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تعاریف و مفاهیم مرتبط با فناوری اطالعات

مؤلفهدوشاملاطالعاتفناوري
:است

فناوريـالف)(Technology

اطالعاتـب(Information)



فناوری چیست؟

یونانیلغتدوازمتشکلفناوري(Techne)وهنرمعنیبه(logia)دانشوعلممعنیبه
.باشدمی

ينماشتجهيزات،،ابزارفنون،،هاروش،فرایندهـــاازمجموعهايازاستعبارتفناوري
.رددگمیارائهخدمتییاشودمیساختهكاالییآنهاتوسطكههاییمهارتوآالت

ونظمممطالعاتورویههاازاستفادهباصنایعدرعلومازكاربرداستعبارتفناوري
.جهتدار

ارائهرابشرنيازموردكااليوخدماتعلمی،دستاوردهايوایدههـــابکارگيريبافناوري
.كندمی

استتخدماوكاالبهانسانینيرويوسرمایهطبيعی،منابعتبدیلعاملفناوري.

رفعبهكهیییندهاافروهادستگاهابزار،كاربردوساختروشوشيوهبهترسادهبيانبه
.گویندمیفناوريكند،میكمکانسانیهايدشواري



اطالعات چیست؟

يكارهـــاوهاواقعيتها،ایـدهتمامازاستعبارتاطالعات
لتیحاهربهورسمیغيریارسمیصورتبهكهذهنخالقانه
.استگردیدهتوزیعیاومنتشرثبت،

،رویدادهايوعنصرهاازبهدستآمدهآگاهیهاياطالعات
.استهستیجهان

ايهمجموعهرازاستعبارتاطالعاتانفورماتيکفرهنگدر
وارآشکمفهومدارايكهنماديیاحروفدیجيتال،عناصراز

.گيردقراراتوماتيکپردازشمعرضدرتواندمیوبودهمشخص



فناوری اطالعات

استشدهارائهگوناگونیتعاریفاطالعاتفناوریاز:
1.ورتصبهاطالعاتانتقالوذخیرهپردازش،برایشدهگرفتهکاربههایفناوریانواعتمام

.الکترونیکی
شودیماستفاده...وهاشبکهارتباطی،تجهیزاترایانه،نظیرتجهیزاتیازمنظوراینبرای.
استحالیدراین.استشدهتاکیدبیشتراطالعاتفناوریعینیوفیزیکیبعدبرتعریف،ایندر

عاملهایستمسیافزارها،نرممثل.باشدمیهمفیزیکیغیرومعناییبعدشاملاطالعاتفناوریکه
...و
2.هایمهارتوهاروشفنی،دانشها،ماشینابزارها،ازایمجموعهشاملاطالعاتیتکنولوژی

اطالعاتصرفموانتقالجابجایی،بازیافت،انباشت،پردازش،ستد،ودادتولید،درآنهاازاستفاده
.است

3.نوآوریابهمراههاانسانحوزهدرابزاروفکراندیشه،استراتژی،یکبیشتراطالعاتفناوری
.است



نرمبستهسريکیفقطاطالعاتفناوريكهاستمعنیاینبهفکرومفاهيمسريیکعنوانبهاطالعاتفناوري

برايجامعوقوياستاياندیشهوفکرایجادمستلزماطالعاتفناوريبلکهنيست؛افزاريسختوافزاري

.ارتباطاتوعملياتواهدافاجرايابزارها،تركيب

فناورينآبهباشد،هاپيامواطالعاتانتقالوپردازشگردش،آوري،جمعموجبچهآنهربگوئيماگرپس

فناوريبهزاريابدیدبااگرالبته.باشدمیاطالعاتفناوريبهابزارينگاههماناینشود؛میگفتهاطالعات

آشناتاطالعافناوريباكهاستمدیديمدتهاسازمانازبسياريدیدخواهيمگاهآنشود،نگاهاطالعات

بهرهكمترینياز،نموردومناسباستراتژيوفکرازگيريبهرهعدمدليلبهولیاند؛كردهتجربهراآنوهستند

.اندداشتهابزاريوسایلاینازرابرداري

بهآورينوبدونرااطالعاتفناوريهاسازمانچهچنان.استنوآوريهمانااطالعات،فناوريمهمابعادازیکی

پویاوزندهبراي.شدخواهندحذفرقابتصحنهازوشدهروبروشکستبامدتیازپسیقينطوربهبگيرند،كار

.شودمیمحسوبآنتحولوتوسعهكليدشاهنوآورياطالعات،فناوريكاربردداشتننگه

باشيمداشتهسازماندراطالعاتفناوريبهآفرینتحولنگاهیكهاستآنبهترپس.



