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 (MIS)سیستم اطالعات مدیریت پیاده سازی بررسی سیستم های اطالعات جزیره ای و 

 دانشگاه ها  در

 محمدرضا الهیان

 ات)سیستم های اطالعاتی پیشرفته(مدیریت فناوری اطالع کارشناس ارشدمهندس نرم افزار و

utce.ac.irelahian@moh. 

 چکیده   

زمینه وهدف:باتوجه به بروز انقالب صنعتی چهارم دردنیا،توسعه سازمان ها ، پیچیدگی خاصی رابه دنبال داشته است ، به طوری که 

تصمیم گیری بدون استفاده از فناوری اطالعات ، سیستم های اطالعاتی و تحلیل های آماری، اهداف سازمان را به طور مطلوب 

راین استقرار نخواهد ساخت وازطرف دیگر با افزایش عدم اطمینان، سازمان ها با چالش های متعددی مواجه می شوند.بناب برآورده

سازمان، ضروری  ن پشتوانه ای برای تصمیم گیری مدیریتمبتنی برنظام اطالعاتی، به عنوانرم افزاری وپیاده سازی سامانه 

وبررسی (Core Process ) های اصلیفرآیندهای جاری ، فرآیندنرم افزاری ، میباشد.بدین منظورضمن بررسی سامانه های 

علوم پزشکی ،برنامه امکان سنجی و پیاده سازی سیستم اطالعات  هایدانشگاهیکی ازمعماری سیستم های اطالعاتی موجود در

 .مطالعه قرار گرفت ( ، هدف اصلی این IT/IS) سیستم های اطالعاتیفناوری اطالعات و ( مبتنی بر MISمدیریت )

شناسی پژوهش، از نوع  است . روشدریکی ازدانشگاههای علوم پزشکی سطح شهر تهران جامعه پژوهش موردمطالعه ، روش تحقیق:

مطالعات هدفمند کاربردی است وتیم عملیاتی حاضردرپروژه شامل یک تیم شش نفره از مهندسین نرم افزار و خبرگان اداری 

بعهده تیم ای برنامه فنی جهت شناسائی سامانه ها ی نرم افزاری وپایگاه داده ها ی موجوددر دانشگاه سازمان می باشند. اجر

 ومتریک دانشگاه بعهده تیم خبرگان سازمان می باشد.وبمرکز فناوری اطالعات واجرای برنامه استخراج شاخص های مهندسین 

سازمان ، توسط رایانه ای منفرد انجام می شودو امکان سیستمی های جاری فرآیندبسیاری از حاکی از آن است ها  یافته یافته ها:

بطور کامل وجامع جهت تصمیم گیری مدیران ارشد وجود نداردوریشه قسمتی ازمشکالت مدیریت تجمیع شده دریافت گزارشات 

با  تعاملکاربران و  براساس نیازعاتی سازمانی باید های اطال معماری نظام منابع، عدم یکپارچگی اطالعات درون سازمانی است.

طراحی باشد. بدون درنظرگرفتن این دو مورد نمیتوان انتظار داشت که یک سیستم اطالعاتی کاربرمحور، سیستم اطالعات مدیریت

سیستم های و استراتژیک سازمان، با معماری فناوری اطالعات هم راستائی برنامه یافته های ما حاکی از لزوم شود. معماریو

 ( است. IT/IS) اطالعاتی
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مشکالت عدم  چنانچهو ایجاد سیستم اطالعات مدیریت، بویژه در ابعاد بزرگ، نیازمند صرف هزینه هـای زیـاد است :نتیجه گیری

مورد قبول  ازنظر مدیران ارشد سازمان مدیریت منابع حس شود و منافع چندگانه حاصل از ایجاد این سیستم ها ملموس باشد

و درنظر گرفتن ریسک های احتمالی  (BPR)ها فرآیندباز مهندسی مجددانجام  لذا با بررسی دقیق چالش ها و.رفتقرارخواهد گ

