
ات سیستم های اطالع
در مدیریت

MIS
مهدی هدایت فر: مدرس

جلسه اول
عصر اطالعات و الزامات مدیریتی

جلسه دوم
سیستم های اطالعاتی و انواع

جلسه سوم
مدیریت سیستم های اطالعاتی

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پژوهشمرکز آموزش و 





3

لحظه ای 
بیندیشیم
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مدیریت چیست؟

چه فعالیتهایی را شامل می شود ؟

وظایف مدیران چیست؟

مهم ترین وظیفه مدیران چیست ؟

 چنانچه مدیران وظایف خود را بدرستی

انجام ندهند چه آسیب هایی می تواند 

بروز نماید؟

 برای مدیریت چه چه چیزی نیاز است؟
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چرا به اطالعات نیاز مندید؟

اطالعات مورد نیاز شما چیست؟

 از چه طریق اطالعات مورد نیاز را بدست می

آورید؟

 آیا برای بدست آوردن اطالعات هزینه ای هم

متحمل می شوید؟

 آیا مزایای حاصل از اطالعات را اندازه گیری

می نمایید؟

تان اگر اطالعات مورد نیازتان بموقع در اختیار

قرار نگیرد چه میزان متضرر می شوید؟ 
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 وری پایینبهره

انرژی

ترافیک

(بحران محیط زیست) آلودگی هوا

هزینه های باالدر تولید و خدمات

وجود واسطه ها

گرانی فضا و محل کار

انحصار ها

 اتکا به بازارهای داخلی

عدم دسترسی به بازارهای جهانی

فساد اداری

ورود رقبای خارجی و سلطه بر بازار

ناکارآمدی نظام اداری

معضالت حال حاضر



آشنایی با فناوری اطالعات



فناوری اطالعات چیست؟
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•Computer

•Hardware

•Software

•Computer hardware

•Computer software

•Information technology

•information and communications technology



مولفه های فناوری اطالعات
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(technology)فناوری •

(information)اطالعات •

العات دستیابی به یک دید کلی و تعریف جامعی از فناوری اط
.مستلزم دانستن تعریف جامعی از این دو مؤلفه است



تعریف فناوری
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وتجهیزات،ابزار،فنون،هاروش،فرایندهاازایمجموعه

ددگرمیارائهخدماتییاکاالهاآنتوسطکهآالتماشین

ازاستعبارتفناوری

باصنایعدرعلومکاربرد

وهارویهازاستفاده

دارجهتومنظممطالعات



(تكنولوژی)اجزا و عناصر یك فناوری 
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هازیرساخت1)

کاربردها2)

نیروی انسانی3)

مدیریت4)



؟چیست فناوري اطالعاتاجزا و عناصر 
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هازیرساخت•
افزارسخت•

ارتباطیهای شبكه•

پایهافزارهای نرم•

اطالعاتیهای سیستم•
های کاربردیبرنامه•

نیروی انسانی•
آموزش•

مهارتها•

فناوری اطالعاتمدیریت •
سازماندهی•

راهبردها•

هارویه•



تعریف اطالعات
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بهکهذهنخالقانهکارهایوهاواقعیتها،ایدهتمام
یاومنتشر،ثبتحالتیهربهرسمیغیریارسمیصورت
غیرایمستندصورتبهاستممکنکهاستگردیدهتوزیع

.باشدمستند

کتاب ها • 

موارد متنی که به صورت منظم تکرار می شوند • 

...  مانند روزنامه ها، هفته نامه ها و 

فایل های کامپیوتری • 

موارد شنیداری و دیداری • 

...حاالت ترکیبی مانند نشریات شامل عکس و • 



ماورای دانش

دانش

اطالعات

داده

نویز

اطالعات غیر 
مفید و مبهم

KM

Wisdom

از نویز تا ماورای دانش



تعریف فناوری اطالعات
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:ازاستفادهباکهاستفناوریازایشاخه

افزارنرم

افزارسخت

افزارشبکه

:هایزمینهدرراآنهاپردازشوهادادهکاربردومطالعه

سازیذخیره

دستکاری

انتقال

مدیریت

.سازدمیپذیرامکان



عناصر اصلی فناوری اطالعات
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انسان

کاروساز

ابزار

ساختار

میادایجعناصراینپیوستنبهمازکهارزشیزنجیرهطریقازاطالعات
خودراهفراراسازمانتکاملوتعالیپیوستهویافتهجریانشود
.دهدمیقرار



