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 شگفتاریپ
 
 
 

 تنّا ری عصف ،میبفیسف مکه در آن به یعصفدادۀ مفتبط با اطالعات    یهاتنّا ریشعفت   یبا توجه به توسعهه     
ا مفتبط ب یها. دادهاس  فادهیادگی یهاعصعف سعاامان     ی  مغزاتزار یمحور ییارتباطات   اطالعات، عصعف دااا 

 یمند. بهفهدافیگیکار مهب دیجد یهاتفص  ۀتوسه   ییشعناسا  یاا اطالعات را بفا یبزرگ فیمقاد ، کارکسع  
ه اهمفرا به  کارکسعع  یداری   ا یرقابت یتواامند تواادیمراهبفد اثفگذار  یفیکارگبه   دیجد یهااا تفصعع 
، نیاالآ یلی فدااش تحل، یدهگزارششامل   کارکس  یهوشعمند  یهاتنّا ری جیرا یکارکفدها داشعته باشعد.  

، ینیگزهنیبه، یعملکفد تجار  یفی، مددهیچی  یدادهایع ،  فدااش ر یکعا  تفاینعد ، کعا ی داده،  تحلیعل تجزیعه 
  کارکسعع  یهوشععمند یهاتنّا ری. اسعع  یزیتجو  تحلیلتجزیهکننده   ینیبشی   تحلیلتجزیه، یکا متن
 جادیا ایتوسعععهه  ،ییکمک به شعععناسععا  ی  بد ن سععااتار را بفا  اتتهیسععااتار  یهااا داده یادیا فیمقاد توااندیم

اسعع  که  نیا  کارکسعع  یهوشععمند یهای راهدف تنّ ،در اقعکنند.   یفیمد دیجد یِراهبفد یهاتفصعع 
 کی یفا  اج دیجد یهاتفصععع  ییکنند. شعععناسعععا فی ذبزرگ را امکان یهاآسعععان اا داده فی فدااش   تفسععع

لندمدت در ب صعععورتبهدر بااار را  یرقابت مزیّ  کی تواادیم یقو یتجار نشیب کی یبفمبنامؤثف  یاسعععتفات 
ز ین عصف ای، اهسعتند  یبارا یهای گی  یدارا یاکه هف عصعف   د ره  گواههمان ها قفار دهد. کارکسع   اریاات
 ناکآشععوب   دهیچی  طیمح در عیسععف فاتییتغ، عصععف نیابارا  یهای گی اا  یکی. اسعع  ییهای گی  یدارا
 شیاا شیب طیمح یدگیچی  بف که اسعع رجوع، رقبا، همکاران، محصععو ت   ادمات بابار ان،یمشععتف ،یتنّا ر

 یااسو ، همهایاوآ ر   دیجد یهاتنّا ری یتقاضا بفا ،ی ت رقابتشدن بااارها   تحوّ یجهاا دلیلبه .ندیاتزایم
ه ک ااددرک کفدهها شفک اس     شیبزرگ ر  به اتزا عیصعنا  یکوچک   متوسعط   هم ااسعو   یهاشعفک  

 دیبا یابیام  ک اتیحفظ حمنظور به   شعده مشعکل   یاندهیتزا طوربه فشعتاب امف ا    کارکسع   یایرقاب  در دا
 عیود  اکنش سفا  کارکسع  مفتبط با  فاتییاظف داشع    به تغ فیرا ا تنّا ری ۀتوسعه  یها یتهالگفت  که  ادی

منظور را به ها یقابلاا  یهی سۀ گستف ن،یاو یهاتنّا ری یفیکارگکوچک   متوسط با به یهاشعفک  اشعان داد.  
ناسعع  اا م ۀاسععتفاداامند ی، اهاسععاامان  اثفبخش یفی، مداسععا بفاین .کنندمیاود تفاهم  یفی ذبهبود رقاب 