( ، سامانه  IT/IS) سیستم های اطالعاتیو ساختار معماری فناوری اطالعات  طراحی جدید، میتوان با اقتصادی  -انسانی –فنی 

 سازمان را بهبود داد.های داشبورد مدیریت را راه اندازی و ماموریت 

 واژگان کلیدی: فناوری اطالعات، سیستم اطالعات مدیریت،داشبورد مدیریت

 مقدمه :

اطالعات را باید سازمانمدیریت که تفکرو این  بودن،یک دیدگاه سیستمی به سازماننسبت  مدیرانمیالدی دیدگاه ١٩٥0سال  تا 

شمندان، دیدیدگاه پردازش اطالعات در سازمان مطرح شد و برخی از ان دورانپس از این  .بودجدیـد نو و تفکریپردازش کند، 

در همـین سـالها بـود کـه مـارچ وسـایمون سـازمان را بـه  د.گیرنـدگان محـدود توصـیف کردنـ مدیران را به عنـوان تـصمیم

در دهـة (.١)مع پساصنعتی شـناخته شـدثروت در جوا منبع تولیدو اطالعات به عنوان ند. کرد معرفی عنـوان پردازشـگر اطالعات

سید راطالعات به انجام  کننده گیـر و پـردازش دربارة سازمانها به عنـوان سیـستمهای تـصمیمزیادی مطالعات  نیز٧0

(وامروزه درعصر ارتباطات ضرورت دستیابی به اطالعات برای سیستمهایی بـا فعالیت قابـل انعطاف و همچنین ساختار باثبات )

(افزایش سرعت تحوالت وتغییرات ،استفاده از سیستم های اطالعاتی را برای موفقیت ١رسیدن به اهداف سازمانی انکارناپذیر است )

(به عبارت دیگر سازمان ها برای بقا در محیط امروزی مجبور به استفاده از سیستم های 2وبقای سازمان ها  حیاتی نموده است.)

(دراثر تحوالت ذکرشده سیستم های اطالعاتی 3نصورت از عرصه فعالیت ها حذف خواهند شد)اطالعاتی می باشند.درغیر ای

Iوفناوری اطالعات) T/I S  تبدیل شده است درسازمان ها (  به عاملی استراتژیک جهت بقا ، ایجاد مزیت رقابتی وبهبود حاشیه سود

ایه گذاری را در فناوری اطالعات انجام داده اند.پزوهش وبه همین دلیل در دهه های اخیر کشورهای توسعه یافنه بیش ترین سرم

یق خود بیان درتحق توربان(6بلووم وهمکاران نشان داد که سیستم های اطالعاتی موجب دستیابی به اطالعات درسازمان می شود)

بر اداره سازمان  توانائی مدیرد سیستم  اطالعاتی اعالم نمو ویلی(٧اراست .)طالعاتی برساختار سازمانی تاثیرگذا می دارد که سیستم

  خاصی به دنبال داشته است، به طوری که تصمیم گسترش سازمانهای امروزی پیچیدگی(قابل ذکر است ٩را افزایش می دهد)

از آنجا که در علم  )توفیقی( های آماری، اهداف را به صورت مطلوب محقق نخواهد ساخت گیری بدون استفاده از فناوری و بررسی

میدهد، بنابراین  درصد آن را قضاوت شخصی تشکیل١0درصد آن رااطالعات و ٩0که  است تصمیم درست تصمیمی مدیریت

سیستمی را سیستم اطالعات  آوری و پردازش مناسب اطالعات آشکار میشود. چنین جمع ضرورت و نیاز مدیران به یک سیستم

MI مدیریت S )(.می نامند )ق فراهم نمودن اطالعات وگزارش های خالصه شده نقش (سیستم های اطالعات مدیریت از طری2

