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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 "حميدرضا قاضياني 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 
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  گفتارشیپ
    

ي مخصوص به خود اه ي خاص خود را دارد و این کار چالشها همیشه اولین بودن سختی
 ها این سیستم ،وانیم بگوییم در ایرانت می زمانی که براي اولین بار در تهران و حتی .را نیز دارد

مرجعی  نبود ،ترین مشکل مهم .رو شدم هتر هم روب ي به مراتب بزرگها را درس دادم با چالش
 ها پیدا ي بسیار در اینترنت و کتابها وبراي این کار بود و بسیاري از سواالت خودم را با جستج

ي ها ولی فقط در حد آموزش ؛شاید افراد دیگري این کار را شروع کرده بودند .ردمک می
شده  رو خالصه هکتاب روب .خورد ي واقعی نمیها که به درد کار بود وريئت عملی و کامالًغیر

صادقانه و بدون  که به صورت کامالً ،است ه بودهسال فعالیت و تدریس در این زمینهفت 
  .ودش می توضیحات اضافه تقدیم شما

از اولین  ،اند در پایان از تمامی افرادي که در طول زندگی و این کار به بنده کمک کرده
براي  مدیر اولین آموزشگاهی که امکانات شروع کالس را در اختیار بنده گذاشت و به نوعی

براي را بنده بارها دوري  ،ها کرد تا خانواده عزیزم که در طول این سالگذاري  سرمایهاین رشته 
 .کمال تشکر را دارم ،اند تحمل کردههاي اعالم حریق داخل و خارج کشور  اجراي پروژه

 یا ایمیل A4elecدي  يآوانید با ت می ي اجتماعیها ه در شبکهبراي دسترسی به بند
hamidreza272@gmail.com در ارتباط باشید.   

  1401 بهار -حمیدرضا قاضیانی

  
 
 

 
 