گوااگون در ابهاد مختلف  هایگزارشآ ردن دسعع به ،اطالعات   ارتباطات اسعع . درگذشععته تنّا ری یابزارها
اامند یتفسعععا   ابس طاق  ی، کارهاسعععاامانات یدر ح مؤثفگفتتن عوامل گوااگون دراظف ک سعععاامان بای یبفا

 یهایگفاااگف ین دیاو یهاتنّا ریقات گوااگون اا جواا  متهدد بود. اما امف اه با تولد یااجام محاسععبات   تحق
 .گذشته  جود ادارد
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از  یبانیشععتوکار و پکسععب وتحلیلتجزيه، یتجار یهاتیاسععت که فعال یاگونهبه یوکار جهانط کسععبیمح
 یندهوشمکه در اسعتقرار و اسعتفاده از    يیها. سعازمان هسعتند د یعامل مهم تولوکار کسعب  یهوشعمند م و یتصعم 

 یت راهبردی، اهمحالدرعیناند. دهیرسعع یرقابت یهامزيّتع به ياز صععنا ی، در تعدادندخود سععرآمدوکار کسععب
ز قرار یر نگيد یر اقدامات رقبایتأثکه تحت اسععتمتفاوت  یو سععازمان یدر بخش صععنعتوکار کسععب یهوشععمند

شتر یار بوککسب یهوشعمند  یت راهبردیباشعد، اهم  ترتیپراهمو  تردهیچیپ، هرچه صعنعت  طورکلیبه .ردیگیم
ت یها مهم اسعععت که اهمسعععازمان ی، برااسعععا براين يابد.افزايش میز ین یز رقابتيتما یشعععود و فرصعععت برایم

واند تین موضععوع ميا ؛ زيران کنندییوکار خود را تعوکار در صععنعت و مدل کسععبکسععب یهوشععمند یراهبرد
، یگذارهين مالحظات بر سعرعت سعرما  يا .وکار سعازمان باشعد  کسعب  یت هوشعمند يراهبرد و مأمور ۀکنندنییتع

ر سرعت ب نیزهوشمند و  یهاا استفاده از آن، سرعت استقرار سامانهين اعتبار، سعرعت جذب منابع و  یتأم یهامدل
 .دنگذاریم یرات فراوانیتأث یجاد ارزش تجاريا یو بزرگ

 نامبه 1از پژوهشگران گروه گارتنر یکيتوسط  1131بار در سال نیلاوّ یبرا وکارکسب یاصعطالح هوشعمند  
 ۀتوسععععععمنظور بععه هععاروشو  میاز مفععاه یامجموعععهرا  وکععارکسعععب. او هوش شعععدمطرح  2وارد درسعععنره

ها از داده ليتبد یامعنبهو  کرد یمعرف تیبر واقعینمبت یبانیپشععت یهاسععتمیسعع ازطريق یتجار یهایریگمیتصععم
 وکارسبک یهوشمند شعوند. اسعا  گرفته  بتوانند برآن یتجار ماتیاسعت که تصعم   یزیبه چها آن ۀیلشعکل اوّ 

 ۀداد گاهيپا لیتشععک ازطريقکند و یو منسععجم م کپارچهيسععازمان را  کيمختلف، پراکنده و ناهمگون  یهاداده
 یرا برا یو چنعدبعد  یلیتحل یهعا گزارش توانعد یم یکعاربرد  یهعا برنعامعه  و  هعا روشو بعا اسعععتفعاده از    یلیتحل

وضع  راجع به یاطالعات وکارکسب یهوشمند ،حالت نيترساده در. فراهم کند هاسعازمان  رانيمد یریگمیتصعم 
وکار، اطالعات در زمان مناسب و با کسب ی. با اسعتفاده از هوشمند دهدیم ليتحو رانيبه مد وکارکسعب  یکنون