سازی  ای از اطالعات، آرایش و مکانیزم بهنگام آمیزهاین سیستم  تصمیم گیری وبرنامه ریزی مدیران ایفا می کند. فرآیندمهمی در 
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 اهمیت نفوذ تصمیمات و تأثیر با توجه به( 3.)است مدیر گیری تصمیم زمینه سازی برایو در نهایت  آن، ابزارهای بازیابی و پردازش

گیری  تصمیم به فنون علمیمدیران گیری به روش سعی و خطا، فاقداعتبار علمی است و تجهیز  تصمیمبرسازمان ،متقابل آنها 

توجیـه کافی وجود ،گـذاری  ، بایـد بـرای سـرمایهاطالعات مدیریت های  نابراین، در توسعه سیستم(ب4مری اجتناب ناپذیر است.)ا

با پیشرفت فناوری در عرصه علوم پزشکی داشته باشد، زیرا از لحاظ عقلی میتوان بـا افـزایش اطالعـات، تـصمیم بهتـری گرفت. 

(بنابراین جهت 6نیاز روز افزونی به اطالعات پیداکرده اند )هم درمانی  -وافزایش پیچیدگی سازمان ها ، مراکز مراقبت بهداشتی 

دمات یکپارچه ،دستیابی به اطالعات جامع معتبر وقابل دسترس، وجود یک سیستم اطالعات مدیریتی ضروری است ارائه خ

درمانی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی می باشندازاین رو بسیار حائز اهمیت است که  -(ازعمده مراکز آموزشی و بهداشتی ٥)

خودرا با سیستم اطالعاتی سازمان مرکزی ، هماهنگ کنند.لذا باتوجه به  شدانشکده ها وبیمارستان های  تحت پوشدانشگاه ها ،

ودرخواست معاونت محترم آموزش ، این تصمیم گرفته  دانشگاهانچه که درباال ذکرشد  ، بر اساس نیاز احساس شده مدیران ارشد

در نه نرم افزار داشبورد مدیریتی بنام ساماشد که پژوهشی کاربردی درخصوص طراحی وپیاده سازی  سیستم اطالعات مدیریت  

 اجراشود.

 بیان مسئله: 

درسالیان اخیر توسعه سازمان ها ،پیچیدگی خاصی رابه دنبال داشته است.نعمتی درپژوهش خود میگوید ،امروزه با افزایش عدم 

 .ناپذیری را به بار آورده است، زیانهای جبران  اطمینان، سازمانها باچالشهای متعددی مواجه شده اند. بروز خطا درتصمیم گیری

که تصمیم گیری اصی به دنبال داشته است، به طوریگسترش سازمانهای امروزی پیچیدگیهای ختوفیقی در تحقیق خود معتقداست 

 فرآیندهمچنین برای تسهیل .بدون استفاده از فناوری و بررسیهای آماری، اهداف را به صورت مطلوب محقق نخواهد ساخت 

موضوع ارزیابی عملکرد  ، توسعه سیستم های اطالعات مدیریتی درسازمان الزم است. ریسک و بهبود مستمرماموریت مدیریت 

، از طریق کمک به شناسایی جایگاه و موقعیت شان زیرمجموعه آن در دورهای معین نیز، در بهبود مستمرماموریت سازمان و

اطالعات جامع  اثر بخشی کار وکارکنان نیازمند (درنتیجه مدیران برای ٥رقابتی وکیفیت عملکرد سازمان نقش شایان توجهی دارد.)

قوی است.  د. اطالعات جامع نیزمحصول یک سیستم اطالعاتینوتحلیل های آماری دقیق هستند تا بتوانند برچالش ها فائق آی

سیستمی که فقط به دادن اطالعات اکتفا نکند بلکه در تصمیم گیری وکاهش ریسک سازمان نیزشرکت داشته باشد. برای 

،فناوری اطالعات ونظام اطالعاتی مدرن میتوانند سازمان ها را پشتیبانی و مدیریت جریان اطالعات پاسخگویی به این چالش ها

. سپس این تمرکز به سمت اطالعات و پشتیبانی داده هـا تمرکز داشت در سـازمان ، بـررد رایانه های اولیه برای کارب تالش. کنند

 تصمیم سوق یافت و امـروزه بیــشترین توجــه بــه کاربردهــای رایانـه ، در ارتباطــات و مــشاوره معطــوف اســت.