کاربرد فناوری اطالعات در حوزه های مختلف 
سازمانی

1.فروشوبازاریابیحوزه
2.خدماتارائهیاتوليدحوزه
3.كاركناناموروانسانیمنابعحوزه
4.حسابداريومالیمدیریتحوزه

5.ریزيبرنامهومدیریتحوزه



حوزه بازاریابی و فروش

عدمصورتدركهچرا.داردسازمانیکتوسعهورشدوبقاادامهدرحياتینقشیسازمانیحوزهاین

ادامهبهقادرانسازمهايبخشدیگراست،خارجیمحيطبامستقيمتعاملدركهحوزهاینصحيحكاركرد

.بودنخواهندحيات

هايحوزهردتغييراتكردنرصدبازار،دررقباتحركاتبررسیمشتریان،باتعاملوظيفهحوزهاین

میمحسوبسازمانچشمحوزهاینگفتميتوان.داردعهدهبررا...وفناورياجتماعی،سياسی،اقتصادي،

اسخیپكندمیسعیحال،عيندر.نمایدمیمنتقلسازمانداخلبهراخارجیمحيطاطالعاتوشود

.بدهدمحيطیعناصروتحركاتاینبهفعالحتیومناسب

،باشدمیحوزهاینعهدهبر...واجراییهايدستگاهباتعاملبازاریابی.

استبدیهیامريحوزهاینفعاليتمختلفابعاددراطالعاتفناوريكاربرد.

مشتريباروابطمدیریتتکنيک،(خطبر)آنالینفروشوب،صفحاتازاستفاده(CRM)،تحليلوتجزیه

سازمانیدخریفرایندهايمجازي،تبليغاتوبازاریابیمختلف،افزارهاينرمكمکباخریدالگوهاي

.هستندجملهآناز...و(دولتالکترونيکیتداركاتسامانه)الکترونيکی



حوزه تولید یا ارائه خدمات

كند،اعمالآنرويبررازیاديتاثيراستتوانستهاطالعاتفناوريكههاسازماندردیگريحوزه
.باشدمیخدماتارائهیاتوليد

وهاروشازدیگربسياريوتوليدفرایندهايدراتوماسيونتوليد،مکانيزههايسيستمحاضرحالدر
.كنندادایجراانقالبیتوليد،حوزهدراندتوانستهكهدارندوجودافزارهایینرموهاتکنيک

داردوجودالکترونيکدولتبحثهم،اجراییهايدستگاهتوسطخدماتارائهبخشدر.

منظوربهعاتاطالفناوريازآسانوسهلاستفادهامکانسازيفراهممعادلالکترونيک،دولتمفهوم
هفتهروز7وساعته24صورتبهرجوع،اربابومشتريبهمستقيمصورتبهدولتیخدماتتوزیع

كهمیباشداتاطالعفناوريازاستفادهمنظوربههادولتبرايشيوهايالکترونيک،دولت.میباشد
وخدماتفيتكياصالحدولتی،خدماتواطالعاتبهمناسبدسترسیجهتالزمتسهيالتافرادبه

.ندمیكاعطاراساالرمردمنهادهايوفرایندهادرمشاركتبرايگستردهترهايفرصتارائه

بهبالفصلرتصوبهرادولتیخدماتكهمیباشددولتپاسخگوییشکلیکالکترونيکدولت
معادلک،الکترونيدولت.میدهدشركتاجتماعیهايفعاليتدرراآنهاومیدهدارائهشهروندان
بهثرمووكارااطالعاتوخدماتارائهطریقازدولتامورتسهيلمنظوربهفناوريازاستفاده

هايکنولوژيتازتركيبیالکترونيک،دولت.میباشدتوليديوتجاريهايشركتوشهروندان
عامهبهمستقيمطوربهتخدماارائهمنظوربهاطالعاتملیشبکهیااینترنتوبشبکهبستربراطالعاتی

