیزم جناب آقای مهندس توحید شریفی

 . خواستارممعنوی را 
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