که استفاده از این گونه سیستم هامیتواند سوددهی و دیگر معیارهای عملکرد را نیز ارتقاء دهد.  از دیدگاه براگن اثبات شده است

پدیده انقالب صنعتی چهارم برکلیه سازمان ها واز جمله برعملکرد دانشگاه ها تاثیری شگرف داشته است و موضوع ارزیابی  امروزه
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، تحت عنوان شاخص های وبو متریک  های کمی و کیفی طوریکه شاخصب آنهارادر بین دانشگاه ها ی کشورحائز اهمیت کرده است

تأثیر قابل توجهی در ارزیابی عملکرد دانشگاه و جایگاه آن در رتبه بندی دانشگاه های داخلی و خارجی داشته است.قابل ذکر است 

ینة زیاد برای انجـام آن منجر ها و کیفی بودن آنها، به پیچیدگی عمل رتبه بندی و صرف زمان و هز که افزایش تعدادشاخص

 مدیریت وسیستم اطالعاتی غیر متمرکز جوابگو نمی باشد. قدیمیلذا برای مدیریت وبرنامه ریزی امروزی، روش های خواهد شد. 

، تهیه وتحلیل آمار، مدل سازی داده، مهندسی ( IT/IS) سیستم های اطالعاتیپیشرفتهایی که در زمینه فناوری اطالعات و  "اخیرا

مدیران شده تصمیم گیری اطالعات و مهندسی دانش صورت گرفته، منجر به ایجاد مجموعه ای غنی از ابزارهای پشتیبان برای 

سیستم  لذا وجود یکاستفاده ازآنها، اهداف سازمان را به طور مطلوب محقق نخواهد ساخت. است، به طوری که تصمیم گیری بدون

البته باید درنظر داشت که در  اطالعاتی جامع که بتواند مدیران رادربرنامه ریزی ارائه خدمات دانشگاهی ،یاری دهد ضروری است.

گیری پشتیبانی میکند، اما جانشین مدیریت و  را در تصمیم رری یک ابزار مدیریت است که مدیواقع سیستم پشتیبان تصمیم گی

نـوع جدیـدی از سیـستم های اطالعـاتی بـه وجـود آمـد کـه اطالعات مربوط به تصمیم ١٩60در دهـة (2) شود قضاوتهای او نمی

ها را در حوزه هـای علمیـاتی سـازمان، گـردآوری، سـازماندهی،خالصه و ارائه کردند. این سیستم ها که تمرکزشان بر اطالعات 

، می توان ازنرم  (MIS).ازگروه سیستم های اطالعات مدیریت(8)شونداست، با نـام سیـستم های اطالعات مدیریت شناخته می

بعنوان ابزاری مناسب برای یکپارچه سازی اطالعات بهره برد.این سامانه  زمینه رابرای تصمیم سازی  "داشبورد مدیریتی "افزار

وتصمیم گیری های مدیر مهیا می نماید. با توجه به مطالبی که در باال عنوان شد هدف نهایی تحقیق ، طراحی وپیاده سازی 

و از سـوی دیگر،  موجب افزایش اثربخشی عملکرددانشگاه سودانشگاه است، تا از یک  این(درMISسیستم اطالعات مدیریت )

درراستای  (6، زمان و هزینة صرف شده را کـاهش دهدشود.)تقا رتبه بندی دانشگاه بادستیابی به اطالعات دقیق و بهنگام جهت ار

