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مدیریت ارشد فناوری اطالعات



«اطالعاتفناوریارشدمدیریت»•

سازمانیواحدییامجموعهبه

کلیهدارعهدهکهمیشوداطالق

یریبكارگبهمربوطمسئولیتهای

.استسازمانهادراطالعاتفناوری

(5)

Chief Information Officer)CIO)



مناسبفرمتبامكانهروزمانهردرهادادهبهدسترسی•

ازمانیسماموریتهایحوزهدرکهتغییراتیباسازگاریقابلیت•

میدهدرخ

همخوانودقیقهایداده•

سازمانسطحدرهادادهگذاریاشتراك•

باشدشدهلحاظآنهادرهمهزینه•

(6)

سازمانانتظارات افراد از سیستمهای اطالعاتی یك 



« مدیریت ارشد فناوری اطالعات»ماموریت 
:عبارتست از

ني كه فراهم ساختنِ اطالعات با كيفيت براي كسا•
به آنها نياز دارند

رآئي ازكاحت يك تيم يا مجموعه وظيفه اطمينانت•
وري اطالعات را بعهده دارندااستفاده از فن

اده به مديريت درجهت تشخيص ابزار مورد استف•
اش كمك كند

تدوين معماري سازماني فناوري اطالعات•

(7)

ماموریت مدیریت ارشد فناوری اطالعات



سازمانعالیمدیرانجزو•

سازمانریاستمستقیمنظرزیر•

معاونتهاازیكیبعنوان•

سازمانگیریتصمیمهیئتجزو•

وفناوریحوزهدوهراطالعاتیداشتنبا•

رایبمناسبیانتخاب،سازمانماموریتهای

.دهستنسازمانیبزرگتحوالترهبری

(8)

جایگاه سازمانی مدیریت ارشد فناوری اطالعات

 

 رياست سازمان

 شوراي عالي فناوري اطالعات

 مديريت ارشد فناوري اطالعات

 واحد برنامه ريزي استراتژيك و

  سياست گذاري

 واحد عمليات و فناوري

 واحد معماري سازماني

 واحد امنيت فناوري اطالعات

 واحد برنامه ريزي مالي

 واحد دولت الكترونيك



ITحوزهدرباالکارائیباافرادحفظ،مهارتهاتوسعهاستخدام،توانائی•

ITبكارگیریروشهایوامكاناتبارابطهدرکافیدانش•

تغییرمدیریتوایجادقابلیت•

جمعیارتباطمهارتهای•

مدیریتیمهارتهای•

فردیارتباطمهارتهای•

سازمانازصحیحدرك•

سازماناهدافومنافعبافناوریانطباقدرالزمتجربه•

صنعتازخاصیحوزهدرتجربهودانشداشتن•

رهبری•

ITدرجهانیرویكردهایکردندنبالقابلیت•

المللیداشتن تجارب جهانی یا بین •

(9)

مهارتهای الزم شغل مدیریت ارشد فناوری اطالعات



اختصاص وقت بیش از حد برای جلسات•

بیش از حد راهبردی کار کردن•

بیش از حد درگیر کارهای اجرائی شدن•

جذب حداکثر بودجه•

پاسخ مثبت دادن به هر درخواستی•

پاسخ منفی دادن به هر درخواستی•

ودتصور اینكه مدیریت سازمان برای همیشه ماندگار خواهد ب•

تصور اشتباه در رابطه با معماری و امنیت•

عدم توجه به مهارتها و امكانات واقعی مجموعه•

عدم توجه به تغییرات سازمانی•

(10)

اشتباهات مهلك مدیریت ارشد فناوری اطالعات



فناوری اطالعات و ارتباطات



 دو واژه ی فناوری اطالعات و فناوری اطالعات و ارتباطات از یك مفهوم

.  برخوردار بوده و معموالً به جای یكدیگر نیز استفاده میشوند

(12)

فناوری اطالعات و ارتباطات



ت دو این ارگانیسم ممكن اس. ارتباطات فرایندی است که ارگانیسمها را به هم پیوند میدهند

.  اشدب... دوست که با هم صحبت میكنند یا روزنامه ها و خوانندگان یا کشور و خدمات پستی و 

(13)

