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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  "دكتر حميد اسماعيلي و جناب آفاي متين آل احمد"كتابي كه در دست داريد با همت 

ي جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  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.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مقدمه
در جهت تولید  که انسانی و اطالعاتی ،اي است اجتماعی که با استفاده از منابع ماديپدیده ،سازمان

ها با توجه به اندازه و نوع فعالیت داراي محصوالت و یا خدماتی معین ایجاد گردیده است. سازمان
سلسله مراتب مدیریت مشخصی هستند. مدیران ارشد در راس این سلسله مراتب و مدیران عملیاتی در 

سرعت و پر  در عصر پر اند.ر بدنه این هرم قرار گرفتهد یقرار دارد و مدیران میانآن  ترین سطحپایین
ها باید به سرعت خود را با محیط رقابتی تطبیق دهند. براي این منظور باید سازمان ،رقابت امروز

  و به سرعت اجرایی گردند.اتخاذ تصمیمات درست و به موقع 

که کوتاهماتی باشد. تصمیمیبه عهده الیه مشخصی از مدیریت آن  با توجه به اهمیت تصمیم وظیفه
به عهده مدیران  ترین زمان گرفته شوددر عین حال باید در کوتاه و عموما کم هزینه ،کمی ،مدت

گري میانجی گیرند و بیشتر نقش الهام بخشی،می . مدیران ارشد تصمیمات استراتژیک راعملیاتی است
  سازي را در سازمان دارند.و یکپارچه

ترجمه و تفسیر تصمیمات مدیریت ارشد را براي مدیران  ،مدیران میانی نقش انتقالتوان گفت می
قابل درك  هاي عملیاتی و ارایه گزارشی ساده،تحلیل نتایج حاصله از فعالیت واحد عملیاتی و همچنین

  و کمی به مدیران ارشد است.

کنترل آن  که وظیفه مانند مدیر کنترل پروژه شخصی دارندعموما مدیران عملیاتی شرح وظایف م
که  کشینقشهیا مدیر کنترل  ریزي از قبل تعیین شده است،رنامهها نسبت به بپیشرفت فیزیکی پروژه

را به  آنها توان کارایی و اثربخشیدر سازمان است و می کشیخدمات واحد نقشهوظیفه او کنترل 
عموما مدیران ند و داراي گستردهصورت کمی محاسبه و کنترل کرد ولی مدیران میانی شرح وظایف 

عملیاتی موفقی بودند که به علت وفاداري و کیفیت باالي خدمات در سازمان ترفیع گرفته و جایگاه 
دهد ولی در اغلب اوقات  ها رخ می در سازمانست که ا این اتفاقی ،اندمدیریت میانی را در اختیار گرفته

عدم توانایی در انجام وظیفه از شرکت اخراج شده و یا به شود و یا به علت  یا فرد از سازمان جدا می
  .گردد میخروج فرد از شرکت  بگردد که باز موج قل میتري منت سمت پایین

وظایف مدیران میانی و  ،مدیریت از و در عین حال ساده اطالعات جامع این کتاب سعی دارد
  خوانندگان بگذارد.هاي الزم براي انجام این وظایف را در اختیار  توانایی

  


