
ات سیستم های اطالع
در مدیریت

MIS
مهدی هدایت فر: مدرس

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پژوهشمرکز آموزش و 

خالصه کل دوره



(تكنولوژی)اجزا و عناصر یك فناوری 
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هازیرساخت1)

کاربردها2)

نیروی انسانی3)

مدیریت4)



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



ريزي فناوري اطالعاتضرورت برنامه
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:در سازمانها و جوامعITتغییر نقش 

IT 
به عنوان ابزار

(Tool)

IT 
داراییعنوانبه

(Asset)

IT 
منبععنوانبه

(Resource)



IT Maturity Model
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مدل بلوغ سازمانی بر اساس فناوری اطالعات

بی نظم

فعال
منفعل

سرویس دهنده
ارزش آفرین



مناسبفرمتبامكانهروزمانهردرهادادهبهدسترسی•

ازمانیسماموریتهایحوزهدرکهتغییراتیباسازگاریقابلیت•

میدهدرخ

همخوانودقیقهایداده•

سازمانسطحدرهادادهگذاریاشتراك•

باشدشدهلحاظآنهادرهمهزینه•

(7)

سازمانانتظارات افراد از سیستمهای اطالعاتی یك 



ITحوزهدرباالکارائیباافرادحفظ،مهارتهاتوسعهاستخدام،توانائی•

ITبكارگیریروشهایوامكاناتبارابطهدرکافیدانش•

تغییرمدیریتوایجادقابلیت•

جمعیارتباطمهارتهای•

مدیریتیمهارتهای•

فردیارتباطمهارتهای•

سازمانازصحیحدرك•

سازماناهدافومنافعبافناوریانطباقدرالزمتجربه•

صنعتازخاصیحوزهدرتجربهودانشداشتن•

رهبری•

ITدرجهانیرویكردهایکردندنبالقابلیت•

المللیداشتن تجارب جهانی یا بین •

(8)

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•

(9)

اشتباهات مهلك مدیریت ارشد فناوری اطالعات
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برنامه ریزی1.

سازماندهی2.

بکارگیری3.

هدایت و راهبری4.

هماهنگی5.

گزارش گیری6.

بودجه بندی7.

مدیریت
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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.
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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
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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 



•TPS(Transaction Processing Systems)
oساده هستندو جنبه عمومی دارند
oبا اختالف کمی در اکثر سازمتنها بکار گرفته میشوند
oمعموال ساختار منابع موجود و توانهای آتی آنها را پیگیری می کند
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 کند
oیك مجموعه از سیستمهای بهم متصل است که 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)مدير 

دريافت

داده
مدلسازي

آناليز

داده ها

داده مورد نيازآناليز

پايگاه داده

انواع سیستم های اطالعاتی



هوش مصنوعی

منطقی فکر می کنند1.

منطقی عمل می کنند2.

مانند انسان فکر می کنند3.

مانند انسان عمل می کنند4.



ES(Expert Systems)سیستمهای خبره •

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

(کارخانه

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 کند
oفاکتورهای حساس موفقیت را تحت کنترل دارد
oدر موقع بروز مشکالت و استثنائات گزارش میدهد

oرابط کاربر گرافیکی ساده دارد

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



کاهش هزینه های حمل موجودی •

کاهش هزینه های سفارش •

کاهش هزینه های تولید •

کاهش هزینه های نگهداری سوابق •

کاهش هزینه های حمل و نقل •

کاهش سرمایه گذاری در تجهیزات •

فرایندهای تولید انعطاف پذیرتر •

بهبود کارآیی که 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 که•

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 کردن 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 کسب، ذخیره، به روزرسانی، به کارگیری، تحلیل و نمایش کلیه اشکالبه 