لم افتاده از ق وکارکسب یهااز شاخص یکي کهدرصعورتی . شعود یقرار داده م رانيمد اریدر اخت یشعتر یانعطاف ب
ه و ب افندبشکرا  اتیکه جزئ دهدیامکان را م نيبه کاربران ا وکارکسب یباشعد، هوشمند  یزيرخارج از برنامه اي
 .رندیموجود بگ تیجبران وضع یرا برا یمقتض ماتیببرند و تصم یاتفاق پ نيا لیدل

بفهمند ها ن اسعععت که سعععازمانيقدم مهم ااوّلین وکار، کسعععب یهوشعععمند یت راهبردیع ن اهمییهنگعام تع 
توان یم وکارکسب یرا که با استفاده از هوشمند یست و سازوکاریچ یدگاه تجاريوکار از دکسب یهوشعمند 

 ازمندیت نیع موفق یهعا برا وکعار کسعععبدرک کننعد.   ،ا هر دو فراهم کرديع نعه  يش درآمعد، کعاهش هز  يافزا یبرا
ودن و سالم ب یط بازار خارجي، شراهاسازمان یان، امور داخليمشعتر  دربارۀ یع و آسعان به اطالعات يسعر  یدسعترسع  

د يبا ،جهیاز دارند. درنتیبه اطالعات کوتاه و خالصععه ن هاسععازمان یران عاليشععان هسععتند و مد یتجار یهاتیفعال
 هاداده رايندف فنّاوری، ین مشکلیغلبه بر چن . برایدن، خالصعه و سپس گزارش شو یبار قالب بندنياطالعات چند

 ۀتهیل، یتحل ۀوظیفآمده و  هاشععرکتو  هاسععازمان، به کمک شععودیمده ینام وکارکسععب یهوشععمند یانیکه به ب
ل و تحوّ ر وییغ. تشعععوداخذ  یمات بهتریتا تصعععماسعععت مند کرده اطالعات را خودکار و نظام ینیبشیراهبرد و پ

                                                           
1. Gartner 2. Howard Dresner 
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بوده اسععت و اگر د يجد یهافنّاوریدانش و  سععمتبه هاسععازمانحرکت  یاز عوامل اصععل یطیمح یهایدگرگون
 .شک شکست خواهند خوردنکنند، بدون هایدگرگونرات و یین تغيها خود را همسو با اسازمان

. وندشععیمتبديل و به دانش  گیرندمیموردپردازش قرار  وکارکسععب یسععتم هوشععمندیبا ورود به سعع هاداده
سعععازمان و  یراهبرد یهایریگمیج آن در تصعععميو از نتا شعععودمی وتحلیلتجزيهآمده دسعععتبعه سعععپس دانش 

انفجار  در عصعععر. گرددمیاسعععتفاده  یط رقابتیمح ینیبشین پیو همچن وکارکسعععب یهاتیفعالبعه   یدهجهعت 
 ه،کپارچيو چه  یارهيصععورت جزها، چه بهدر سععازمان یاطالعات یهاسععتمیسعع ۀتوسعععو  یریگاطالعات و شععکل

است.  رياپذناجتناب یضرورت ،یریگمیهرگونه تصم یاز اطالعات برا یسازو گزارش یریکارگدرسعت به  ۀنحو
 «یسازمیصمت» فرايند لیو تسه «یسازمان یهادادهبه  دنیمعنا بخش»وکار موضوع در کسب تيريشدن مد یبا علم

. گرفته اسععت وکار قرارو کسععب تيريان علم مدتخصععّصعع اطالعات و م فنّاوریتوجه کارشععناسععان   در کانون
را با اسعععتفاده از نمودارها و ها آن و عیها تجمها را در انبار دادهداده یعلت آنکه تماموکار بهکسعععب یهوشعععمند

