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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 انتشارات  " سركار خانم سپيده ذاكري"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

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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  مؤلف سخن
  سالم بر دوستان عزیزم؛

دانید، ما در عصري  طور که همه شما نونهاالن و نوگالن سرزمینمان می همان
در سایه تالش کنیم که دسترسی به دایره علوم و تجربیات مختلفی که  زندگی می

شوند، در سایه فراگیري  مستمر محققان، اندیشمندان، متخصصان و ... حاصل می
  علم کامپیوتر برایمان بسیار آسان شده است.

چندان دور از  اي نه شما پسران و دختران پرتالش که بدون شک در آینده 
یوتر با فرهیختگان و بزرگان عالم علم خواهید شد، امروز با فراگیري دانش کامپ

  هاي علم بشري دست خواهید یافت. سهولت و اشتیاق بیشتري به آخرین یافته

، 10هاي مبانی، ویندوز مهارت e-kids1،2هاي دو جلدي  چندي پیش در کتاب
صورت  بهو اینترنت را  Paint ،(Word ،Excel ،PowerPointافزار نقاشی ( نرم

آوردم. براي یادگیري و  تحریر در کامالً کاربردي و به زبان ساده برایتان به رشته
تر و مفیدترِ مطالب، تصمیم گرفتم با طرح سؤاالت گوناگونِ  ماندگاري عمیق

مربوط به هر مهارت، میزان تسلط شما عزیزان را به باالترین حد ممکن ارتقا 
  دهم.

امیدوارم با حل چندباره تمرینات کتاب کار به ماندگاري بیشتر مطالب در ذهن 
کمک نموده و از اینکه تسلط الزم در این مهارت را به دست  پویاي خود

  اید، لذت ببرید. آورده
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در پایان از همه شما دانش پژوهان و عالقمندان به علم کامپیوتر خواهشمندم با 
تر کردن  ارائه نظرات و پیشنهادات در رفع نواقص احتمالی این اثر و نیز غنی

  مطالب آثار آتی مرا یاري دهید.

Email: Sepidehzakeri@outlook.com 
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