.استمردم



،هايعاليتفالکترونيکدولتطریقازمیتوانند...وموسساتاقتصادي،هايبنگاهشهروندان
:دهندانجامرازیرمواردنظيرگوناگونی

عقدركت،شثبتكار،وكسبجوازتجدیدودریافتگواهينامه،تجدیدعوارض،ومالياتپرداخت
درتشركاعتباري،ومالیهايفعاليتانجاممرگ،وتولدثبتطالق،وازدواجثبتقرارداد،
باتعاملمجازي،هايكتابخانهازاستفادهمختلف،مقاصدبرايالکترونيکفرمهايپركردنانتخابات،
حسابتصورمثلمختلفهايحسابصورتپرداختاجتماعی،وتجاريودولتیمختلفنهادهاي

ياسی،سمختلفاطالعاتدریافتساختمان،سازوساختاجازهدریافتگاز،وتلفنوبرقوآب
...دیگرمواردواجتماعیواقتصادي

كرداشارهزیرمواردبهتوانمیالکترونيکدولتمزایايجملهاز:

1.اداريزائدهايالیهحذف

2.واطالعاتهبدولتیسطوحسایركارمندانوتجارشهروندان،آساندسترسیامکانكردنفراهم
دولتیخدمات

3.سامانهحذفوسازيیکپارچهطریقازهاهزینهكاهشوهامؤسسهاجراییهايفرایندتسهيل
...ومازادهاي

4.دانشهروننيازهايبهسریعپاسخگوییتضمينجهتدولتیعملياتساختنكارآمد



حوزه مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

دراطالعاتاوريفنكاربردبهاشارهكاركنانباسازمانارتباطحوزهدراطالعاتفناوريكارگيريبه
.دارداشارهشانوظایفانجامدركاركنانبهكمکوكاركنانبينارتباطاتتسهيل

واژهeHRیاeHRMگرفتقراراستفادهمورد1990سالدرباراولينبراي.

بامستقيماطارتبداشتنبرايكاركنانومدیرانتوانمندسازيجهتدراطالعاتفناوريازاستفاده
ودهیرشگزاعملکرد،ارتباطات،برايخدماتارائهكاري،هايمحيطدیگروانسانیمنابعواحد

.اجراییهايقابليتبرعالوهیادگيريودانشمدیریت

وهامشیخط،هااستراتژياجرايبرايراهیعنوانبهراالکترونيکانسانیمنابعمدیریتگروهی
ازكاملفادهاستباآگاهوشدههدایتپشتيبانیکطریقازهاسازماندرانسانیمنابعهايشيوه
همراالکترونيکانسانیمنابعارتباطاتبعدآنها.اندكردهتعریفوبفناوريبرمبتنیهايكانال
توانندمیونيکالکترانسانیمنابعمدیریتطریقازكارفرمایانوكارمندكهجاییكردند،اضافه
.نمایندبرقرارارتباطهمباتريبخشاثرطوربهانسانیمنابعمحتوايدرباره



دادقراربررسیموردآنكاربردازمرحلهسهدرتوانمیراانسانیمنابعمدیریتبراطالعاتفناوريتاثير:

1شدنخودكاریااتوماسيون–الکترونيکانسانیمنابعمدیریتمفهومـ:

كارهايانجاميبراافرادبهنيازكاهشودستیهايسيستمكردنمکانيزهمنظوربهاطالعاتفناوريازمرحلهایندر

پيداردنكفکربرايبيشتريفرصتافراد.دهدمیكاهشرااداريروتينكارهايحجمكهشودمیاستفادهروزمره

فناوريحالتایندر.دبپردازناطالعاتتفسيربهبيشتروبگيرندبکارراخودشناختیهايقابليتتوانندمیوكرده

تاثيرانسانیابعمنعملياتیهايجنبهبراداري،باركاهشوعملياتیامورانداختنجریانبهطریقازتواندمیاطالعات

برخیاگذاريوطریقازهاسازمانكهشدهموجباطالعاتفناوريهايپيشرفتمثالً.دهدتغييرراآنساختاروبگذارد

تامينسازمانداخلازتربخشاثروكارآمدترنحويبهراخدماتایناطالعات،فناوريخدماتمتخصصانبههافعاليت

.كنند

2اطالعاتورسانیاطالعـ:

