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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "مهيار سياهوشي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 
 

 مقدمه مؤلف

 .دینک می مالقات که ییها انسان و دیوانخ می که ییها کتاب: ندک می نییتع زیچ دو را شما یزندگ تیفیک

 «مک لوهان» 

 را خود یکار و یعلم سطح ،کند یم کسب که یتر بیش دانش تا با کرده توانمند را انسان ،تر بیش یآگاه و ییدانا

 دوستداران یبرارا  دیمف و بزرگ یاثر تا داد من به را قیتوف نیا که میگو یم سپاس را بزرگخداوند  .ببخشد بهبود

 .کنم فیلأت تیموفق و علم

 یها شبکه روزه هر تولد و تالیجید یفضا قیطر از ها تیفعال افزونروز گسترش به توجه با ریاخ یها سال در

 و کنیم می تیفعال که یا حوزه هر در است الزم ،یبشر یزندگ در لیتسه یبرا متفاوت اهداف با مختلف یاجتماع

 در همه روزها نیا .میباش قدم شیپ یتکنولوژ و علم از استفاده در خود یزندگ ساده امور گذراندن جهت در یحت

 نیا .برسانند فروش به و یابیبازار ،تالیجید یفضاها قیطر از ،نندیب یم خود نیمخاطب ازین که را هرچه تا اند تالش

 بازار نیا از یتر بیش سهم بتوانند تا هستند تکاپو در همه و کرده دایپ کارهاو کسب نیب در یادیز اریبس تیاهم موضوع

( ... و تلگرام ،نستاگرامیا سبوک،یف) یاجتماع یها شبکه ریسا مانند هم نینکدیل. باشند داشته خود یبرا را انیمشتر و

 شبکه نیا که یفرد بهمنحصر یها یژگیو لیدل بهو  باشد یم کارو کسب حوزه نیفعال و نیمخاطب از یاریبس توجه مورد

 نیتر یو کاربرد نیترروز به دیکن یکه مطالعه م یاثر است. تر کرده اثربخش و زتریمتما تر، خاص را آن ،دارد یاجتماع

که  یکسان یکتاب برا نیا .است نینکدیل یمباحث موجود تا به لحظه انتشار کتاب در خصوص شبکه اجتماع

 انیمشتر و متخصص جذب کنند، یا کارمندان حرفه کنند، یمعرف میعظ شبکه نیدر ا کار خود راو کسب خواهند یم

 است.  شده یگردآور ،را خلق کنند یا ژهیو یها داشته باشند و ارزش تر بیش

 کتاب:  نینکته مهم در خصوص ا چند

 یبرا است یکاربرد و جامع حال نیع در و روان ساده، کتاب کی یآورگرد ،مجموعه نیا هیته از هدف .1

 خود خاص نیمخاطب به نینکدیل یاجتماع شبکه قیطر از را برندشان و خدمات محصوالت، خواهند یم که یکسان

 کوچک وکار کسب یانداز راه حال در گیتازبه  ای ؛دیباشداشته  سابقه سال نیچند با یبزرگ وکار کسبچه  .کنند یمعرف

 از که آنچه به اثربخش و دیمف یکارهاراه از استفاده به دیبتوان تا است شده نوشته شما یبرا کتاب نیا ،دیهست خود

 .دیکن دایپ دست یاجتماع شبکه نیا قیطر از ،دیدار توقع خود وکار کسب

 یو برخ ها تیسا مختلف، جزوات ،ها کتاب واسطه، نیچند از کتاب نیا مطالب از یبرخ نکهیا به توجه با .2

ما را  یکه عذرخواه میدوارینبود و ام ریپذ ها امکان آن یبه منابع اصل یدسترس ،است شده یگردآور یاجتماع یها شبکه

 ؛است رانیا کشورمان یبه جامعه علمرسانی  خدمت یکه هدف ما تالش برا ییاز آنجا .دیباش رایخصوص پذ نیا در



 مورد نیا یبعد یها شیرایو در ،میکن دایپ یدسترس آن سندگانینو و یاصل منابع به چنانچه شود یم تالش بنابراین

 .گردد اصالح

 بلکه ؛دینکن یداور گرانید نظر اساس بر ای و شده ساخته آن از که یلمیف اساس بر را کتاب کی هرگز .3

 و دوستان به و دیکن تجربه د،یکن لمس د،یبخوان را ارزشمند کتاب نیا .دیکن اش تجربه و دیبخوان را آن دیبا خودتان

 .دیکن هیهد ،است مهم تانیبرا ها آن تیموفق که یزانیعز

 و شنهاداتیپ نظرات، باعث افتخار است، که تر تیفیکبا یها مجموعه فیلأت و ما یها تیفعال شدن بهتر جهت .4

 .میهست ها آن یرایپذ باز آغوش با و میباش داشته اثر نیا خصوص در راتان  انتقادات

اهداف  شبردیو پ تیدر موفق ییسزا هاثر ارزشمند سهم ب نیو انتشار ا یآوربا گرد میکه توانسته باش میدواریام .5

  .میشما داشته باش یوکار کسب

 به. بود خواهند شما منتظر شهیهم یبرا ها آن ،دیبگذار کنار را ها آن اگر. هستند ما یینها یها دوست ها کتاب»

 «.دارند دوست را شما شهیهم ها آن چون ؛دیکن توجه ها آن
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