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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "مهندس روح اهللا همايون زاده"كتابي كه در دست داريد با همت 

  از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.انتشارات ميسر گشته كه شايسته است 

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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    همسر عزیزم             

  

  ارش شدگکه مهر وجودش انگیزه این ن                          
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  مقدمه مولف
  

را جل و جالله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار  يمر خدا شیو ستا سپاس

علم را بر ما  يرا به ما شناساند و درها شتنیکه خو يدگاریحکمت او در دل شب تار، درفشان. آفر

 .دیازمایعلم و معرفت ب قیرا در طر شیخو فیعطا فرمود تا بدان، بنده ضع یو فرصت يگشود و عمر

ها به ویژه در شرایط محدود منابع انسانی و  تصادي پروژهقهمانطور که مستحضرید ارزیابی مالی و ا

ي در ترده و نامحدود خصوصاً در کشورهاها به خواسته هاي گس خصیص آنل و ضرورت تعمالی بالف

رزیابی طرح ها می حال توسعه مانند ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این قبیل کشورها، ا

تصادي به قوبیت البدهد که منابع را در راستاي اهداف و مط گیرندگان این امکان را تواند به تصمیم

  ل هزینه تخصیص دهند.قطرح هایی با حداکثر سودآوري یا حدا

ی، چنانچه ارزیابی اقتصادي پروژه به درستی صورت نگیرد ممکن است به ضرر و درطرح هاي خصوص

اجه ف آن از بازار منجر گردد. در حالی که در طرح هاي عمومی که با منابع ملی موذزیان بنگاه و ح

ت در انتخاب طرح داراي قدادن ثروت ملی است. بنابراین د هستیم، شکست طرح به معنی هدر

از این رو ضرورت ارزیابی درست هر طرح با استفاده از نرم افزار مناسب و  باشد. اولویت باالیی می

 .وه و اشتغال در هر طرح خواهد شدالگوي درست، زمینه ساز تولید انب

گیرد. هدف از تهیه این کتاب ارائه  کتاب تمام سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته را در بر می این

افزار، اصول و مفاهیم کار و  ي بوده است که عالوه بر کاربري نرممنبعی کامالً مفهومی و کاربرد

و سعی بر آن شده تا  ا در شرایط کاري واقعی توضیح دهدافزار ر همچنین کارکرد هر قابلیت نرم

  تمامی جنبه هاي مورد نظر با ذکر مثال مورد بررسی قرار گیرد.

تهران و  یمحترم مجتمع فن رعاملیعادت مدس دیدکتر سع ياز جناب آقا میدان یخود م فهیوظ انیدرپا

 شانیمحترم انتشارات مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران که زحمات ا ریمد ییفرسا يجناب آقا

 تیو موقع رانیسطح دانش فراگ شیکشور و در جهت افزا ینسبت به رفع مسائل و مشکالت علم


