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 مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

 داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

 نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

 با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "   سركار خانم سپيده ذاكري"كتابي كه در دست داريد با همت 

 شكر و قدرداني كنيم.انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان ت

 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.

 انتشاراتمدير  

 مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 



آموزش کاربردي کامپیوتر براي کودکان                                                      8      e-kids سطح یک  

  سخن مؤلف

  هاي خوشبو و زیباي سرزمینم؛ براي گل

هاي پنهان این  کنم؛ به شما که ثروت اثري که پیش روي شماست به کودکان ایران عزیزم تقدیم می

بهاست؛  نشدنی و گران چون گنجی تمام دانید علم و دانش هم طور که می مرز و بوم هستید. همان

مند خواهد نمود و  ستایش که فراگیري آن جز خودتان دیگران را نیز بهره عظیم و قابلاي  سرمایه

انتهاي علم، چراغ هدایتی براي پیمودن مسیر پر فراز و نشیب دانایی و توانایی خواهد  در دنیاي بی

  شد.

زه هاي متعدد علوم مختلف، امرو باري، در رهگذر پیشرفت روزافزون تکنولوژي، ارتباطات و شاخه

شمار  آموختن علم کامپیوتر نه تنها براي بزرگساالن بلکه براي کودکان نیز امري مهم و ضروري به

رفته بستر پیشرفت در   دارید که رفته هاي الزم در مسیري قدم برمی آید. شما با کسب مهارت می

  کند. تر می تر و آسان هاي علمی و حتی زندگی روزمره را برایتان شیرین همه زمینه

سال به رشته تحریر  7-12این کتاب که در دو سطح یک و دو با زبانی ساده و شیوا براي کودکان 

کودك  ITبوده و مرجع درسی و آموزشی دپارتمان  E-Kidsالمللی  درآمده، برگرفته از سیالبس بین

هاي آن در سراسر ایران عزیزمان است. کتاب سطح یک  و نوجوان مجتمع فنی تهران و نمایندگی

باشد.  می Paintافزار  و نرم  Windows 10)، سیستم عامل ITهاي فناوري اطالعات ( شامل مهارت

آشنا  Excel 2016 ،Powerpoint 2016  ،Word 2016هاي اینترنت، در کتاب سطح دو بامهارت

 خواهید شد.
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نتشارات ادانم به رسم ادب و احترام از مدیر محترم و پرسنل زحمتکش  در خاتمه بر خود الزم می

پژوهان عالقمند کشورم را برایم فراهم ساختند،  که بستر آموزش به دانش تهران دیباگران

، جناب آقاي مهندس مهدي کوهستانیام،  طور از زحمات استاد فرهیخته گزاري نمایم و همین سپاس

وغ مسیر چون چراغی پرفر هاي ارزشمندشان هم ها و ارائه تجربیات و راهنمایی که همواره با تشویق

  تألیف را برایم هموار و شیرین نمود. 

امید آن دارم دوستداران این علم با مطالعه دقیق این کتاب، بهره کافی را از آن برده و با ارسال 

بنده حقیر را در ارائه Sepidehzakeri@Outlook.Com  نظرات و پیشنهادات به آدرس ایمیل: 

  هر چه بهتر تألیفات بعدي یاري نمایند.

  مهندس سپیده ذاکري

 کارشناس فناوري اطالعات

          )IT(  

   1396هار ب

 