ارتباطات



:در هر ارتباط چهار جزء اصلی وجود دارد•

فرستنده–1

گیرنده–2

پیام–3

محیط ارتباطی-4

تنده و هدف از برقراری ارتباط، انتقال پیام از طریق محیط ارتباطی بین فرس•

.گیرنده است

(14)

اجزا اصلی ارتباط



: استرساندنهم مشخص است، ماموریت رسانه،رسانههمان طور که از واژه ی•
.رساندن حرف ها و پیام ها و دیدگاه های من و شما به فرد یا افراد دیگر

دیدگاه سخت افزاری رسانه

دیدگاه نرم افزاری رسانه

(15)

رسانه چیست؟



مدیریت سیستم های اطالعاتی
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مدیریت سیستم های اطالعاتی

اتیاطالعسیستم های مدیریت
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برنامه ریزی1.

سازماندهی2.

بکارگیری3.

هدایت و راهبری4.

هماهنگی5.

گزارش گیری6.

بودجه بندی7.

مدیریت



19

ترکی بر سازماندهی عواملی که بر یكدیگر تاثیر داشته و جهت تحصیل اهداف مش
روی داده ها عملیات پردازش را در یك زمان و یا زمانهای مختلف را انجام میدهند

.تا ستاده مورد نظر را بدست آورند

سیستم
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ویژگی های مهم سیستم

سیستم از اجزای متعدد تشكیل می شود.

اجزای سیستم با یكدیگر در ارتباط و تعامل هستند.

برای سیستم ها می توان رفتار تعریف کرد.

با حذف هر یك از اجزای سیستم، رفتار کلی سیستم تغییر می کند.

معموالً برای سیستم یك مرز تعریف می شود.

برای بسیاری از سیستم ها می توان هدف تعریف کرد.

سیستم ها را می توان به دو دسته ی باز و بسته تقسیم کرد.



21

اطالعات



22

طبقه بندی اطالعات سازمان

اهداف سازمان
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سیستم اطالعاتی

گاه پاییكسامانه اطالعاتییاسیستم اطالعاتی

برایداده

،ذخیره

 پردازش

 وتجزیه و تحلیل

نتایج گزارش هایی است که به طور منظم درحال

.انجام است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87


انواع سیستم های اطالعاتی
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انواع سیستم های اطالعاتی

( TPS)سیستم پردازش تراکنش 

(KWS)سیستم کارگران دانش 

(MIS) سیستم اطالعاتی مدیریت 

( DSS)سیستم تصمیم یار 

( EIS)سیستم اطالعات اجرایی 

(AIS) سیستم اطالعات حسابرسی 

( SIS)سیستم اطالعات راهبردی 

( ERP)برنامه ریزی منابع سازمانی 

(CRM)سیستم ارتباط با مشتری 

(GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 

(HIS)سیستم اطالعات بیمارستانی 



تراکنشی

سطح دانشی

مدیریتی

راهبردی
EIS

MIS,DSS

KWS

TPS

سیستم های اطالعاتی در هرم سازمان



•TPS(Transaction Processing Systems)
oساده هستندو جنبه عمومی دارند
oبا اختالف كمی در اكثر سازمتنها بکار گرفته میشوند
oمعموال ساختار منابع موجود و توانهای آتی آنها را پیگیری می كند
oحقوقسیستم ساده حسابداری ، انبار داری و یا : مثال

انواع سیستم های اطالعاتی



•MIS(Management Information Systems)
oاطالعات را با هدف حل مشکالت مدیریت آماده می كند
oیك مجموعه از سیستمهای بهم متصل است كه از یك پایگاه داده مجتمع بهره میجویند

انواع سیستم های اطالعاتی



DSS(Decision Support Systems)سیستمهای تصمیم یار•

بهره میجوید( شامل بانکهای خارجی)از چندین بانك اطالعاتی •
یکندمدیر با استفاده از یکسری فیلترها اطالعات مرتبط را استخراج م•

( تصميم گير)مدیر 

دریافت

داده
مدلسازي

آناليز

داده ها

داده مورد نيازآناليز

پایگاه داده

انواع سیستم های اطالعاتی



DSSجایگاه 



هوش مصنوعی

منطقی فکر می كنند1.

منطقی عمل می كنند2.

مانند انسان فکر می كنند3.

مانند انسان عمل می كنند4.



