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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 انتشارات  "ناب آقاي شاهين ربيعي ج"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين 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

Publishing@mftmail.com 
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  مؤلفمقدمه 
 30در  مؤلفبا سالم خدمت شما خواننده محترم، کتابی که در اختیار دارید حاصل تجربه و برداشت 

 به زندگی ازهر لحظه و در تمام سنین ما  داین نکته را متذکر شدم که بدانی .استسال زندگی 

  ي مختلف در حال آموختن و یاد گرفتن هستیم.ها شکل

روي باید  ام زندگی درست تداومس کردم براي عمرم حاي از  من شاهین ربیعی متولد تهران، در برهه

به مازندران  مشرایط شغلی پدر خاطر بهسالگی  10از سن  .کنم گذاري سرمایه استعدادهایمپرورش 

هم سوگ  ،بودم رو روبهچالشی که با آن  .دور شدم میها مهاجرت کردیم و از تمام دوستان و همبازي

در آن سن خاطرم هست که برقراري ارتباط  روابط جدید با دیگران.برقراري هم و دوري از دوستان بود 

مشغول به خود را  ساعت ذهنم 4 الی 3د شای ها با افراد جدید چقدر دشوار بود و فکر دوري از همبازي

  کرد. می

با هم برقراري ارتباط با افرادي که حتی از لحاظ فرهنگی هم ي گوناگون براي ها از همان دوران به شیوه

رفت تا  میخیلی خوب پیش  چیز همه. را جبران کنم یمها همبازي خأل تالش کردم تا فاصله داشتیم

 ،که نوعی بیماري خود ایمنی است ،اس ام بیماري دادند به سالگی پزشکان تشخیص  17که در سن این

 ،باشد سخت یکمهم شاید  تر جاافتادهبیماري حتی براي افراد بالغ و درك و هضم این . ام مبتال شده

باید با تمرین و پرورش ضمیر ناخودآگاه در این  و یاد گرفتمشدم  زندگی با آن مواجه درمن ی که چالش

بودند و من در کنار  ها سال نیتمام ادر  چوندارم نهایت سپاس را از خانواده عزیزم . مسیر ادامه دهم

  .هستم متفاوت یا کمتر از دیگرانکنم س حاجازه ندادند 

با رد بازار کار شدم و تمام تفریحاتم واسالگی  18از سن  ،براي اینکه خودم را بیشتر به خودم ثابت کنم

ساعت کار براي پرورش و کسب تجربه، آخر  12روزي . گرفت به خوددیگر رنگ و بویی  ساالنم و سن هم

که حتی همنوردان و دوستانی که هایی  رفتم، کوهنوردي می فرسا طاقتي ها يدکوهنوربه هم  ها هفته

  میک. رسیدیم میماندند و فقط گروه اندکی به قله  میجا من پشت سر هم سالمت کامل داشتند 
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زمانی که با . متذکر شومارزش خودباوري را  تا مکردبیان برایتان مرتبط با عنوان کتاب را مقدمه غیر

 التحصیل فارغمن . یافت دحتما به آن دست خواهی دو براي آن تالش کنی دتمام وجود چیزي را بخواهی

همیشه  .هستمدوره کارشناسی ارشد  اسالمی دردانشگاه پیام نور رشت در دوره لیسانس و دانشگاه آزاد 

بازي  اي حرفهدر زندگی شخصی و  ها آنتمایز را در که تخصص افراد نقش اصلی  ام بودهبر این باور 

دوره مرتب مدیریتی  400 و یسمینار آموزش 100ز سالگی بیش ا 30افتخار آن را دارم که در . کند می

براي تدریس در  ،در ابتداي راه. ام کرده برگزارمراکز آموزشی و  مؤسسات، ها با همکاري دانشگاهرا 

حاضر به  معدل باال نبودمو ي مرجع ها گاهدانش التحصیل فارغاما چون  ،بسیار تالش کردم ها دانشگاه

خودم را به خودم ثابت مجددا تالش کردم و من به این باور رسیده بودم ولی  ؛نبودند منهمکاري با 

براي  ها ي آموزشی از سوي همین دانشگاهها دوره ي بسیاري براي برگزاريها درخواست اکنون هم. کنم

خود را باور کنید و ایمان . شود می معموال از شش ماه قبل تنظیم ام شود و تقویم آموزشی میارسال  من

توانید از امروز این هنر را  میو شما  زندگی استمدیریت هنر . داشته باشید خواستن، توانستن است

  اصولی و تخصصی دنبال کنید.

  یا حق

  

  

  

  

  


