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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

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "علي اكبر كردي 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 



 پیشگفتار
ممدد   رود یمکه فرو  ینعمت. هر نفس یدرا عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مز یمنت خدا

 واجب ... یدو نعمت موجودست و بر هر نعمت شکر یمفرح ذات، پس در هر نفس آید یبرمو چون  یاتستح

از  یکدی  یکوچد  در معرفد   هرچندد  یفرمود که قدم یترا عنا یقتوف ینارم که ازخداوند متعال را شاکر و سپاسگ

سدرعت در   یشو افدزا  یندهاادر بهبود فر یاندک یو اطالعات برداشته و سهم ها داده یمصورساز یابزارها ینبهتر

 را داشته باشم. یرانیا یها سازماندر  گیری یمتصم

سرعت در  یشدر افزا یریچشمگ صورت به تواند یم یو هوش تجار وکار کسب یهوشمندساز یاستفاده از ابزارها

داده و صداحبان   یشاز عملکرد سازمان را به زبان ساده نمدا  ییتمام نما یینه، آابزارها ینباشد. ا مؤثر گیری یمتصم

 .کنند یمرهنمون  یسازمان یها ارزشبه اهداف کالن و  یلمجموعه خود در جهت ن یرا در راهبر یمتصم

 یکداربرد  مبندای بر یکردیداشته و رو افزار نرممتفاوت به آموزش  یآن بوده که نگاه بر سعیمطالب  گردآوریدر 

 حدوز  در  یآموزشد  یهدا  کتداب از  یاریبسد  بدرخالف  رو یدن او از  داشته اسدت در دستور کار قرار  ها آموزشبودن 

 شود ینم هپرداخت ها یطمحو  ها پنجره یو معرف افزار نرم های یتقابل یفبه توص کتاب یندر ا ی،کاربرد یافزارها نرم

 ،یدت بده واقع  ید  نزد ییهدا  نمونده  سازی یادهپار دارد و با ردر دستور کار ق یکار، آموزش کاربرد یو از همان ابتدا

 انجام خواهد شد. افزار نرم های یژگیوآموزش 

چابد  اسدت و    یکرد، آموزش با روشده استکتاب به کار گرفته  ینکه در نگارش ا یگرید یدگاهد یگر،د یاز سو

تکدرار شدده و پدس از تکدرار و      یا گونده  به یبعد یها بخشآموزش داده شده و در  یجتدر به افزار نرمهر بخش از 

 .گردد یمارائه  یدنکات جد یادآوری،

به صورت  یزن افزار نرم های یتقابلو بهتر  تر مناسببه منظور درک  یازمورد ن یتئور یماز مفاه یبرخ یگر،د یاز سو

 باشد. نیازبیاالمکان یحت یگرد یتا کاربر از مراجعه به منابع تئور است  یدهگردخالصه و جداگانه ارائه 

 یهدا  گدام از  ی  یچتا کاربر در ه است  شده گذاریشماره ترتیبو به  ذخیره تصاویریکار،  اجرایدر هر مرحله از 

کتداب ارائده    یدن نچده در ا مشابه آ یقاًدق هایی یخروجپرسش نبوده و خود بتواند  یازمندمحتوا، ن یریآموزش و فراگ

 .یدنما یجادرا ا است  شده

 حدوز  در  یابع نوشدتار منو  ها کتاب ینکتاب جزو اول این در حال حاضر،است که  ینکته ضرور ینذکر ا یاندر پا

از خطدا و   یعار دهد یمرا به خود اختصاص  ها یناولکه عنوان  ییاز آنجا قطعاًاست و  Tableau افزار نرمآموزش 

 یدا برده و  یکتاب به نقاط ضعف آن پ ینا یکه با مطالعه و بررس یا خوانندهرو تقاضا دارم هر یناز ا .یستاشتباه ن

ن مطلع نمدوده تدا   را از آ حقیر یافت،دست  ابزار ینو آموزش ا یمبهبود در انتقال مفاه یجادبه منظور ا یبه راهکار

 .یمگذار یاز خود به جا یارزشمند یراثم یندگانآ یاعمال و برا یبعد یها چاپدر 

 باتشکر

 1401تابستان  -کردیاکبر  علی

Alikordi350@gmail.com 