های  ،شناسایی ابزارها و مدلهای اصلی فرآیندهای جاری سازمان،شناسائی  فرآیندشناسایی ماننداین هدف، اهداف فرعی تحقیق 

فعال یا غیرفعال، بررسی معماری پایگاه داده یت موجود سامانه ها ی نرم افزاری ، بررسی وضعفرآیندمورد نیاز هر یک از اجزاء این 

د را دارند که درسازمانهای امروزی اکثر افراد این اعتقارا نیز اجرائی خواهیم نمود.سامانه ها ،یکپارچه سازی کلیه پایگاه داده ها 

مدیران ومهندسان فناوری اطالعات باید از برترین تجربه های روز در این زمینه استفاده نمایند اما زمانیکه مسئله دنبال کردن 

تجربه های برتر در فناوری پیش می آیداین سوال به ذهن خطور می کند که چه ترکیبی از تجربه ها استفاده شود و به چه صورت 

پیاده سازی شوند؟سازمان ها برای ادامه حیات وفعالیت خود و بهره گیری از آخرین یافته ها ودستاورد های فناوری  این تجربه ها

بنابراین درگام .ها را در سازمان خود به طور کامل به اجرا بگذارندفرآیندتولید ودانش مدیریت باید یک برنامه بازمهندسی مجدد 

ی سیستم های اطالعاتی ها ی جاری در سازمان ودرگام بعد استاندارد سازی معمار فرآینداول بایستی به سمت استاندارد سازی 

معماری فناوری اطالعات باید درراستای اهداف برنامه ریزی استراتژیک وکالن سازمان باشد یعنی باید باعث ایجاد یک حرکت نمود.

، بستر یکپارچه اطالعات درون  IT/ISبه نقشه راه  های اصلی وفرعی سازمان شود تا عطففرآیندچارچوب یکپارچه منسجم در

برای منطبق شدن با نیازهای جامعه هزاره سوم باید مدل عملیاتی دوران گذشته را متناسب  IT/ISسازمانی را بتواند ارتقا دهد.لذا 
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ه عنوان اهرم و زیر ساخت در با نیاز های جدیدامروزی دگرگون سازد. استراتژی فناوری اطالعات باید به گونه ای تدوین شود که ب

شامل دارایی های فیزیکی، دارایی های معنوی ،خدمات مشترک  IT/ISهای موجود دانشگاه به حساب آید.زیرساخت فرآیندکلیه 

بدست آوردن یک ترکیب مناسب شامل  فرآیندوارتباط میان آنها می باشد.نحوه ترکیب این عناصر عامل مهمی درسازمان است. 

، طراحی داده ها ، سیستم ها ومعماری سخت افزار می باشد.وهمچنین ISاستراتژی  ،ITتدوین استراتژی سازمان ، استراتژی

ها ، انتخاب سخت افزار مناسب با آن ، معماری مناسب کل سیستم ،  فرآیندشناسایی تکنولوژی های مطرح در طراحی مجدد 

در ایجاد یک زیر ساخت فناوری اطالعات کارا، مهم   ITناوری اطالعات قابل انعطاف و نصب مناسب اجزای زیرساخت ف

  ITهستند.توجه به زیرساخت انسانی فناوری اطالعات وتخصص های مورد نیاز و نیز خدمات مشترک ، در شکل گیری زیر ساخت 

مفهوم پایگاه داده و کاربرد های سیستم اطالعاتی ، درک درست  نیزتعیین کننده هستند.درکنار ضرورت کسب اطالعات درست از

از زیر ساخت های موجود در شبکه ها وتجهیزات کامپیوتری وروابط آنها با داده ها ،رویه ها و نرم افزار ها از اهمیت خاصی 

ری سیستم های اطالعاتی مناسب سازمان در نرم افزار وسخت افزار با معما  ITبرخوردار است.)درک درست این موضوع که معماری 

درحال مطابقت دارد یا نه؟(.در اینجاست که فناوری اطالعات نقش خودرا درعرصه سازمان ها پررنگ تر از گذشته  نمایان می کند.