 یکنون یرقابت طیارزشعععمند در مح یابزار کند،یم ریو کعارکنان تفسععع  رانيمعد  یبرا یتراحشعععکعال مختلف بعه  اَ
خواندن  یاتالف وقت برا یجابه رند،یگیکه از داشعععبوردها بهره م يیهاسعععازمان راني. مدشعععودیمحسعععوب م

ها، زمان خود را بر آن انیع از م موردنیعاز درک و اسعععتخراج اطالععات  رقعابعل  یو غ دهیع چیپ یهعا گزارش یمحتوا
نسبت به  عيخود که همان واکنش سر یرقابت مزيّتو از  دهندیم اختصاص ترو روشن حیصعح  یهایریگمیتصعم 
رده موقع را درک ککه ارزش کسب اطالعات به یامروزه هر سعازمان  .کنندیاسعتفاده م  ،اسعت  راتییو تغ طيشعرا 

نسل که  نيا ۀديپدروز بر استفاده از ست که روزبهرونيو ازا کندیو باارزش استفاده م نينو فنّاوری نيباشعد، از ا 
 .شودیافزوده م ،است یسازمان یهمان داشبوردها

ه ک یشععده اسععت. زمان  تیبااهم یریطرز چشععمگبه لحظهدر  دیدوران معاصععر، توان کسععب اطالعات مف  در
 ،یرقابت یاسعععت. فشعععارها افتهيکاهش  شعععدتبه، دهندیماختصعععاص  یتجار ماتیخاذ تصعععماتّ یبرا رانيمعد 

است و  کاروکسب ۀاوّلی یهادادهبر یکرده است که مبتنملزم  یاهوشمندانه ماتیخاذ تصعم ها را به اتّوکارکسعب 
ه ابتدا به از اسععت کین ،به اطالعات یل در دسععترسععیجهت تسععه گرفته شععوند. ترعيهرچه سععر ديبا ماتیتصععم نيا

کردن گردش مکاتبات و  یکیت بعه الکترون يع سعععازمعان و درنهعا   یهعا فراينعد زه کردن یو مکعان  یخودکعارسعععاز 
ازمان ها در سععفرايندوکار  زم اسععت ابتدا در کسععب یبه هوشععمند یابیدسععت ید. برايخود بپرداز یهاسيسععرو
 یپس از ط .از داردیوکار نکسب یهافرايندت يريمد ۀزمیندر یارین امر به تجربه و دانش بسع يد. انشعو  يیشعناسعا  

 از یکيسععازمان  یهافرايند ی. پس از اجراداردها در سععازمان وجود و داده فرايندمدل  یطرّاحبه  ازین ،مرحله نيا
واهد سازمان خ یهافرايندو بهبود  لیتحل ،شودیسازمان م یو سودآور کارايی شيکه همواره سعبب افزا  يیهاراه
 بود.

 یهاسعععازمان یبرا یرقابت مزيّتدر کسعععب  یدیک عامل کليوکار کسعععب یهوشعععمندکه نيکالم آخر ا
وکار، سععبک یهوشععمند ۀدهندلیتشععک یان ابزارهایکنند که از میم ديیتأقات یج تحقي. نتااسععتمحور فنّاوری
 یهات اطالعات و دادهيري. مدهسعععتند یرقابت مزيّتن رابطه با يمعنادارتر یدارا مديريت اطالعات یهاسعععتمیسععع
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د شد. نواهق خمحقّها در سازمان راحتیبهمتناظر  یهافرايندو مختلف  یاطالعات یهاسامانه یریکارگهسعازمان با ب 
 ین اطالعاتينو یهایاروفنّو  یمصععنوعهوش یریکارگهبها، در سععازمان وکارکسععب یهوشععمنداجرای  یاما برا

 بود. خواهدکننده ار کمکیبس یاطالعات یهادر سامانه
ن یمچنام و هپرداخته وکارکسب یهوشمند ۀنیزما مشاوره دريس يبه تدرها آن که در يیهااز سازمان یاریبس
مروزه با که ااند داشته تأکیدجانب را موردلطف خود قرار داده و نيز، همواره ايد عزیان و اساتياز دانشجو یاریبسع 

