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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 ديباگران   درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم سارا نخعي" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته 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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  گفتار شیپ
 یطراح يبرا محتوا تیریمد هاي ستمیس نیتر معروف از یکی ،وردپرس يمحتوا تیریمد ستمیس

 تیریمد ستمیس نیا .ردیگ یم قرار استفاده مورد یشخص يها وبسایت یطراح يبرا که ،اشدب یم تیساوب
 آن وانت یم استفاده یراحت و اریبس يها افزونه ه دلیلب .ددار یرانیا کاربران نیب در يادیز تیمحبوب محتوا

 فرض شیپ يسئو يدارا ،یسادگ نیع در WordPress .دانست محتوا تیریمد ستمیس نیقدرتمندتر را
 محتوا تیریمد ستمیسوردپرس،  .اشدب یم مناسب ... و دانلود يها تیسا يبرا لذا است؛ يقو اریبس
 با یاجتماع يها تیسا جادیا تیقابل نیهمچن .است ها وبالگ و ها تیسا يبرا )یعلم ،يتجار ،یآموزش(

زبان  با که ،داراست را ... و bbpress افزونه با انجمن جادیا،  buddypressهمچون ي؛قدرتمند يها افزونه
 .شود یم یبانیپشت MYSQL توسط و شده نوشته php ینویس برنامه

 ه منظورب که ،ودش یم منتشر یگوناگون يها آموزش مختلف يها تیسا در روزانه ،وردپرس يبرا
 حیتوض را الزم موارد همه که قدم به قدم يها آموزش تا میبگرد مختلف يها وبسایت در دیبا آن يریادگی

 ناقص ای بوده کم اریبس هم نترنتیا در وردپرس آموزش pdf لیفا .زمانبري است و کار میکن مطالعه داده
 .است

 در ،هدد یم پوشش را يا هحرف وردپرس مطالب تر شیب که را وردپرس يها کتاب نیبهتر از یکی ما
  .دیکن مطالعه دیبتوان و دیباش داشته خود همراه ییجا هرآن را  تا میهد یم قرار شما اریاخت

 با دیبتوان تا است گرفته قرار شما اریاخت در يمتعدد يها مثال و کدها ،حاتیتوض با همراه کتاب نیا در
 در و است شده مطرح دیمف و مختصر صورت به بخش هر مطالب .دیکن درك بهتر را مطالب ،ها آن ياجرا
 از قبل .است شده استفاده شما تیسا شدن تر جالب و بهتر يبرا مهم و يقو يها افزونه از موارد یبعض

 کتاب نیا مطالعه به سپس ،کرده کسب را وردپرس نهیزم در یمقدمات و هیاول اطالعات ،کتاب نیا مطالعه
  .دیبپرداز

 میده آموزش يا هحرف صورت به را وردپرس ،کتاب نیا با میبتوان که ،است نیا بر ما تالش و یسع تمام
 .ببرند را الزم بهره از آن تیسا طراحان و وکار کسب به مندان عالقه و

 را ما که میخواهشمند یگرام خوانندگان از لذا؛ بود نخواهد مبرا یاحتمال اشتباهات از کتاب نیا مسلماً
  .شود اقدام آن اصالح به نسبت کتاب يبعد چاپ در تا ندینما مند بهره خود ارزشمند نظرات از

  مؤلف
  

  




