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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 جمعي از همكاران انتشارات  "قنبري رضاجناب آقاي "كتابي كه در دست داريد با همت 

  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 



  بسمه تعالی

حمد و سپاس خداي را که این توفیق را به من ارزانی داشت که سهمی هر چند کوچک در توسعه دانش و 
فناوري در کشور عزیزمان ایران داشته باشم. در این مجموعه بنده تجربیات خود را که حاصل از چندین سال 

خواهم داد. این تجربیات حاصل فعالیت در زمینه رباتیک و هوشمندسازي میباشد را در اختیار خوانندگان قرار 
  تولید چندین محصول در این حوزه بوده است. حاصلتحقیقات و اختراعات اینجانب در این حوزه میباشد که 

کار در زمینه رباتیک به دلیل گستردگی که در علوم مختلف دارد نیاز به دانش زیادي در حوزه هاي گوناگون از 
بایستی با مواد مختلف  رباتیکویسی خواهد داشت. حتی افراد عالقمند به قبیل مکانیک ، الکترونیک و برنامه ن

  آشنایی داشته باشند تا بتوانند پروژه هاي خود را به بهترین شکل اجرا نمایند. 

مختلف از علوم یک امر ضروري دیگر وجود دارد و آن نیز آشنایی با بازارهاي  بخشهايدر کنار آشنایی با این 
نتیجه سالها تجربه و تحقیق در ن قطعات مورد نیازتان در این حوزه میباشد که این خود گوناگون جهت تامی

خود را در حوزه هاي  تمختلف میباشد. تالش من در این مجموعه از آموزشها این است تا تمام تجربیا بازارهاي
در این حوزه تالش مختلف در اختیار خوانندگان قرار دهم و الزم به ذکر است به جهت اصالح فرهنگ کاري 

  نموده ام از بروزترین منابع موجود در دنیا نیز در تالیف این مجموعه استفاده نمایم.

اما الزم به ذکر است علم رباتیک در حوزه علومی میباشد که رشد و ارتقا آن به سرعت اتفاق می افتد و قطعا تا 
و بنابراین به عالقمندان این حوزه پیشنهاد  چندین سال آینده شاهد تحوالت شگرفی در این زمینه خواهیم بود

میکنم همواره از بروزترین نوآوري ها و اخبار در این حوزه مطلع باشند تا بتوانند همگام با پیشرفت این علم 
  نوآوري ها و ابتکارات خود را عرضه نمایند.

  اما خواندن این مجموعه به چه کسانی توصیه میگردد؟ 

فرض بر این است که خواننده هیچ آشنایی با علم رباتیک ندارد و آموزش ها از مقدماتی  در این مجموعه از کتابها
ترین قسمتها ارائه میگردد. بنابراین این آموزشها براي افرادي که شناخت خوبی از مباحث اولیه ریاضیات داشته 

ه از این آموزشها استفاده سال به باال آمادگی این را داشته باشند ک 8باشند توصیه میگردد شاید گروه سنی 
  کنند. اما به تدریج آموزشها پیچیده تر خواهد شد و نیازمند توانایی بیشتري در حوزه علوم پایه خواهد بود.

تمامی افرادي که به علوم الکترونیک ، مکانیک و برنامه نویسی عالقه دارند میتوانند مخاطبان این آموزشها 
ک مخترع باشید که وسیله اي را میسازد این مجموعه آموزشی میتواند باشند. همچنین اگر شما میخواهید ی

   راهنماي خوبی براي شما باشد.