ES(Expert Systems)سیستمهای خبره •

oیرندسیستمهای خبره بر خالف سیستمهای تصمیم یار خود برخی از تصمیمات را میگ
oه باشدوقتی قابل استفاده هستند كه سیستم بصورت كامل قابلیت مدلسازی داشت
o م برق یك كنترل سیست: مثال)در مورد سیستمهای تخصصی با دامنه محدود كاربرد دارند

(كارخانه

انواع سیستم های اطالعاتی



EIS(Executive Information Systems)سیستمهای اطالعاتی مدیران عالی •

oاطالعات از نواحی مختلف عملیاتی جمع آوری میشود
oاز اطالعات خارجی استفاده می كند
oفاكتورهای حساس موفقیت را تحت كنترل دارد
oدر موقع بروز مشکالت و استثنائات گزارش میدهد

oرابط كاربر گرافیکی ساده دارد

انواع سیستم های اطالعاتی



انواع سیستم های اطالعاتی



(ERP)برنامه ریزی منابع سازمان•
سازی سیستمهای اطالعاتی سازمانسرجمع •

o،مدیریت تولید، مدیریت مدیریت سفارش، برنامه ریزی و زمانبندی تولید
یابیانبار، توزیع و هزینه 

انواع سیستم های اطالعاتی

5R:

Right product
Right quality
Right quantity
Right time
Right price



كاهش هزینه های حمل موجودی •

كاهش هزینه های سفارش •

كاهش هزینه های تولید •

كاهش هزینه های نگهداری سوابق •

كاهش هزینه های حمل و نقل •

كاهش سرمایه گذاری در تجهیزات •

فرایندهای تولید انعطاف پذیرتر •

بهبود كارآیی كه به سوددهی بیشتر یا افزایش سهم بازار منجر می شود •

افزایش شفافیت فرایند برای مشتری •

افزایش رضایت مشتری•

ERPمزایای 



. نصب و نگهداری این سیستم ها بسیار گران است•

. استفاده از بعضی از این سیستم ها دشوار است•

برای به اشتراك گذاشتن برخی از اطالعات حساس كه•

برای یك فرایند ضروری است، با مقاومت فراد مواجه 

.می شوید

ERPمعایب



(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری•
استراتژی مشتری محور تجاری با استفاده از تکنولژی روزیك •
امکان ایجاد ارتباط نزدیك با مشتری•
ی فراهم كردن سرویس خوب و قابل تکرار، افزایش میزان ابقای مشتری و رشد تجار•

سازمان با بهبود بخشیدن به تجربه ارتباط مشتری با سازمان

انواع سیستم های اطالعاتی



(GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی
اطالعات منظور كسب، ذخیره، به روزرسانی، به كارگیری، تحلیل و نمایش كلیه اشکالبه 

.مرجع جغرافیایی طراحی می شود

انواع سیستم های اطالعاتی



(GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی

ع مختلفی را از مناببردارییاپیکسلیبر اطالعات توصیفی، امکان ورود اطالعاتعالوه •
و غیره تجهیزات نقشه برداری،GPS، ماهواره ایو تصاویر هوائی ، نقشهاز قبیل 

.دارد
.ردانجام تحلیل، پردازش و پرسش و پاسخ های مکانی مورد نیاز كاربر را داامکان •
.ارائه نتایج در قالب نقشه، گزارش، جدول و نمودار را داردامکان •

انواع سیستم های اطالعاتی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

مديريت               تجمع وادغام كنترل     توسعه   شروع بلوغ

 اطالعات

 زمان

مطلوبيت 

 و كارآيي

 استفاده از بانكهاي اطالعاتي

چرخه حیات سیستم های اطالعاتی



نیاز به تغییر ساختار•
oایجاد معاونت خدمات اطالعات

مشکل تامین نیروی انسانی•
oمهاجرت نیروی متخصص

توجیه مدیران ارشد•
فرهنگ رایانه پذیری سازمان•
آموزش  كلیه كاركنان•

مسایل سازمانی



(Data Warehousing)انبار داده ها •

(data Mining)داده كاوی •

 (Virtual Organization)سازمانهای مجازی•

 (e-commerce)تجارت الکترونیك•

(e-learning)آموزش از راه دور •

 (e-government)دولت الکترونیکی•

•e…

مباحث نوین


