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 کتاب کار : كتاب عنوانE-KIDS  سطح دو  
                 

 سپیده ذاکري :  مولف  
 رقیه ذاکري  :  ويراستار                
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
 نازنین نصیري :صفحه آرايي   
داریوش فرسایی: جلد طراح  
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 درج عقیق :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  350000: قيمت 

 978-622-218-207-6: شابك  
  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني

  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibbook.ir 

www.dibagarantehran.com 
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 
                                     

 

 -1372ذاکري،سپیده،:سرشناسه
سطح  E-KIDSکتاب کار پدیدآور:  عنوان و نام 

 دو/مولف: سپیده ذاکري،ویراستار: رقیه ذاکري.
 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص102مشخصات ظاهري:
 978-622-218-207-6شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
ادبیات -راهنماي آموزشی-علوم کامپیوتر:موضوع

 کودکان و نوجوانان
-computer science-study and teachingموضوع:

juvenile literature   
  کامپیوترها و کودکان موضوع:
  computers and childrenموضوع:

 QA  27/76رده بندي کنگره: 
  (ج)07/004 رده بندي دیویی:

 5908326شماره کتابشناسی ملی: 
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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

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

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  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 ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

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

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

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

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " دس سپيده ذاكريمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

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

  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.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



 Word 5                                                                        اكضاس ٢ٗبسر اّٝ: ٛشٕ

 ٗوذ٠ٗ ٗؤٓق

 ػالٕ ثش دٝػشبٙ ػضیضٕ؛

داٛیذ، ٗب دس  عٞس ٠ً ٠٘١ ؿ٘ب ٢ٛٞٛبالٙ ٝ ُٛٞالٙ ػشصٗیٜ٘بٙ ٗی ١٘بٙ

ٖ ٠ً دػششػی ث٠ دایشٟ ػٕٔٞ ٝ سدشثیبر ٗخشٔلی ٠ً  ػصشی صٛذُی ٗی ًٜی

ی٠ سالؽ ٗؼش٘ش ٗحووبٙ، اٛذیـٜ٘ذاٙ، ٗشخصصبٙ ٝ ... حبصْ دس ػب

 ؿٞٛذ، دس ػبی٠ كشاُیشی ػٖٔ ًبٗذیٞسش ثشای٘بٙ ثؼیبس آػبٙ ؿذٟ اػز. ٗی

چٜذاٙ دٝس اص  ای ٠ٛ ؿ٘ب دؼشاٙ ٝ دخششاٙ دُشسالؽ ٠ً ثذٝٙ ؿي دس آیٜذٟ 

كش١یخشِبٙ ٝ ثضسُبٙ ػبٖٓ ػٖٔ خٞا١یذ ؿذ، اٗشٝص ثب كشاُیشی داٛؾ 

١بی ػٖٔ ثـشی  ثب ػ٢ٞٓز ٝ اؿشیبم ثیـششی ث٠ آخشیٚ یبكش٠ًبٗذیٞسش 

 دػز خٞا١یذ یبكز.

١یبی ٗجیبٛی،    ٢ٗیبسر  ١e-kids1,2یبی دٝ خٔیذی    چٜذی دییؾ دس ًشیبة  

ٕ 10ٝیٜذٝص ٝ  Paint ،#Word ،Excel ،PowerPointاكیضاس ٛوبؿیی $   ، ٛیش

صٞسر ًبٗالً ًیبسثشدی ٝ ثی٠ صثیبٙ ػیبدٟ ثشایشیبٙ ثی٠ سؿیش٠         ث٠ایٜششٛز سا 

سیش ٝ ٗلییذسشِ ٗغبٓیت،     آٝسدٕ. ثشای یبدُیشی ٝ ٗبٛذُبسی ػ٘ین ش دسسحشی

ٖ ُشكشٖ ثب عشح ػؤاالر ُٞٛبُِٞٙ ٗشثٞط ث٠ ١ش ٢ٗبسر، ٗیضاٙ سؼٔظ  سص٘ی

 ؿ٘ب ػضیضاٙ سا ث٠ ثبالسشیٚ حذ ٌٗ٘ٚ اسسوب د١ٖ.

اٗیذٝاسٕ ثب حْ چٜذثبسٟ س٘شیٜبر ًشبة ًبس ث٠ ٗبٛذُبسی ثیـشش ٗغبٓت دس 

ٛ٘ٞدٟ ٝ اص ای٠ٌٜ سؼٔظ الصٕ دس ایٚ ٢ٗبسر سا ث٠ ر١ٚ دٞیبی خٞد ً٘ي 

 ایذ، ٓزر ثجشیذ. دػز آٝسدٟ



                 ٗؤػؼ٠ كش١ِٜی ١ٜشی دیجبُشاٙ س٢شاٙ ػغح دٝ / E-Kids ًشبة ًبس            6

 

ٜٗذاٙ ث٠ ػٖٔ ًبٗذیٞسش ٠دس دبیبٙ اص ٠٘١ ؿ٘ب داٛؾ دظ١ٝبٙ ٝ ػاله

خٞا١ـٜ٘ذٕ ثب اسائ٠ ٛظشار ٝ دیـ٢ٜبدار دس سكغ ٛٞاهص احش٘بٓی ایٚ اثش ٝ 

 سش ًشدٙ ٗغبٓت آثبس آسی ٗشا یبسی د١یذ. ٛیض ؿٜی

Email: Sepidehzakeri@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػذیذٟ راًشی

 ٗذسع ٗدش٘غ كٜی س٢شاٙ

1398 دبییض  

 


