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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.

سركار خانم فروغ -جناب آقاي سعيد حكيمي نيا"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين  "شريعتمداري

  ي كنيم.گراميان تشكر و قدردان

  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

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مولف
طلبید، هر چند اندیشه و هدف ما فراتر از هر  ب جسارت زیادي را میانتخاب نام فعلی براي این کتا

اي که در پی ارائه آن هستیم بود و توصیف آن در یک نام چند حرفی  عنوانی براي این کتاب و مجموعه
هاي دوستی ما را بردارد تا بتوانیم  تواند اولین گام اي نبود. همین چند حرف ساده می کار چندان ساده

ها چیره شده و قدم به قدم به سمت زندگی بهتر پیش برویم. در شرایط فعلی،  هم بر سختیدر کنار 
اندازي کسب و کاري هستند تا بتوانند  وطنانی است که مشتاقانه به دنبال راه رسالت عشق، همراهی هم

شتر از این ترین شکل ممکن بگذرانند. اما بدون تردید ما چیزي بسیار بی با درآمد آن زندگی را به عادي
پروراندیم و هر چه در این اندیشه پیش رفتیم، سنگینی رسالت تالیف و راهنمایی، بیش از  در سر می

خواهیم تمام جوانان و مردم توانمند و با فرهنگ کشورمان راه تولید  شد. چرا که می پیش احساس می
د. امیدواریم که نقش هر چند ثروت را از طریق نسل نوین تجارت، یعنی از راه تجارت الکترونیک بیابن

اولین گامی است » آموزش صفر تا صد دیجیتال مارکتینگ«کوچکی در این مسیر داشته باشیم و کتاب 
تواند در عصر دیجیتال یک راهنماي همه جانبه براي موفقیت و ثروت  ایم و می که در این مسیر برداشته

  است. آرامشن، زندگی در نهایت وطنان عزیزما سازي شما باشد. آرزوي ما براي تمام هم

  با تقدیم احترام

  فروغ شریعتمداري –سعید حکیمی نیا 
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  چرا این کتاب، یک کتاب جادویی است؟
ها بار چاپ همچنان  هاي خود، یا به دنبال کتب کمیاب بودم که با ده همواره براي تکمیل گنجینه کتاب

هایی که نام و محتوایشان برایم معنا و مفهومی  کتاباند یا به دنبال  انتظار چاپ بعدي بوده مردم چشم
شدت  ها سرشار از آرامش بوده و اشتیاق مطالعه را به هایی که تنها خواندن نام آن جادویی داشته، کتاب

ها دارم را با اراده تمام از این  هایی که خود نقشی در تالیف آن کرد. طبیعتا کتاب در درونم زنده می
اي که مخاطب در  گونه ا خواندنشان دردي درمان شود و روزگاري را آسان سازد، بهنویسم که ب جنس می

اش قرار داد و آن پاداش  انتهاي مطالعه کتاب، خداوند را سپاس گوید که این کتاب را در مسیر زندگی
  است که باقی خواهد ماند.  معنوي

این کتاب را  تواند میدم، دلیل دیگر که هاي تاثیر گذار در زندگی مر بعد از اراده جدي براي تالیف کتاب
بودن و استفاده از متمایز و ویژه سازد، این است که نگاه ما بیشتر تاکید بر تجربیات دارد تا تئوري 

و ایمان داریم که این راه  ایم تجربه کردهدر این کتاب آنچه در زندگی و کار خودمان  مطالب آکادمیک.
 .کنیم می وطنان مهرا صادقانه تقدیم  دهد میجواب 

، حتی قبل از اینکه از محتواي که حتما دلیل اصلی جذب شما به سمت این کتاب بودهدلیل سوم 
باشد. خوب یادمان است، زمانی وارد  می "بروز بودن عنوان کتاب"قطعا  درون آن اطالع داشته باشید،

نالین بود و نه کسی گمان هاي پرداخت آ دنیاي وب و تجارت الکترونیک شدیم که نه خبري از درگاه
هایی که با  سایت وبدر خرید از کرد روزي تمام خریدهایش اینترنتی باشد! آن زمان حتی مردم  می

هایی که تبلیغاتشان بر محور پرداخت درب  همان سایت دچار تردید بودند.پست قرارداد داشتند نیز 
وکارها مشتاق هستند تا  گرفته و انواع کسباي به خود  منزل بود. اما امروز تجارت الکترونیک رنگ تازه

چگونگی این کار را ولی  به آنالین خود را نیز ایجاد کنند.سوي تجارت الکترونیک بیایند و شع به
اي اطالعات مواظب باشید تا غرق دانند. باید در این دری کاله سرشان نرود را هم نمیاینکه  دانند. نمی

 .کران شوید این پهنه بیشناگري ماهر در تبدیل به که چگونه  آموزد نشوید و این کتاب به شما می

همچنین اینکه این کتاب مطابق با آنچه در ایران پیش روي کارآفرینان است نوشته شده و بومی بودن 
خوبی استفاده کنید.  عنوان ساکنین این کشور از این کتاب به براي اینکه به است اي ویژهدلیل آن 

در  هانی دارد. اطالعاتی است کهنحصر به یک کشور خاص نیست و کاربرد جکتاب مهرچند محتواي 
مانند دنیا کنار تجربیات بومی با مطالعه و تحقیق ویژه در شیوه مدیریت رهبران بزرگ فناوري اطالعات 

بدست آمده هاي مدرن  عات کاملی بر شیوهتسلط و اطال و ... بیل گیتس، استیو جابز، اریک اشمیت
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تر  غنی کاربران ایرانی، اما بدون شک براي آن بهره برد از محتوايبتوان هر نقطه از جهان تا در است 
  خواهد بود.

یم مطالب که تاثیر مستق چرا راحتی نگذرید. بهلذا از شما انتظار داریم که از سطر به سطر این کتاب 
 ،یندیا فرآ شود میی زیاده نویس است. هر جا احساس شدبوده ما هدف اصلی  کتاب در موفقیت شما،

تا است ها مجدد بازبینی شده  تک واژه به اندکی دشوار و تئوري وار است، رشته کالم قطع شده و تک
حداکثر از این فرصت، بر اساس تکلیف الهی و انسانی باید جویی در وقتتان رعایت شود.  صرفهاصل 

  زیم. تا مسیر زندگی هم نوعان خود را متحول سابردیم  میاستفاده را 

هر جاي کتاب که سوالی برایتان پیش آمد و یا هامی باقی نماند، اب گونه هیچاما همچنان براي اینکه 
به سایت  توانید میمشتاق به یادگیري مطالب بیشتري بودید،  آنچنانچه بعد از خواندن 

MihanLearn.net ان فهیم و دریافت بازخورد از شما مخاطب .باشید ارتباط مراجعه کرده و با ما در
  عزیز قطعا برایمان کاربردي خواهد بود.

  

 انگیزي شگفتاین کتاب نوشته شده است تا تغییر 
 در اقتصاد دیجیتال ایران به وجود آورد.


