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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

  درما همكاران تالش  است كه با "دكتر محمدحسين نوراله دزفولي " تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر 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 



 

 گفتارشیپ

یم سرعت به را دیجد یهامهارت ،دارندیمبر قدم عیسر که دارند ازین یکارمندان به کمیوستیب قرن یهاسازمان

 ،2225 سال برتر یها مهارت گزارش در اقتصاد یجهان مجمع. نندک یم حمله نوظهور مسائل به نانیاطم با و آموزند

 در است مسأله حل یمبان از یکی که یلیتحل تفکر گزارش نیا در. استداده قرار سوم گاهیجا در را دهیچیپ مسائل حل

 تیاهم دهندهنشان که اشد،ب یم چهارم گاهیجا در مسأله حل یمبنا گرید یانتقاد تفکر و گرفته قرار اول گاهیجا

 .است دهیچیپ مسائل حل و یانتقاد تفکر ،یلیتحل تفکر یاه تمهار مجموعه

 خداوند موهبت نیا از که یا هجامع هر. است شده خداوند مخلوقات گرید بر بشر یبرتر باعث هاانسان رتفک قدرت

 اتیتجرب از و ندینماینم استفاده یخوب به ساختارمند تفکر قدرت از که یجوامع. شد خواهد ترموفق ،کند استفاده بهتر

 مقابل در .ندینما پرداخت را خود مسائل بد حل نیسنگ یامدهایپ دیبا رند،یگینم درس خود یها شکست و موفق

 .شد خواهند موفق ردازند،پ یم مسائل حل به مستمر بهبود و ساختارمند تفکر با که یجوامع است،نموده ثابت بشر خیتار

 لیتبد مهم یمنبع به کتاب نیا ،یلیتحل یها نقش در یدانشگاه النیالتحص فارغ و انیدانشجو یبرا که دوارمیام

 (.کند لیتبد مسائل بهتر کنندهحل به را شما واندت یم که نینو یها کیتکن و ابزارها از جامع یا همجموع) شود

 مسأله حل مهارت به آشنا و متفکرتر شما کتاب نیا خواندن با و ستین سخت مسأله حل مهارت یریادگی

 . استدهیگرد انیب مسأله حل یبرا ازین مورد دانش صد تا صفر از کتاب نیا در. دیوش یم

 یکیالکترون پست به یبعد یها شیرایو در کتاب بهبود جهت را خود انتقادات و شنهاداتیپ خواهشمندم

Dr.dezfouli@hotmail.com دیینما ارسال. 
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