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 پیشگفتار   
 

در دنیای رقابتی امرروز ارتاراز زدرادی برا ت رییی میرری مرددران ان سرازمان          ترقی ورشد هر سازمان

 دارد.دک ت ییی نادرست از جانب مددر می تواند سازمان را به نابودی بکشاند.

در بررای ییشررفت   امروزه ددگر استفاده صرف از تجربه نیی تواند مددران را در سازمان موفق نیادد،بلکه مد

مددر بادد اشنا به فنون ت ییی میری باشد تا بتوانرد در مواقر    .داردسازمان نیاز به دانش و اطالعات کافی 

حساس ت یییات صحیح اتخاذ نیادد،در واق  ارزش دک مددر وابسته به ت یییاتی است که او در شرراد   

 مختلف می میرد.

س ترکیارری از رشررته هررای  کرره بررر اسررا ی اسررت تحقیررق در عیلیررات دکرری از رشررته هررای دانشررگاه  

از مجیوعه  تکنیک های تحقیرق   تفادهبنا شده است.اسمختلف)امار،مددردت،اقت اد،مهندسی،رداضی و ... (

 در عیلیات با توجه به شراد  سازمان می تواند مددر را در ت ییی میری مناسب و کارا داری رساند.

ی مطالعره و بررسری فعالیرت هرا و عیلیرات ییدیرده در       علیری بررا  تحقیق در عیلیات کراربرد روشرهای   

سازمانهای بزرگ می باشد.چنانده از ادن تعردف بر می ادد مشخص است که ادن رشرته علیری مری توانرد     

 .دن به موفقیت داری نیاددیسازمانها را در رس

ش شده مفاهیی و فنرون تحقیرق در عیلیرات بره     ادن کتاب مشتیل بر ینج ف ل می باشد که در ان کوش

 صورت کاربردی به هیراه مثال بیان شود،تا فرامیری مطالب ساده تر باشد.

 کتاب حاضر عالوه بر تشردح درس به زبان ساده با مثالهای متعدد، حاوی نکات مهی تستی نیز می باشد.

اشرتااه نیسرت،از هرر مونره رهنیرود      به دلیل ادنکه هیچ دک از م نوعات بشری خالی از احتیال خطرا و  

 ثر تشکر و قدردانی می نیائیی.اساتید،مدرسین،دانشجودان و سادر افراد خاره جهت اصالح و تکامل ادن ا

در نهادت بر خود الزم می دانیی از زحیات کلیه عزدزانی که در تهیه ادن کتاب نقش داشته انرد، بره ودر ه    

 قددر و تشکر نیادد.احید سعیدی و نادر شیسی ت مهندس اقادان
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