 یندست و مهيريمد یدر مقاطع دکترخصعوص  به ،وکارکسعب یان نسعبت به هوشعمند  يتوجه به عطش دانشعجو 
ن ینو همچ یدانشگاهعنوان مرجع حوزه بهن يادر  یبه زبان فارسع جامع  یضعرورت وجود کتاب اطالعات،  فنّاوری

خصوص در چند سال به ،امیذهندغدغۀ ن موضعوع  يا ش آشعکار شعده اسعت.   یازپشیب در کشعور  یمرجع صعنعت 
و کنم  یبندجمع یاسععتهينحو شععابه را نهین زميها، تجارب و دانش خود در ار بود و تالش داشععتم تا دانسععته یاخ

تا از ام کردهم. البته تمام تالش خود را ينما ارائهم و يتقد یصعععنعتجامعۀ و  یدانشعععگاهجامعۀ را به  یمرجع کعامل 
 ،ورموجود در بازار داخل کشععع یمباحث رقابت دلیلبه کهازآنجايیاما کنم، ن حوزه اسعععتفاده يدر ا یوطن یهامثال
از در  (اندهرا هم برداشت یبزرگ نسبتاً یهانه گامین زميدر ا ینوعکه به)بزرگ  یهاها و شرکتاز سازمان یاریبسع 
تر در افتهيتوسعععه یاز کشععورها یخارج یهامثال از ناچاربه ،کنندمی یار قرار دادن اطالعات خود شععانه خالیاخت
ام به یمندعالقهبه . با توجه امکردهاند، استفاده موجود بودهمجازی  یها و مسعتنداتشعان در فضعا   نه که دادهین زميا

اب کتن يف ایر تألیمس یهایام در هموار کردن ناهمواریق اصعل مشعوّ  ینوعوکار که بهکسعب  یهوشعمند ۀ حوز
ردار باشععد که برخو يیار با یبسعع یو مهندسععفنّی  که نه از سععطحکنم ف یتأل ی زم دانسععتم تا کتاببوده اسععت، 

از خواندن آن احسععا  رنجش کنند و نه  یتيريو مد یسععازمان یهاو فعا ن عرصععهآموختگان دانشان، يدانشععجو
طالعات و ا فنّاوری یمهندسعع ازجمله یمهندسعع یهاان رشععتهيسععم تا دانشععجويبنو یتيريو مد یفلسععف یلینکه خيا

غیره و  یکاو، دادهیمصنوع، هوشیل تجاریتحل یهامرتبط با حوزه یهاو رشته یاطالعات یهاستمیسع  یمهندسع 
ن يف ایانه و اعتدال را در تألیم تالش کردم تا حدّ دلیلهمینبه شعععوند. یاحسعععا  بددچار ن کتاب يخواندن ابا 

تاب خوش کمخاطبان ۀ که به مذاق هر دو گروه عمدکنم ان یو ب یبندطبقه یمطالب را طوررم و یش بگیکتعاب پ 
 د.يآ

امل شنخست  بخش مرتب شده است. یکه در قالب چهار بخش اصلشده  فیتألفصعل   13کتاب حاضعر در  
 شينماو  روکاکسععب یهوشععمند 1یهایبر توانمند یاهمقدّم ،وکارکسععب یبر هوشععمند یاهمقدّم یهافصععل
 تهپرداخ وکارکسعععب یبر هوشعععمند یاهمقدّمبه ن بخش يشعععود. ای( میااقالم داده نشی)چ یلیتحل یهاگزارش
 ی، پزشکیابيمانند بازار وکارکسبمختلف  یهانهیزمن علم را در يا یم و کاربردهایتا مفاهکند می یو سع اسعت 