 حاضر ،باتوجه به گستردگی ماموریت سازمانی ،متاسفانه به دلیل نداشتن سازوکاری نظام مند جهت جمع آوری اطالعات سازمانی و

مختلف مدیریتی است.این دانشگاه به عنوان یک  حسیستم مدیریت اطالعات ، این دانشگاه دچار مشکالتی در تصمیمات سطو

سازمان نیمه مستقل از نظر اقتصادی، در زمینه استفاده بهینه از منابع محدود برای ارائه خدمات بهتر به ذینفعان خود مانندکادر 

وگروه مددجویان ، نیازمند روشهای تحلیل کمی است تا بتواند از این طریق برنامه ریزی مبتنی هیات علمی ،دانشجویان ،کارکنان 

 بر اطالعات صحیح، تصمیم گیری بهتر ودقیق تری را به عمل آورد.

 مروری بر ادبیات پژوهش:

       به اطالعات بدست بقا ورشد دردنیای کنونی میسر نمی شود مگر باداشتن علم آگاهی وشناخت که جز از مسیر دست یابی 

فناوری اطالعات  نمی آید.این همان ضرورتی است که تمام افراد وسازمان ها را ملزم به حرکت در جهت فناوری اطالعات می سازد.

نرم افزار خودرا  جدااز نیازمندی های سخت افزاری خود همچون زیر ساخت ها وابزارهای الزمه ، نیازمند نرم افزار هم هست .این

است تا  یافتـه پشتیبانی از مسائل ساخت برای  اطالعات مدیریتهای  سیستم ماهیتاطالعاتی مطرح می کند. بصورت سیستم

های کیفی و ارزیابی  تحلیل ویـژه آنهـا بـههای تواند به رایانه تفـویض شـود، امـا برخـی از جنبـه ببخشی از فرایند تصمیم 

کمک روشهـای  ای یا به های رایانه توان با سایر سیستم بـه قضـاوت مـدیران نیـاز دارد. چنـین مسـائلی رانمی انتزاعی و ذهنـی،

    (TPS)تراکنش  ازجمله مهم ترین سیستم های اطالعاتی میتوان به این سیستم ها اشاره کرد: .پـژوهش عملیـاتی حـل کـرد

دراین میان نقش سیستم های . (ESSو پشتیبان مدیریت عالی) (DSS )، پشتیبان تصمیم گیری (MIS) ،اطالعاتی مدیریت

بسیار حائز اهمیت است.باتوجه به این که سیستم های اطالعاتی امکان مدیریت اطالعات روزمره رابرای  (MIS)اطالعات مدیریتی

ه ونقش ویژه ای دارند.این سیستم ها روی کارائی عملیاتی تصمیم های روزمره فراهم می سازد ، در دنیای پر تحول امروزی جایگا
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.لذا اگر ماخواهان یک سیستم اطالعاتی کارا می کند عنوان ورودی استفادهTPS ازخروجی    MISدرواقع .سازمان ها تمرکز دارند

ش های زمان بندی ، خروجی هائی مانندگزار  MIS ،خوبی داشته باشیم.ازطریق این وروردی ها  TPSهستیم ، الزم است که 

 گزارش تقاضا و....راایجاد میکند.که نقش بسیار مهمی در افزایش کارائی وتوانائی یک سیستم ومدیریت آن دارد.

 

 متناظراطالعاتی : هرم مدیریت سازمان وسیستم های ١شکل شماره 

های  که با استفاده از دستکاری داده ها داده و تحلیل آماری یابیسازی، باز ذخیره: سیستم هایی برای یسیستم های اطالعات

 (١3).رسانند می اتفاق میافتد و شناخت علل احتمالی این وقایع یاری محیطرا در تحلیل آنچه که در  کاربرانکمی،

 هـا طراحـی ، نخست کالسهای داده شناسایی و سپس روابـط میـان دادهآندرطراحی :محل ذخیره داده ها است که  پایگاه داده

مـورداستفاده قرار میگیرند و در پایگاه داده سیستم ذخیره خواهند شد، ها فرآیندمهمترین داده و اطالعـاتی کـه در می شود.