 در نهایت خواهشمندم به جهت ارتقا این مجموعه آموزشی ما را از نظرات سازنده خود مطلع سازید.
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  کتاب این اهداف    

  
ابتدایی از مباحث تمامی و ندارد رباتیک علم با آشنایی هیچ خواننده که گیردمی قرار این بر فرض کتاب این در

 مختلف مباحث جلد هر در و گرددمی ارائه جلد چندین در کتاب این. گرفت خواهد قرار بررسی مورد ،بخش ترین
  .بود خواهد بعدي جلدهاي نیاز پیش قبلی جلدهاي و میگیرد قرار بررسی وردم رباتیک علم

 اشراف مباحث این به خواننده تا است نیاز بنابراین و گردید خواهد معرفی ،استفاده مورد يپایه علوم جلد هر در
 مجموعه این در .دهیممی قرار بررسی مورد را بخش چند کتاب هر در مباحث گستردگی به توجه با. باشد داشته

-ايپایه از علوم این از یک هر که بود خواهد نویسیبرنامه و الکترونیک مکانیک علوم بر اصلی تمرکز هاکتاب

 هايروژهپ و اشیا اینترنت با ما هاکتاب مجموعه این مطالعه با باشید داشته توجه. شد خواهد مطرح بخش ترین

 مطالب سطح به توجه با. نیست رباتیک علم از جداي نیز شیاا اینترنت که راچ ،شد یمخواه آشنا نیز آن به مربوط

  .داشت نخواهید بخش آن يمطالعه به نیاز دارید اشراف موارد این از یک هر به نسبت قبل از شما چنانچه
 بر الوهع بخش هر در. باشدمی تجربه و آزمایش اساس بر آموزش است نظر مورد کتاب این در که نکاتی دیگر از

 علم رباتیک علم زیرا ،هاستآزمایش این انجام بر اکید توصیه که شده طراحی نیز هاییآزمایش مفاهیم بیان
 اساس بر. گرفت نخواهد صورت کاملی آموزش هاآزمایش این انجام بدون و است هوشمند هايماشین ساخت

 که داشت خواهید افزارهایی سخت و قطعات به نیاز کتاب این کنار در شما قطعا ،جلد هر در موجود هايآزمایش
  .نمود خواهیم معرفی شما به نیز را افزار سخت این تهیه محل ما جلد هر در

 يپایه بر بیشتر ،شده مطرح مفاهیم درك و کار راحتی براي شما ساخت ابزار ،اولیه جلدهاي در است ذکر به الزم
 .شد خواهد بیشتر کارگاهی محیط و ابزار به نیاز ادامه در اما بود خواهد بازار در موجود آماده ايهکیت و قطعات
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 را ربات یک بایستمی شما هاکتاب مجموعه این پایان در که کرد مطرح شکل این به توانمی خالصه طور به
 بتوانید تدریج به تا داشت خواهد صبوري به نیاز مهم این اما. بسازید و کرده طراحی انتها تا ابتدا از کامل طور به

  .دهید افزایش زمینه این در را خود هايمهارت
 آنها بر بایستمی که نمود اشاره ریاضیات اصلی عمل چهار به توانمی نیازپیش پایه مباحث از کتاب این اول جلد

 قطعات با آشنایی , رباتیک معرفی شامل اصلی بخش سه در جلد این است ذکر به الزم البته. باشید داشته تسلط

  .شد خواهد هئارا آنالوگ الکترونیکی مدارات با آشنایی همچنین و ساده ماشینهاي و مکانیکی
 بخش در. بود نخواهد نیاز مورد بخش این در خاصی محاسبات و بود خواهد تعاریف پایه بر بیشتر اولیه بخش

 چهار از استفاده الکترونیکی بخش در اما بود هدخوا کمتر ساده هايفرمول و پایه مفاهیم از استفاده نیز مکانیکی
 است این ما پیشنهاد بنابراین. پذیرفت خواهد صورت اصلی قواعد براي اما ،محدود صورت به چند هر اصلی عمل

  .باشید داشته کافی تسلط اصلی عمل چهار روي الکترونیک بخش براي ویژه به تا

 پیشرفته مباحث و بود خواهد مقدماتی مباحث شامل کامال بکتا این در شده مطرح مباحث باشید داشته توجه
  .گرفت خواهد قرار بررسی مورد بعدي جلدهاي در هابخش این از یک هر به مربوط

 علم در شما چنانچه و نمایند استفاده کتاب این از توانست خواهند سال 8 باالي افراد تمامی توضیحات تمام با
  .کنیممی پیشنهاد شما به را کتاب این يمطالعه ما ،یسن هر در هستید مبتدي یک رباتیک

  
  
 

  
  

  
  