 یبرا وکارکسب یکه هوشعمند  يیهایتوانمندنیز ن بخش یدر هم کند.ان یب یو بانکدار یت، مالیو سعالمت، امن 
 .شودیمان یآورد، بیها به ارمغان مسازمان

و  تنکاوش در مم شده، یکه در سه فصل تنظ کاوش در داده ،داده یشناسلیحلت یهابخش دوم شعامل فصعل  
                                                           
1. Capablities 
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ه با استفاده چگون نکهيان شده و ایب یشعناسع  لیمباحث مربوط به تحل ،بخش از کتاب نيا در .اسعت کاوش در وب 
، وکارکسب یهوشعمند  یهاکیتکن ترينمهم عنوانبه یکاوو وب یکاو، متنیکاوگوناگون داده یهااز روش

به  شععدهکسععب یهال مجموع دانشيو در ادامه تبد ها به دانشل دادهيو تبد یسععازمان یهال دادهیتوان به تحلیم
 .پرداختسازمان  یریگمیتصم يندفراکمک به  یبرا یقدرتمند سازمان یهانشیب

 کهايیازآنجم شده است. یشود که در قالب سه فصل تنظیها مداده یابعاد یسازبخش سوم شامل فصل مدل
وضوع ن بخش به مي، در ااست بنا نهاده شده یهاداده یهاهيبر پا وکارکسعب  یهوشعمند ۀ دیچیسعاختمان بلند و پ 

 یارتباط مفهوم داده و هوشعععمندۀ پرداخته شعععده تا نحو یابعاد یسعععازها و روش مدلداده یسعععازها، مدلداده
 .شودان یب یکاربرد طوربه وکارکسب

 یافزار کاربردنرم ،وکارکسععب یهوشععمند یاطالعات یهاسععامانهۀ توسععع یهاز شععامل فصععلیبخش چهارم ن
Microsoft Power BI  در  یسعععيکعدنو م شعععده، یکعه در دو بخش تنظMicrosoft Power BI، در  یکعاو داده
Microsoft Power BI تيريموضععوع مد ،ابتدان بخش در يادر . اسععتداشععبورد  یسععازادهیپ یاتیعمل ۀنمون و 

ۀ عتوسعع  یان شععده تا خوانندگان با چگونگ یب وکارکسععب  یهوشععمند  یاطالعات یهاسععامانه ۀ و توسععع یطرّاح
 که در طول يیم و کاربردهایبخش چهارم، مفاه یانيپا یهادر ادامه در فصععل .آشععنا شععوند یاطالعات یهاسععامانه
اجرای ا تا خوانندگان ب اندشدهاجرا  یعمل یهافهم در قالب مثالقابل و یکاربردۀ ویدرعمل به ششعده  ان یکتاب ب
 آشنا شوند.خود  وکارکسب یها و فضاهاشده در سازمانانیب یم و کاربردهایمفاه

 یهوشعععمندۀ حوز یاهن سعععامانهيتراز محبوب Microsoft Power BI یافزارنرمۀ سعععامعانع   کعه ازآنجعايی 
اده شده و استف یافزارنرمۀ سعامان  اين ز ازیم و کاربردها نین مفاهيا یسعاز پیادهدر  دلیلهمینبه ،اسعت  وکارکسعب 

و  یفنّۀ هر دو حوز تا خوانندگانِ ان شعععده اسعععتیافزار بن نرميها در انمونه یاتیعمل یسعععازپیادهها و تمعام مثعال  
دقت و ر بهافزان نرميمراحل انجام کارها در ا ه است تاشد یسعنده شوند. سع ينو یهامتوجه مثال راحتیبه یتيريمد
 يیالش کردم تا جات دلیلهمینبهرد. يصورت پذ یدرستان شود تا انتقال مطلب بهیب یريتصو صعورت بهگام بهگام