.مرجع جغرافیایی طراحی می شود

انواع سیستم های اطالعاتی



آن، یاجزاساختار که نشان دهنده سیستماز یك توصیفی فنی معماری یعنی ارائه 

باشدزمانآنها در گذر تكاملو طراحیحاکم بر و قواعد اصول بین آنها وارتباط 

مفهوم معماری

(25

)



(26)

ابعاد بزرگ•

پیچیدگی زیاد•

نیازمندی خاص•

طول عمر زیاد•

اتانعطاف پذیری در برابر تغییر•

کجا معماری الزمست؟



:کنگره آمریكا1996مصوب سال کوهن-کلینگرمعماری سازمانی بنا به تعریف قانون 

..an integrated framework for evolving or maintaining
existing information technology and acquiring new
information technology to achieve the agency's strategic
goals and information resources management goals.

فناورینگهداریوتوسعهبراییكپارچهچهارچوبیك

بهیلنبرایجدیداطالعاتفناوریبهدستیابیوموجوداطالعات

آناطالعاتیمنابعمدیریتوسازمانراهبردیاهداف

سازمانی فناوری اطالعاتتعریف معماری 

(27

)



(28)

فواید معماری سازمانی

هماهنگی•

یكپارچگی•

تغییرات•

زمان تحویل•

همگرایی•



(29)

مدل ذهنی•
oبازنمایی فهم

مدل فیزیكی•
oمجسمه

oماکت

مدل گرافیكی•
oنمودارها

oدیاگرامها

مدل کمی یا سمبلیك•
oمدلهای ریاضی

مدل کامپیوتری•
oشبیه سازها

انواع مدل های شناخته شده



(30)

:شاملسازمانیمعماری

موجودوضعمعماری•

مطلوبوضعمعماری•

انتقالیطرح•

معماری سازمانی



(عناصر پايه)جنبه هاي مختلف معماري

انگیزه ها

(چرا)

افراد

(چه كسي)

موجودیت ها

(چه چیز)

فرایندها

(چطور)

مكانها

(كجا)

زمانها

(كي)

برنامه ریز

(مدلهای معنائي)

ما لك

(مدلهای مفهومي)

طراح

(مدلهای منطقي)

سازنده

(يمدلهای فیزیك)

پیما نكار

(مدلهای اجرائي)

چارچوب های معماری روشی  برای تلفیق دیدگاهها و جنبه های 

.مختلف سازمان ارائه میكنند

چارچوبهای معماری سازمانی 



نقاط مثبت: چارچوب زکمن

.استسادهآنباکاروفراگیری•

.استسازمانیمعماریمنبعومرجع•

.داردراتفكرابزارنقش•

دیدگاههمهاست،جانبههموجامع•

دهدمیپوششراهاجنبهوها

اتتوصیفازایمجموعهبرمبتنی•

استمعماریهایمدلنامباپایه



کمبودها: چارچوب زکمن

(یادداشتیكفقط)نشدهامنیتخصوصدربحثی•

ایهاستراتژیوقوانیناستانداردها،خصوصدربحثی•

.نشدهانجامانتقال

.دندارنکاربردستونهادیگراندازهبهانگیزهوزمان•

.استابزارومتدولوژیازمستقلچارچوب•

نشدهمشخصکاروکسبباITنمودنهمراستاچگونگی•

اهستونعناصربیننگاشتیهایماتریسبهنیاز•

.هستندقانونفاقد(هامدلو)چارچوب•

نیستبروز•



عناصر اطالعاتی سیستم های اطالعاتی

Character (byte)

bit

حرف 1000100 F در ASCII

0 ،1



چرخه حیات سیستم

چرخه حیات سیستم های •
 Information System Life]اطالعاتی

Cycle]شامل چهار مرحله به شرح زیر است:
؛[Design]طراحی( 1•
؛[Implementation]استقرار(2•
؛[Maintenance]نگهداری( 3•
[Obsolescence]بیهودگی( 4•

طراحى

استقرار

نگهدارى

بيهودگى



چرخه حیات سیستم