رابخشیثراتاشودمیظاهراتوماسيونوشدنخودكارمرحلهازفراتردهدمیارائهرااطالعاتاطالعات،فناوريوقتی

اطالعاتفرادازیرا.بردمیباالرااهدافوحوادثها،فعاليتشفافيتسطحاطالعاتفناوريرسانیاطالع.دهدافزایش

رخاحدشانویاسازماندرچهآنمورددروكنندمیكسبسازمانادارهاساسیفرایندهايدربارهتريعميقوبيشتر

تواندمیترسیدسزمانكاهشوخدماتكيفيتسطحافزایشبااطالعاتفناوريحالتایندر.دانندمیبيشتردهد،می

.بگذاردتاثيرانسانیمنابعارتباطیهايجنبهبر



3آفرینیتحول–الکترونيکانسانیمنابعمدیریتمفهومـ:

منابع،عاتاطالودانشخالقيت،آفرینی،تحولوكندمیمجهزجدیداقداماتوعملياتبهراسازماناطالعاتفناوري

كند،میمشاركتاستراتژیکوخدمتمحصول،ابقادراطالعاتفناوريبعد،ایندر.شودمیسازماناصلیوعمده

برقراريانامکاطالعاتفناوريحالتایندر.داردمشاركترقابتیمزیتوپذیريانعطافافزایشدركهگونههمان

وزمانهايتمحدودیعبارتیبهكند؛میفراهمراآنهااطالعاتدرشدنسهيموجغرافياییمرزهايفراسويباارتباط

میفکرونیكنچارچوبازخارجوشدهمواجهجدیدفرایندیکباانسانیمنابعمدیراننتيجهدرشود،میحذفمکان

فناوريها،تراكنشاتوماسيونراستايدرالکترونيکانسانیمنابعمدیریت.دهندمیشکلجدیديهاينوآوريوكنند

اختياردررامناسبپتانسيلذیلهايسيستمزیرطراحیطریقازوگرفتهاختياردركاربرديابزارعنوانبهرااطالعات

:دهدمیقرارمدیران

شغلیمسيرمدیریتوانتصاباتسيستمزیرـ

پرداختالکترونيکیسيستمزیرـ

آموزشمدیریتالکترونيکیسيستمزیرـ

انتخابواستخدامالکترونيکیسيستمزیرـ

عملکردمدیریتالکترونيکیسيستمزیرـ

تخلفاتوانضباطمدیریتالکترونيکیسيستمزیرـ





درتواندمیاطالعاتفناوري
منابعفرایندهايمجددمهندسی
لذا.ایدنمایفارابسزایینقشانسانی
يلهوسبهاغلبفرایندهامجددطراحی
اطالعاتفناوريازگرفتنكمک
.پذیردمیصورت



