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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 "مصطفي ناصحي 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 
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    مولف مقدمه
  

 و دیاداشته دیجد محصول کی یراحط يبرا يادهیا یزمان حتماً د،یهست کتاب نیاگر در حال خواندن ا
آپ استارت کی ای سازمان، کیممکن است هم اکنون در  یحت. دیاپرورانده سر در را آن ساخت يآرزو

 برد دیخواه بهره کتاب نیا از که است نیا من گمان صورت، هر در. دیمحصول باش یمشغول به طراح
   .افتی دیخواه آن در يدیجد مطالب و

 وانیل از: شوند یم دهیست. محصوالت همه جا در اطراف ما دا يا گسترده اریوع بسمحصول موض یطراح
 يها شنیکیاپل و افزارها نرم یحت و لپتاپ و همراه تلفن و کت و یدست فیک تا گرفته زیم يرو يچا

  تلفن همراه ما. يرو برشده نصب
 هم رممکنیغ اما ست؛ین يا ساده کار باشد، محصوالت نیا ۀکه بتواند وجه اشتراك هم ینوشتن کتاب

، ها دهیا یابیارز و دیود و تا تولش یم شروع ها فرصت ییشناسا از محصول کی یطراح ندیفرآ .ستین
 گام هر در ندیفرآ نیا. ابدییم ادامه محصول ۀتوسع و بهبود ه،یاول ۀنمون یطراح ،یمفهوم یطراح
  .شود داده آموزش شما به اصول نیا ن،ممک روش نیمختصرتر به شده یسع کتاب نیا در و دارد یاصول

 نیا يدیکل تفاوت تا شوند داده حینگرانه توضندهیآ نکیبا ع ها شده روش یدر تمام فصول کتاب، سع
له به أمس نیا. باشد داشته خواندن ارزش و شود مشخص شیپ از شیمشابه ب يها کتاب با کتاب

را  یپژوهندهیآ يها روش نیتراز مهم یکیکه به طور خاص، کاربرد  ،خصوص در فصل دوم مشهود است
  ند.ک یم یمعرف شما به محصول یطراح ۀنیدر زم

حوزه کار  نیکنون در ا تا 83 سال از ،یطراح ۀلأبه مس یعالقه شخص لیطرف به دل کیاز  نگارنده
 ۀرشت ۀآموخت دانش گر،یو از طرف د نمودهمنتشر  یدر مقاطع مختلف زمان ییها ادداشتیکرده و 

  .ردیگ یم شکل تجربه دو نیا بی، از ترکشده یکتاب معرف نیکه در ا یچوبو چار است یپژوه دهنیآ
و  دیدوم آن را مف ۀو در درج دیاول لذت ببر ۀاست که از خواندن مطالب کتاب، در درج نیا مدیام

 .دارمیخر جان به را شما شنهادیهر نوع نقد و نظر و پ .دیابیسودمند ب

  
mostafaonline@gmail.com 

  

             ارادتمند

        یناصح یمصطف 
  