اطالعات ،ها و فعالیـتهـا فرآینداطالعات مربوط بـه ، اطالعات مربوط به نقشه استراتژی اهداف سازمان و روابط آنها : عبارتند از

هـای عملکـرد منـابع، اطالعات مربـوط بـه  اطالعات شـاخص، عملکرد سازمان  عـات مربـوط بـهاطال، ها و مراکز هزینه  هزینه

جداول  این اطالعـات در یـک پایگـاه داده شـیی گـرا و در قالـبمجموعه فعالیت ،که ها عملکرد بر مبنای شاخص  نتـایج ارزیـابی

 (١١)ذخیره خواهند شد. 

گرافیکی و  ران با سیستم واسط کـاربری در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از ابزارهـایبـرای ارتبـاط کارب:واسط کاربری

 می کند.افزاری، اطالعاتی را از کاربران اخذ  های نرم فرم

های تاریخی در  ، الزم است تا این دادهها تولید می شود با توجه به حجم زیادی از داده که در طی هر بار اجرای فرایند :انباره داده 

(2١)یک انباره داده ذخیره شود.  

هایی نظیر ساختمان دارای قدمتی چند هزار ساله است و همچنین معماری یعنی  ترکیبی است از علم، هنر و تجربه که در رشته:معماری 

م بر طراحی و تکامل آنها در ارائه توصیفی فنی از یک سیستم که نشاندهنده ساختار اجزای آن، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاک

 .گذر زمان باشد
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 جامعه آماری پژوهش:

به تنوع ماموریت های پژوهشی ،آموزشی و با توجه دانشگاه علوم پزشکی است .ستاد احدهای  وجامعه آماری پژوهش موردمطالعه ،

دانشجوئی ، درمان، آموزش و معاونت معاونت تخصصی تحقیقات وفناوری ،  4 درمانی دانشگاه، سازمان اداری آن شامل -بهداشتی 

بیمارستان ویک کلینیک تخصصی دندانپزشکی  3دانشکده پزشکی، پرستاری، بهداشت و  3های پشتیبانی و طرح وبرنامه وبودجه و

 انجام شد.١3٩٥ماه سال اسفندتا  ١3٩4سال ماه  آبانازاین پژوهش ازنظر زمانی می باشد.

 روش اجرای پژوهش:

دراین پژوهش برای طرح ریزی سیستم مورد نظر و رسیدن به یک دیدگاه .مطالعات هدفمند کاربردی است این پژوهش از نوع

شد. هدف از این  دعوتجهت برگزاری جلسات مشترک سازمانی و مهندسین نرم افزار نفره از خبرگان  ششمشترک ، از یک تیم 

وکشف (Core Process ) های اصلیفرآیندکنده و تعیین پایگاه داده های موجود پراوجلسات، ازطرفی شناسائی سامانه ها 

 اصلی عملکردی و شاخص های های جاری و رابطه منطقی بین آنها در سازمان وازطرف دیگر استخراج شاخص هایفرآیند

ت از نتایج وبومتریک ارزیابی رده بندی دانشگاه است،این امر مستلزم همکاری و برگزاری جلسات متعدد بود که در نهایت با استعان

ساعته در فواصل زمانی متغیر، برنامه کلی پروژه ، بانظر علمی خبرگان و کارشناسان فناوری  2جلسه کاری  ٥حاصله از تعداد 

 ارائه شد:بشرح زیربه طور خالصه درشش مرحله اساسی اطالعات 

 مدیریتی بررسی می شود.دراین مرحله محدویت های مختلف پیاده سازی سیستم یکپارچه داشبورد اول: مرحله 

شامل برنامه فعالیت کمیته خبرگان شامل تشکیل دو کمیته اصلی ، بنام کمیته  مرحله دوم: برنامه ریزی فعالیت کمیته خبرگان

 سازمانی و کمیته فنی می باشد.

