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مقدمه مؤلف

مقدمه

یکی از مهم ترین ویژگی های عصر حاضر پيشرفت چشمگير علم و فناوری است در این راستا ایجاد ارتباط 
آموزش  كامپيوتر،  رشته  هنرجویان  برای  و  می رود  شمار  به  اساسی  ركن  یک  اینترنت  مانند  شبکه هایی 
طراحی صفحات وب به منزله فراهم كننده بسته اصلی این ارتباط یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در 
كتابی كه پيش رو دارید سعی شده ضمن معرفی مفاهيم معمول پایه، روند طراحی وب سایت های ایستا و 

پویا به طور مجزا آموزش داده شود.
لذا به هنرجویان عزیز توصيه می شود برای یادگيری مؤثر هر فصل تمرین ها و مثال های بيان شده را به طور 

كامل اجرا نمایند. 
در خاتمه از تمامی كارشناسان، معلمان و هنرجویان عزیز خواهشمندم نظرات ارزشمند خود را به منظور 
رفع نارسایی احتمالی این كتاب از طریق پست الکترونيکی tvoccd@ roshd.ir   به دفتر تأليف كتاب های 

درسی فنی و حرفه ای و كاردانش ارسال فرمایند.
                                                                                                           

                                                                                          مؤلف             
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