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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

 "علي قاسمي -محسن يزدي نژاد -محمد رضاپور - مجاهديآقايان احسان " تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان  وگشته منتشر نشر ديباگران تهران  درما همكاران تالش  است كه با

  تشكر و قدرداني كنيم.
  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 
به ما از رسانه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان 

تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مولف مقدمه 
 

تبدیل شده که طبیعی است » گیر البته تصمیمکارآمد و «در حالی به ابزاري » هوش مصنوعی«

است! این نگرانی هر  شان شدهوکار کسباي نسبت به ثبات شغلی و  تداوم این وضعیت باعث نگرانی عده

 ؛اما دیگر براي ذهن بسیاري خوانندگان به فرایند اجتماعی متداولی بدل گردیده ؛چند عجیب است

که ناشی از برتري  ،هاي هوشمند نابودي بشر توسط ربات  علت اصلی آن نه از سر دغدغه زیرا دقیقاً

ایم و احترام  ما آثار متعددي در حوزه سالمت داشته .منافع صنفی نسبت به رفع مشکالت جمعی است

گیري کرونا در کشورمان خوش  ویژه در مبارزه با همه هکه ب -مهم   خاصی براي زحمتکشان این عرصه

رفت وقتی  تی در همین صنف فرهیخته در نظر بگیرید، چقدر توقع میقائل هستیم؛ اما ح - درخشیدند

هاي پزشکی و دندانپزشکی گرفته  جایی براي افزایش حداقلی ظرفیت پذیرش کنکور در رشته تصمیم به

  اس خطر شغلی و کاهش درآمد بشود؟!شد، بیانیه داده شود و احس

مومی بشوند و تا حد زیادي هاي هوشمند دستیار پزشکان ع پس بعید نیست وقتی سامانه

 شاهد فریاد قشري دیگر باشیم!تشخیص را بتوانند در سطح عمومی اجرا و کاربران را راهنمایی کنند، 

  که دیگر براي معاینه -سازیم  ها وقتی دستگاه پوشیدنی و حسگرهاي هوشمند را می یا ما مهندس

وآمد بدهد، هم ترافیک  د هم کرایه رفتمعمولی و اطالع از میزان فشار خون خود الزم نباشد هر فر

خره هم ویزیت پزشک عمومی تر کند، هم وقت خود و دیگران را بگیرد و باأل نشده را سنگین حل

آیا بایستی آماده پاسخگویی این چالش هم باشیم که چرا فکر کردید  -ها را درگیر کند  بپردازد و بیمه

  را کساد کردید؟!ما  وکار کسبو چنین ابزار هوشمندي ساختید و 
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 همیشه کودکی از دارند که مضمون این به جمالتی »باطل و حق« کتاب در (ره)مطهري استاد شهید

 قطار وقتی اما ؛زند نمی سنگ او به کسی است ایستاده وقتی تا قطار چرا: که بود مطرح برایم سوال این

  ؟شود می سنگباران افتاد راه به

وش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نیست، هر چند این داستان نحوه مواجهه نادرست با ه

البته  .وکار از مزایاي هوش مصنوعی خود را محروم کنند ها موجب نشده تا اهالی کسب اندازي سنگ

داوري درباره  اما پیش ؛بشر از مشکالت و نقص و خطا عاري نیست  ساخته بدیهی است که دست

لذا در این کتاب با تمرکز بر  .ندي حرکت این قطار گرددکُهاي پیشرفته نبایستی منجر به  فناوري

مدیریت منابع نظیر  ؛محورهایی به ،نماید وکارها ارائه می راهکارهایی که هوش مصنوعی به کسب

، مدیریت ارتباط با مشتري، گذاري مدیریت سرمایه، مدیریت بازاریابی، مینأمدیریت زنجیره ت، انسانی

 موارد واقعی اجراشدههمراه با ذکر مصادیقی از  در صنعت و سالمت هوش مصنوعی، مدیریت محتوا

   .ایم پرداخته

که در زمینه هوش مصنوعی و منطق فازي شناخته » اردبیلی عسکرزاده علی طفیل«جا دارد از 

 خواجه«نامگذاري شده، یعنی » روز مهندس«شود یاد کنیم و از مرد بزرگی که سالروز تولدش  می

: با توجه به موضوع کتاب حاضر نقل کنیم که» اهمیت کار«مطلبی را در زمینه  »طوسی نصیرالدین

 پرنده که گونه همان کند، می پرواز همتش بال با انسان بِجناحیه؛ یطیرُ کالطَّیرِ بهمته یطیرُ الْمرْء إنَّ«

ارسی جناب سعدي گفتار زبان ف از مرد شیرین» کار و تالش«ي  در زمینه .»کند می پرواز بالش دو با

 یاد کنیم که چنین سرود:

  

  روزگار مردان که دار بلند همت

  اند هرسید بجائی بلند همت از 
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 دروکار، به این مهم اشاره کنیم که  در پایان، ضمن آرزوي موفقیت افزون براي فعاالن کسب

 عنوان به کارگر« و شود می محسوب »جهاد« از اي شعبه مقیاس، هر در ثمربخش، کار هرگونه اسالم

الزم است به این » جهاد تبیین«! از سویی، با توجه به اهمیت است شده شناخته »خدا راه مجاهد

» هوش مصنوعی«است و » روزبودن نوآوري و به«مستلزم » کار جهادگونه«مسأله هم بپردازیم که این 

که رهبري عزیز در کمک نماید، همچنان » کار«تواند و بلکه ضروري است که به این ویژگی  می

 قدیمی هاي شیوه از بعضی البتّه]. کرد کار نمیشود[ قدیمی هاي شیوه با «اند:  فرموده 19/12/1400

 افزاري نرم بخش مهم.. .کرد حرکت روز بِه بایستی گوناگون ابزارهاي لحاظ از لکنندارد ...  جایگزین

 ».بگیرد صورت نوآوري بایستی اینجا در.. .است قضیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  




