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پیشگفتار
ضثىِّای واهپیَتزی یا ضثىِّای دادُ یىی اس درٍس اغلی داًطجَیاى هٌْذسی واهپیَتز،
هٌْذسی تزق ٍ هخاتزات ٍ هٌْذسی فٌاٍری اعالػات هحسَب هیضَدّ .ذف اغلی اس ارائِ
درٍس هزتثظ تا ایي حَسُ داًص ،درن جاهغ ٍ ػویك اس ػولىزد یه ضثىِ تا دیذگاُ
سیستوی است .اس عزف دیگز هفاّین هزتثظ تا ضثىِّای واهپیَتزی ٍاتستگی سیادی تِ
فٌاٍریّای جاری هتذاٍل هَرد استفادُ داردّ .ذف اس ًگارش ایي وتاب تذٍیي هزجؼی
است وِ هثاًی تحلیلی ضثىِّای واهپیَتزی را هستمل اس فٌاٍری ارائِ وٌذ ٍ تتَاًذ
ًیاسهٌذیّای پایِ هحممیي ایي سهیٌِ را فزاّن آٍرد .اس ایي رٍ تا فزؼ آضٌا تَدى خَاًٌذُ تا
هفاّین اٍلیِ پطتِ پزٍتىلی ،در ایي وتاب ػولىزد ضثىِّای واهپیَتزی تا ًگاُ اختػاظ
هٌاتغ ضثىِ تا دیذ یىپارچِ تزرسی ضذُ است .هغالة در راستای تفْین هثاًی تحلیلی ٍ
تمَیت تفىز ضثىِای ،وِ در آى ػولىزد تواهی اجشای ضثىِ در راستای تزآٍرد ّذف ًْایی
ضثىِ تفسیز هیضَد ،تٌظین ضذُ است .رٍیىزد ولی وتاب ارائِ هفاّین ٍ هثاًی اساسی
ضثىِ ّای واهپیَتزی تا در ًظز گزفتي هزاحل تىاهل ٍ تلَؽ ایي ضثىِّا تزای تزآٍردُ
ساختي ًیاسهٌذیّای وارتزاى ٍ تْزٍُری تیطیٌِ اس هٌاتغ ضثىِ است .هغالة در ّفت
فػل هؼواری ضثىِ ،ارسیاتی ػولىزد ضثىِ تا هحاسثِ تأخیز ،تْیٌِساسی ضثىِ ،اغَل
اختػاظ هٌاتغ ،هىاًیشمّای تخػیع هٌاتغ در اتز ضثىِ ،هىاًیشمّای هذیزیت اسدحام ٍ

تحلیل یىپارچِ ػولىزد ضثىِ ساسهاًذّی ضذُ است.
در فػل اٍل در هَرد هزاحل تىاهل ضثىِ ّای واهپیَتزی ٍ چگًَگی ارسیاتی هؼواری ضثىِ
تحث هیوٌین .فػل دٍم تِ تیاى هثاًی اٍلیِ در هَرد ًظزیِ غفّا ٍ هذلّای تزافیه
ضثىِ هیپزداسد .در فػل سَم ضوي تیاى اغَل اٍلیِ تْیٌِساسی خغی ٍ غیزخغی ًوًَِ-
ّای هختلفی اس وارتزدّای ًظزیِ تْیٌِساسی در تحلیل ٍ عزاحی ضثىِ هغزح هیضَد .در
فػل چْام هسالِ تخػیع هٌاتغ اس دیذگاُ تیطیٌِساسی هجوَع تْزٍُری وارتزاى اس هٌاتغ
ضثىِ هَرد تزرسی لزار هیگیزد .در فػلّای پٌجن ٍ ضطن هىاًیشمّای تخػیع هٌاتغ در
اتز ضثىِ ٍ هىاًیشمّای هذیزیت اسدحام در ًمغِ اًتْایی تزرسی ٍ تحلیل هیضًَذ .در اًتْا
در فػل ّفتن تحلیل یىپارچِ اثز هىاًیشم ّای عزاحی ضذُ در اتز ضثىِ ٍ ًمغِ اًتْایی در
چارچَب تحلیل تیيالیِای پطتِ پزٍتىلی ارائِ هیضَد.
اهیذ است وِ هغالة وتاب هَرد استفادُ داًطجَیاى ٍ هحممیي فؼال در ایي حَسُ لزار
گیزد ٍ خَاًٌذگاى ارجوٌذ ًَیسٌذُ را اس ًظزات ارسضوٌذ خَد هحزٍم ًىٌٌذ.
ػثذالزسَل لاسوی ،پاییش 9393
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