حسابداریومالیمدیریتحوزه

است،رفتهپذیتاثيراطالعاتفناوريازچشمگيريطوربهكهسازماندیگرهايحوزهاز

زارهايافنرمكارگيريبهشاهداكنونهمكهطوريبه.استحسابداريومالیدایره

.هستيممالیمدیریتوحسابداريزمينهدرگوناگون

انبار،موجوديندمانمختلفهايزمينهدررابروزاطالعاتاندتوانستهیکپارچههايسيستم

قرارسازمان...ومالیمدیرانحسابداران،كارپردازان،اختياردررا...ودستمزدوحقوق

روشرینبهتریزي،بودجهزمينهدرجامعیافزارهاينرمهممالیمدیریتزمينهدر.دهند

دیگرولیماواحدبينارتباطامکانكههاییشبکهوافزارهانرمنيزو...ومالیتامين

.شوندمیدیدهآورند،میوجودبهراواحدها



حوزه مدیریت و برنامه ریزی

وكردهاكتفااتیعمليابعاددرآنازاستفادهبهبيشتراطالعاتفناوريازاستفادهدرهاسازماناكثر

هايامهبرناطالعاتفناوري.ندارندتوجهیبلندمدتوراهبرديابعاددرآنمزایايبهوكاربرد

وريبهرهتوانستهكهاستكردهارائهمدیرانبهریزيبرنامهامردركمکبرايهمگوناگونی

.ببردباالداخلیحوزهدرراسازمان

مناسبیابزارهايند،باشمیسازمانگيريتصميمسيستمدرمهماجزاازیکیكهاطالعاتیهايسيستم

ارائهسازمانانگيرندگتصميمبهمناسبموقعدرراشدهخالصهوصحيحاطالعاتكهانددادهارائه

.نمایندمیفراهمسازمانمدیرانبرايرادقيقوصحيحگيريتصميمامکانوداده

گيريصميمتومدیریتازحمایتبراياطالعاتفناوريورایانهازكهراهاییسيستمكلیطوربه

.اندناميدهرایانهبرمبتنیاطالعاتهايسيستمگيرند،میبهرهويهاي



تعریف داده، اطالعات و دانش

ذخيرهونديبطبقهثبت،كهاستمبادالتوهافعاليترویدادها،واشياازمقدماتیتوصيفشامل:داده

حرفی،،عدديصورتبهتوانندمیوبرسانندراخاصیمعنیكهاندنشدهمرتبطوريولیاند؛شده

.استفرادایااهدافرویدادها،دربارهساختارنيافتهحقایقشاملدادهواقع،در.باشندصداییوشکلی

هستندنشدهپردازشوخامهايواقعيتوارقامآمار،ها،دادهگفتتوانمیخالصهطوربه.

نندكمیمعنیایجادآنهاكنندهدریافتذهندركههستندهادادهازايمجموعهازعبارت:اطالعات.

بينیپيشانستتونمیودانستنمیحالبهتااوكهنمایدارائهراچيزيكنندهدریافتبهبایداطالعات

ومعينشکلاتاندشدهتركيبوتبدیلپردازش،كههستندهاییدادهاطالعاتدیگرعبارتبه.نماید

وآنهاكردنخالصها،هدادهانتخابیعنیاطالعات.كنندمنتقلفردبهرابيشتريآگاهیوبگيرندمعناداري

ارتباطهمباكهدهستنهاییدادهاطالعات.باشدسودمندومفيدكنندهدریافتبرايكهنحويبهآنهاارائه

وشدهندهیسازماودارمعنیهايدادهبهاطالعاتخالصه،طوربه.كنندمیدنبالرامعينیهدفوداشته

.شوندمیاطالقمفيد



ونهچگكهاینواطالعاتازايمجموعهدرکوآگاهیشاملدانش:دانش

دانش،.باشدیمشوند،گرفتهكاربهنحوبهترینبهتوانندمیاطالعاتاین

.استنمعيحوزهدرالگومداروساختاریافتهمناسباطالعاتازايمجموعه

هميدنفباهمراهكهباشدمیاطالعاتشدهباروروشدهغنیشکلدانش

.استچراییوچگونگی

هومی،مفاطالعاتها،ارزشیافته،نظامتجاربازسيالیتركيبدانش

تلفيقوبیارزیابرايچارچوبیكهاستمتخصصانهايبينشوهابصيرت

.كندمیفراهمجدیداطالعاتوجدیدتجارب



ارتباط بین داده، اطالعات و دانش

وعاتاطالداده،بينارتباطدربارهمهمدیدگاهیکاطالعاتی،هايسيستمدر

بهعاتاطالواطالعاتبهدادهتبدیلفراینددیدگاه،اینطبق.داردوجوددانش

:باشدزیرشرحبهتواندمیدانش

باشندمیهادادهنمایانگرخامارقاموآمارعالئم.

شوندمیاطالعاتبهتبدیلمفهومیتغييرباهاداده.

آیدمیوجودبهدانشاطالعات،تلفيقوتركيببا.

شودمیحاصلزمانطولدردانشبهاطالعاتواطالعاتبهدادهتبدیل.



اطالعات و سازمان
كندمیبيانگونهبدینسازمانبرايرااطالعاتاهميتگيتسبيل:

ورقيبانبيناشمسازماننمودنشاخصبرايروشترینشایسته.دارمنيرومندولیسادهباوریکمن

بهتيابیدس.استاطالعاتازكارآمدبرداريبهرهدیگران،ازشماافتادنپيشبرايراهبهترین

.زندمیرقمراشماباختیابردكهاستآنازاستفادهچگونگیوالزماطالعات

گویدمیجيلسينگ:

یعنیسنتیگانهپنجمنابعبهكهاستمنبعششميناطالعاتاست،رقابتدورانكهكنونیدوراندر

.استشدهاضافهزمانوموادپول،ماشين،انسان،

درجامعوهنگامبهدقيق،صحيح،اطالعاتوهادادهسازمانیهركهگرفتنتيجهتوانمیپس

باشد،داشتهابیدستينيازشمورداطالعاتوهادادهبهممکنزمانكمتریندربتواندوداشتهاختيار

باشد،ترتماتيکسيسوترمنسجمتر،شفافتر،دقيقسازمانیکاطالعاتفضايچههر.استترموفق

.آیدنائلخوداهدافبهتواندمیبهترسازمان



سیستم های اطالعاتی

كهتاسافراديوهادادهپردازشهايرویهها،دادهاطالعات،فناوريشاملاطالعاتیهايسيستم

.كنندمیپردازشوآوريجمعراهاداده

وگهدارينپردازش،آوري،جمعبرايكهاستاطالعاتمنابعازايمجموعهاطالعاتیهايسيستم

.ستاشدهطراحیاطالعاتگذاشتناختياردریاتوزیعگذاري،اشتراکبهكارگيري،به

ري،آوجمعرااطالعاتكهباشدمیهمبهوابستهاجزايازايمجموعهاطالعاتیهايسيستم

.نمایندتيبانیپشسازمانیكنترلوگيريتصميمفرایندازتاكنندمیتوزیعوذخيرهپردازش،

میفراهمیانمشترومدیران،كاركنانبرايراالزمومفيداطالعاتسازماندراطالعاتیهايسيستم

.آورند



مزایای سیستم های اطالعاتی

-بیقالدرمختلفمنابعازآمدهدستبهاطالعاتذخيرهوآوريجمع

یکپارچهومنسجم

-اطالعاتمتقاضياناطالعاتینيازهايبهسریعپاسخگوییقابليت

-مختلفمراكزبيناطالعاتتبادلامکان

_ايمقایسهگزارشاتارائهوتهيهامکان

-گيريمتصميوریزيبرنامهمنظوربهالزماطالعاتیابزارآوردنفراهم

آسانوسریع



کاربرد سیستم های اطالعات 
انسانی،ينيروتعدیلكار،تسریعبراياطالعاتیهايسيستم

ردیابیتقابليافراد،فيزیکیحضوربهنيازعدمریزي،برنامه

كممان،سازمنابعاتالفازجلوگيريآنها،برنظارتواطالعات

،رجوعاربابومشتريبيشتررضایتخطا،احتمالنمودن

ارتقال،مشاغتشخيصراهکارهايارائهسازمان،كاركنانرضایت

ارائهمان،سازدرمناسبكارتقسيمپایدار،پذیريرقابتسطح

ازياستانداردسموثر،سازمانیفرهنگایجادآنالین،خدمات

میرقرااستفادهمورد...و(امورانجامیکسانشيوه)فرایندها

.گيرند



عوامل موثر در پیاده سازی سیستم های اطالعاتی
1.منابع:

(مونيتورپگر،چا)دادهخروجهايدستگاهكليد،صفحهداده،ورودهايدستگاهمثلايرایانهتجهيزات:افزارسخت(الف،

(دیسکاكسترنال،هاردماوس،)جانبیهايدستگاه،(CPU)مركزيپردازنده

افزارهاينرماملش.اندشدهكدبندينویسیبرنامهزبانیکاساسبركههاییدستورالعملازايمجموعه:افزارنرم(ب

.باشندمی(...وورد)كاربرديافزارهاينرمو(ویندوز)سيستمی

(...وتلفنمودم،)هاسيستمارتباطجهت:ارتباطیتجهيزات(ج

نمیاعالموبودههمحرمان)فنیمستنداتشامل.استسيستمطراحیبهمربوطاسنادوهادستورالعملشامل:مستندات(د

(كاربراناستفادهجهت)كاربرديمستنداتو(شود

انسانیمنابع(ر:

A-كاربران

B-كارشناسانداده،پایگاهدیرانمسيستم،تحليلگراناطالعات،فناوريكارشناسان)سيستمخدماتوپشتيبانیبخشپرسنل

(...واپراتورهافنی،نویسانبرنامهشبکه،



2-نيازهايويپاسخگبایداطالعاتیهايسيستم:مدیریتسطوح
.باشندسازماندرمدیریتیمختلفسطوح

3-تصميماتنوع:

مسالهومشکلشناختوبررسیمرحله(الف

هالحراهازیکهرنتایجارزیابیوحلراهتعيينمرحله(ب

حلراهچندینبينازحلراهیکانتخابمرحله(ج

انتخابیحلراهاجرايمرحله(د

شدهاجراحلراهارزیابیمرحله(ر



سیستم های اطالعاتی مدیریت

تصميمازشتيبانیپبرايكهاستماشينوانسانازمركبوجامعسيستمیمدیریت،اطالعاتسيستم

.سازدمیفراهمرااطالعاتیعمليات،ومدیریتها،

ازحمایتبرايالزماطالعاتكهاسترایانهبرمبتنیویکپارچهسيستمیمدیریت،اطالعاتسيستم

.كندمیفراهمراگيريتصميموعمليات

وازماندهیسآوري،جمعمنظوربهاطالعاتفناوريكارگيريبهشاملمدیریت،اطالعاتسيستم

.استگيريتصميمفراینددراستفادهجهتهادادهتوزیع

نمایدمیتامينراروزمرهتصميماتطولدرمدیراناطالعاتینيازهايمدیریت،اطالعاتسيستم.

ازپشتيبانیجهتازمانسدراطالعاتیهايسيستمسيستماتيکكارگيريبهمدیریت،اطالعاتسيستم

.استگيريتصميمومدیریتوظایفعملکرد،



انواع سیستم های اطالعات

1.عملياتپردازشهايسيستم(TPS):

درهاییستمسيچنين.شوندمیاستفادهسازمانروزمرهوتکراريهايتراكنشیاعملياتاجرايبراي

راياتعملسطحنيازمورداطالعاتها،دادهپردازشانجامضمنوطراحیخاصعملياتیزمينهیک

ازاستفادهباد،شمیانجامدستیصورتبهقبالكهراكاريواقعدرفوقهايسيستم.نمایندمیتامين

كارپردازي،ینی،كارگزنظيرسازمانمختلفهايبخشدرتوانندمیهاسيستماین.دهندمیانجامرایانه

سيستمسفارشات،ثبتسيستمدستمزد،وحقوقپرداختسيستممثل.شوندگرفتهكاربه...ومالیامور

...وهاگواهیارائه

2.ادارياتوماسيونهايسيستم(OAS):

سازي،ذخيرهازسپونمودهایجادویدئویییاوشفاهیكتبی،صورتبهرااداريمکاتباتها،سيستماین

...ویویدئویكنفرانسایميل،چارگون،سيستممثل.دهندمیانتقالراآنهانمایش،واصالح



3.براندانشهايسيستم(KWS):

اسنادیتمدیرسيستممثل.كنندمیحمایترادانشمدیریتودانشكاربرانكههاییسيستم

4.مدیریتیهايگزارشهايسيستم(MRS):

كهاستتعامالتشپردازسيستمچندیادوازمتشکلوكردهپشتيبانیسازمانمدیرانازهاسيستماین

.دهندمیارائهتركيبیگزارشاتقالبدررامدیراننيازمورداطالعات

ايبرنامههايگزارش(الف

درخواستیهايگزارش(ب

خاصهايگزارش(ج

تفصيلیهايگزارش(د

شدهنمایههايگزارش(ر



5.مدیریتاطالعاتهايسيستم(MIS):

بهبلکه.شوندینممربوطسازمانروزمرهعملياتبهوهستندعملياتپردازشهايسيستمازباالترسطحیک

.گرددمیبازكند،میپشتيبانیراعملياتكههاییفعاليتمدیریت

سامانهعنوانتحتTPSسيستمازكارپردازيتوسطاداريتجهيزاتوملزوماتخریدموضوعدرمثالعنوانبه

واحدعملکردبررسیبرايمدیریتاطالعاتهايسيستمازشود؛میاستفادهدولتالکترونيکیتداركات

.شودمیاستفادهآنارزیابیوكارپردازي

:(DSS)یارتصميمهايسيستم.6

بهMISشبيه.رودمیاركبهخاصمسائلحلبرايوسازمانبااليردهمدیرانتصميماتازپشتيبانیبرايبيشتر