چراکه  ؛م دشوار بوديهرچند برا ،نميگز یده دوریچیپ یو فنّ یتخصعّصع   یهاکاربردن واژهکه امکان داشعت از به 
. البته نمکت ياعتدال دو طرف را رعا اگر بخواهم حدّ خصعععوصبه ،سعععتندیانتقال نراحتی قابلبهم یاز مفعاه  یبرخ
با  اتريجو و ترمشعععتاق انِيان کنم تا دانشعععجویمناسعععب را در کتاب ب ینترنتيا یهااز آدر  یکردم تا برخ یسعععع

ز ین یارحامد ذوالفق یدا کنند. البته جا دارد از آقایشععتر جهت مطالعه دسععت پ یها به مطالب بن آدر يمراجعه به ا
ژه فصل يوبه ،ن بخشياز ا يیهاکه زحمت قسعمت  کنم یبخش آخر کتاب قدردان مطالب یۀته در یبابت همکار
 برعهده داشتند.هجدهم را 

وشععته ای نمخاطبان حرفهن و اتخصعّصعع م ازجملهآموختگان و مجامع علمی برای دانشعجويان، دانش  اين کتاب
های نّاوریفوکار با بحثی عمیق پیرامون کسععب ینبال ارتقای تفسععیر متداول از هوشععمند دشععده اسععت. کتاب به 

ی . اين امر شامل توصیفاستهای بزرگ و کوچک ار در سازمانوککسب یبرای تسعهیل هوشمند  مورداسعتفاده 
و  اندنسعععبت به آنان توانمند بوده هاسعععازمانهايی که فنّاوریوکار، کسعععب یهوشعععمند های مهمّتیکامل از قابل
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و  یدفراينۀ وکار برحسب هر دو جنبکسب یهوشعمند ن کتاب يدر اشعود.  وکار میکسعب  یمديريت هوشعمند 
توضععیحی  ۀارائبا تالش برای  یوکارکسععبهای تمرکز اصععلی بر روی جنبه ،حال. بااينشععودمیبررسععی  فنّاوری

 نیز خودداری اورانهفنّ یهاواژهازحد از بیش ۀاستفادها معطوف شده و از فنّاوریهايی همچون واضح از توانمندی
ت و يريمد یهاآموختگان رشتهدانش و آمادگی دانشجويان برایدر سطحی متناسب  فنّاوریشعده اسعت. مبحث   

اب . اين کت، آماده شده استکنندیها اقدام مدر سعازمان  یمديريتهای ی پسعت اطالعات که جهت تصعدّ  فنّاوری
 :کار گرفته شودممکن است در مضامین مختلفی به

 وریفنّا یمهندسعععهای اطالعاتی، سعععیسعععتم یهاآموختگان رشعععتهو دانشای اجباری برای دانشعععجويان دوره -
ن . در اين شرايط اياستها مناسب سعتم یت سع يريمد و اطالعات فنّاوریت يريافزار، مدنرم یاطالعات، مهندسع 

 دسععتهبی از مقا ت منتشععرشععده  لحاظ فنّی را که بهتنوّعهای هدفمند ممطالعات موردی، بخشبرعالوهکتاب 
 ۀکنندهمانند ذخیر فنّاوری بر مباحث خاصّ ی با تمرکزتخصعّص . در اين شعرايط اين کتاب  دهدیمارائه  اندآمده
   نیز بستگی دارد.تمرکز دوره و ترجیح مدرّ ۀ، البته به درجاستعرضه قابل هاداده

ر د ترعیوسعععمديريت يا در نگاهی  ۀآموختگی در رشعععترف دانشدر شعععُ ای اختیعاری برای دانشعععجويانِ دوره -
با  در چنین شعععرايطی اين کتاب .اسعععت یت صعععنعتيريمدو  بازاريابی، یت منابع انسعععانيريمدهايی چون بخش

 .استعرضه قابل د،نکنشده در کتاب را دنبال میای از مطالعات موردی که مفاهیم ارائهمجموعه
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