عناصر اصلي فناوري اطالعات: معرفي فناوري اطالعات

وري : انسان•
 
منابع انساني، مفاهيم و انديشه، نوا

رزش ها، سازو كارهاي بهبود و رشد، سازو كارهاي اقوانين، مقررات و روش: سازو كار•
گذاري و مالي

نرم افزار، سخت افزار، شبكه و ارتباطات: ابزار•

سازماني، فراسازماني مرتبط، جهاني: ساختار•



ثير بر كار: كاربرد و تاثيرات فناوري اطالعات
 
تا

...وسنتيك تابداري بامرتبطمشاغلشبيه:فعليمشاغلازبرخيحذف•

موزشيتجارت،مهندسي،هايفعاليتمانند:مشاغلازدربرخيتغيير•
 
تحتكه..وپزشكي،ا

.شوندمياجراجديدهاي  يروشبااطالعاتفناوري ازتاثير

بانكنويسبرنامهوب،نويسبرنامهنظير،مشاغليمثالبعنوان)جديدمشاغلايجاد•
(شبكهمديراطالعات،امنيتكارشناسسايت،نويسبرنامهاطالعاتي،

ليشغوظايفانجامبرايدور راهارتباطاتوهارايانهازاستفاده:دوركاري پديدةايجاد•
.متفاوتجغرافياي  يهايدرموقعيت

رتقاياوايجادلذا.شودميواگذارهاماشينبهفيزيكيكارهاي:وظايفشدنترتخصصي•
.استبرخوردارخاصياهميتازكاركنانهايمهارت



اجزا فناوری اطالعات

Information
مار

 
داده و اطالعات و ا

Communication
ارتباطات مخابراتي

وري هاي جمعسيستم
 
ا

توزيع  و تبادل اطالعات

C & C

هاي الك ترونيكفناوري 
كامپيوتر و مخابرات
توسعه متقابل و 
متعامل شبكه
ارتباطي و 
كامپيوتر

IT
وري و هاي جمعسيستم

ا 
پردازش و ارائه اطالعات

هاي پايهالگوريتم•
استاندارد خط در•

كامپيوتر•
هاي پايگاه 

اطالعاتي

Computer
كامپيوتر و پردازش

ICT

شبكه دسترسي كامپيوتري ارتباطات
هاي زيرساختي  اطالعاتيسيستم•

هاي كامپيوتري عمومي پشتيبانيسيستم•
موزش، منابع انساني و پژوهش•
 
ا

كاربردها، خدمات، مديريت، نظارت•

اطالع رساني



روند تحول مشاغل: كاربرد و تاثيرات فناوري اطالعات

سال

متوسط تعداد شغل

مشاغل يدي

مشاغل فكري 



ريزي فناوري اطالعاتضرورت برنامه
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:در سازمانها و جوامعITتغییر نقش 

IT 
به عنوان ابزار

(Tool)

IT 
داراییعنوانبه

(Asset)

IT 
منبععنوانبه

(Resource)



هاسرعت پيشرفت و نفوذ پارادايم: مقدمه



ريزي فناوري اطالعاتضرورت برنامه
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حجم بازار% 25سرعت رسیدن به 



IT Maturity Model
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مدل بلوغ سازمانی بر اساس فناوری اطالعات

بی نظم

فعال
منفعل

سرویس دهنده
ارزش آفرین



دنیای الكترونیك



توسعة جامعة داناي  ي محور 

رويكرد فناوري اطالعات در كشور 



شرایط اکولوژیک سازمان های نوین

:فشارهای اصلی بر سازمان ها
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رقابتجهانی شدن و

نیروی کار

مشتریان
فشارهای بازار

مسؤولیت اجتماعی

خصوصی سازی
مقررات و قوانین دولتی

فشارهای اجتماعی

انقالب صنعتی

انقالب فنآوری فشارهای فنآوری
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38% 62%
85%

15%

62%

1982 1992 2002

1. Brookings Institute

2. Baruch Lev  analysis of S&P500 companies

داراييهای نامشهود

داراييهای مشهود

سهم داراييهای نامشهود در ارزش بازارشرکتها

ي روابط بامشتريان ،محصوالت وخدمات بديع ، كيفيت باال، فرايندعمليات

پايگاههاي اطالعاتي و توانمندي ،مهارت وپاسخگو ، تكنولوژي و

انگيزه كاركنان نمونه هاي داراييهاي نامشهودند

62%

38%