ازگيريبهرهابهاسيستماین.استمدیرباتعاملباهمراهمعموالوشودنمیمربوطتکراريومنظمعمليات

وكنندمیائهارمختلفهاياستراتژيازراهاییتحليلآماري،وریاضیهايمدلبرمبتنیوسازماناطالعات

.نمایندمیكمکويگيريتصميمبهمدیرباتعاملبا

راگيريتصميمرایندفوكندمیجبرانرااطالعاتكمبودكهتعاملیوپذیرانعطافكامالمحور،رایانهسيستمی

.شودمیاستفادهپيچيدهتصميماتدرموجودعواملتحليلوتجزیهبراي.نمایدمیتسهيل



7.راهبردياطالعاتیهايسيستم(SIS):

محيطیروابطواتخدمیاكاالعمليات،تغييراهداف،بهكههستندهاییسيستمراهبردياطالعاتهايسيستم

اطالعاتهايتمسيس.پردازندمیرقبابهنسبتبرتريكسبدرهاآنازپشتيبانیوحمایتجهتدرسازمان

اطالعاتايهسيستمكهايمشخصهمهمترین.گرفتكاربهسازمانسطوحازیکهردرتوانمیراراهبردي

مفهومواقعدر.استهسيستماینرقابتیجنبهسازدمیمتمایزمدیریتاطالعاتهايسيستمسایرازراراهبردي

اطالعاتهايمسيستكهگفتتوانمیلذا.استخوردهپيوندمعاصردنيايدررقابتتواناییدراستراتژي

مدیریترسطوحدبيشتروشوندمیطراحیرقابتیوكليديمدت،بلندتصميماتبهكمکجهتدرراهبردي

غيررقابتیهايسازمانومالیغيروانتفاعیغيرهاییسازماندرلذاگيرند،میقرارتوجهموردعالیوارشد

.نداردوجودهاسيستماینبرايضرورتی

8.خبرههايسيستم(ES):

گيريتصميمرایندفدرانسانجایگزینبتواندكهاستاینهاسيستماینكارگيريبهوطراحیازنهاییهدف

بهتوجهباهمچنين.دكننمیعملخبرهفردیکشبيهاستنتاج،ودانشازگيريبهرهباكههاییسيستم.شود

سيستماین.دشونمیمحسوبنيزمصنوعیهوشهايمقولهازیکیكنند،میعملهوشمندصورتبهكهاین

كاركنانهوشمندگزینشسيستممثل.شوندمیگرفتهكاربهسازمانبااليسطوحدرها



9.مصنوعیعصبیهايشبکه(ANN):

میانسان،صبیعشبکهبامشابهیادگيريقدرتازبرخورداريباهاسيستماین

.مایندنپشتيبانیرامدیرانسازمان،درمختلفكاربردهايبرايتوانند

ردازشپبا.شوندمیسازگارآنباوگيرندمییادخودشانراجدیدشرایط

تحليل.كنندمیعملكاملناقص،اطالعاتبا.شوندمیمنطبقحجيمهاي

بااطالعاتازعظيمیحجمبا.دهندمیانجامرااطالعاتخطیغيرروابط

.كنندمیهماهنگراخودبسيار،وابستهمتغيرهاي



آینده مدیریت در انقالب صنعتی چهارم

سهپرینتراشيا،تاینترنها،چينبالکرباتيک،مصنوعی،هوشنظيرجدیدهايفناوريگسترشدليلبه

هاسازمانازربسيا.شدخواهندروبرواحتمالیهايچالشوتغييراتباآیندهدركاريبازارهاي...وبعدي

انقالبیيرتغيدچار...وعملکردارزیابیآموزش،حسابداري،بهمربوطاموراتدرجملهازهافناورياینبا

.شدخواهند

شوندمیباعثوشوندمیانسانیكارگرانجایگزینمشاغلازبسياردررباتيکومصنوعیهوشچهاگر

.گردندمیادافربرايجدیدمشاغلبسياريایجادباعثدیگرطرفازامابروند،بينازمشاغلازبسيار

توسعهراخودهايمهارتبایدكاركنانومدیرانتغييرات،اینباشدنرودرروجهتكاملآمادگیبراي

جذاباندیدايكیکبهآنهاكهشودمیباعثهامهارتاین.باشندترینارزشباآیندهدربتوانندتادهند

.بشوندتبدیلآیندهدنيايدرهاسازمانبراي


