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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

 است كه با "وسركار خانم سمانه وطن نژاد-رضا قنبري آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش 

  قدرداني 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 



 

 مؤلف مقدمه

 کتای دگاریآفر نام به

عطا  نیزم رانیافرزندان  یور بهرهکوچک در جهت  هرچند یخلق اثر ییدانا و توانا را که به ما توانا یخدا سپاس

 و رشد به و میکردکه ما استفاده  زیزرخ نیسرزم نیبزرگان علم و مجاهدت در ا یها کاشتهدر برابر  میکرد تا بتوان

 استفاده و رشد کنند. زیعز رانیو فرزندان ا میحاال ما بکار میدیرس یبالندگ

 شتریب چههر تا است ییسرا داستان وهیبه ش یسیون برنامهعلم  نهیحاضر حاصل تالش و تجربه در زم مجموعه

 خوانندگان گروه یبرا روشیتالش شده تا کتاب پ شود. تر ملموسو  تر نیریشخواننده  یبرا یسیکدنو یفضا

 با یسینو برنامه دهیچیپ یها مثالو  میمفاه باشند یم رستانیتا دب ییدوره ابتدا آموزاندانش که اثر نیا یاصل

 .شود انیب شتریب چههر تیجذاب

فهم درست و کامل دستورات هر زبان  یاست و برا کیعلم ربات یاصل یها هیپااز  یکی یسینو برنامه نکهیا لیدلبه

کامل و  طور به یریو تصو یکیزبان گراف کیبا  یسینو برنامهشروع آموزش زبان و  هیالزم است پا یسینو برنامه

 یزیر برنامه یکه برا ییها زبانشروع  ۀپل نیمقدمه و اول عنوان به میگرفت میداده شود، تصم آموزشمفصل 

 یایبه دن یا چهیدر عنوان بهمتفاوت  یمختلف و درجه سخت یها مثالسکرچ را با وجود دارند، زبان ا افزار سخت

 .میانتخاب کن گام به گامآموزش  یبرا یسینو برنامه

ع آموزش زبان اسکرچ در مورد هستند قبل از شرو یسینو برنامه یها هیپا فلوچارت و تمیالگور کهییآنجا از

جذاب  یا وهیشبه  یسیبرنامه فلوچارت نو کیشده با آموزش  یشده و سع انیب یو فلوچارت مطالب کامل تمیالگور

 آموزش زبان اسکرچ ارائه شده است. ،مختلف یها مثالمفهوم مهم آموزش داده شود و در ادامه با  نیا

 میکن یمجالب کتاب تشکر  یها پروژهاز  یکیدر  خود دهیگذاشتن ا اریدر اخت یبرا یدریح انیشا یآقا از انتها در

 .میسپاسگزار کردند یهمراه اثر نیا خلق در را ما مدت نیا در که یزانیعز تمام از نیهمچن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 




