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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

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

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  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 ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

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

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

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

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  " دكتر علي احساني"كتابي كه در دست داريد با همت 

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

  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.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



  :لفمقدمه مؤ

ایران اسالمی را عطا فرمودي و  انساز بار الها سپاس بیکران تو را، که به ما توفیق خدمتگزاري به آینده
 هوشمندکار و کسبهمواره چتر لطف و عنایت بی نهایت تو بر ما، سایه مهر خود را گسترده است.

(BI:Business Intelligence) خطاب مورد نیز هوش کسب و کار یا هوش تجاري عنوان به که 
 عمیق دانشی داشتن. است مؤثر سازمان بر که عواملی همه از فراگیر دانشی داشتن یعنی گیرد می قرار

 فروش، مالی،( سازمانی فرآیندهاي و عملیات اقتصادي، محیط رقبا، مشتریان، مثل عوامل همه به نسبت
  .گذارد می سازمان در مدیریتی تصمیمات کیفیت بر زیادي تأثیر که) …و انسانی منابع تولید،

 ارشد مدیران کنونی هاي اولویت جزء ها شرکت گیري گزارش و تحلیل هاي قابلیت و بهبود که درحالی
  .کند می پیدا نمود ازپیش بیش هرروز سازمانی هوش مباحث به روزافزون نیاز باشد می

 امروزه. کنند پایش را منفی یا مثبت تغییرات بتواند تا دهد می سازمان به را امکان این حل راه این
 ها آن. است BI سمت به ها سازمان رویکرد کنند، نمی …و CRM و ERP از صحبت پیشتاز هاي سازمان

 خود به وابسته هاي زیرمجموعه و خود عملکرد بهبود و ارزیابی طریق از فرآیندها سازي بهینه دنبال به
  .است افزایش حال در BI در گذاري سرمایه یافته توسعه و پیشرو کشورهاي در امروزه. باشند می

 Business intelligence  a"که در دسترس شما قرار دارد برگرفته از کتاب کتاب حاضر 
managerial approach"  می باشد که با تجربیات و موارد عملیاتی در حوزه کسب و کار هوشمند

سب گردیده است، نگارش شده که به طور ملموس در حیطه فعالیت بنده و در سالیان متمادي ک
ان چه در سطوح به گونه اي تالیف گردیده است که بتواند پاسخگوي نیاز تمامی کاربراست.کتاب 

کاربردي باشد.فصل بندي کتاب به چه شکلی صورت  دانشگاهی و مدیریتی و سازمانی و چه درسطح
ابلیت هاي کلیدي این حوزه هوشمندي در فضاي کسب و کار و قپذیرفته است که بیان کننده سیر رشد 

   و تاثیر آن باشد.

که شاید در این مختصر جاي بیان فرصت را غنیمت شمره و در انتها از زحمات تمامی اساتید و همکارانی 
تهران و تمامی  دیباگراناز مدیریت محترم انتشارات  و همچنین،نباشدمقدور تک تک اسامی این عزیزان 

  نمایم. می همکارانی که در گرآوري این کتاب بنده را یاري نمودند قدردانی

  اعتالي کشور عزیزمان ایران داشته باشد. امید است این اثر بتواند نقشی هر چند کوچک در خدمت به 
 