معرفی ،یته خبرگانکسب مجوز های قانونی از مدیرارشد سازمان جهت ابالغ ماموریت به اعضای کم:وظایف کمیته سازمانی-الف

 Core ) های اصلیفرآیندمطالعه و بررسی برنامه استراتژیک دانشگاه و تعیین ،نمایندگان تام االختیار ازطرف معاونت ها 

Process) (١) جدول شماره   

 

 :  اهداف استراتژیک دانشگاه١جدول شماره 
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ازسوی معاونت آموزش)مسئول کمیته خبرگان( با تمامی )تعیین شاخص های وبومتریک و شاخص های بومی موردنیاز دانشگاه -

های جاری ازطریق مصاحبه با کاربران ، مدیران فرآیندشناسایی  (،معاونت های ذینفع ، مکاتبه شد واطالعات الزم گردآوری گردید.

ارزیابی و برنامه ریزی پاسخ به عوامل ریسک )مولفه های اقتصادی،فرهنگی،تکنولوژیکی،فناوری اطالعات، بودجه  ،عملیاتی و میانی

 ،آموزشی و...(

معرفی  ، سازمان جهت ابالغ ماموریت به مرکز فناوری اطالعاتازکسب مجوز های قانونی وظایف کمیته فنی مرکز فناوری اطالعات: -ب

که درحال حاضر فعال ، نیمه فعال  ئیشناسایی سامانه ها ی نرم افزاری وپایگاه داده ها ،زطرف معاونت ها نمایندگان تام االختیار ا

 که فعال هستند.ویا راکد هستند. شناسائی معماری پایگاه داده سیستم های اطالعاتی پراکنده وجزیره ای دانشگاه 

 یستم جدید و ایجاد پایگاه داده متمرکزمرحله سوم: انتقال و تبدیل داده ها از سیستم های فعلی به س

 پایگاه داده های فعال و مشابه تجمیع شود. اطالعات دراین مرحله  باتوجه به تنوع سامانه ها و پایگاه داده های مختلف  مقرر شد

 سامانه نرم افزاری داشبورد مدیریتی برروی یک دستگاه سرور اختصاصی نصب می شود. مرحلهدراین مرحله چهارم: 

 یافته ها:

 براساس برنامه تنظیمی برای اجرای طرح ،یافته های هر مرحله به ترتیب دسته بندی شد.

نرم  سخت افزار و خریدتامین بودجه : محدویت های مختلف پیاده سازی سیستم یکپارچه داشبورد مدیریتی مرحله اول: بررسی

آموزش از محدودیت های مهم پروژه است.  و کارکنان ، زمان اجرای پروژه، مقاومت سازمانی فنی تامین  نیروی انسانیمورنیاز ، افزار

استفاده از را یانه ها و توسعه سیستم های اطالعاتی مانند هر سرمایه گذاری دیگری در سـازمان بایـد یددرنظرداشت که  باالبته 

مشارکت و همکاری آنان در طراحی الزمه م ، آموزش و آشنایی مدیران و کارکنان برای پذیرش استقرار سیست توجیـه شـده باشد.

 .افزار جهت کاهش مقاومت آنان نسبت به پذیرش استقرار سیستم، بسیار مؤثر خواهد بود سیستم و آموزش نرم

توسط تیم خبرگان سازمان سند برنامه استراتژیک دانشگاه  ابتدا:مرحله دوم: برنامه ریزی فعالیت کمیته خبرگان فنی و سازمانی

ها می توان به فرآیندحوزه آموزش ، پژوهش ، درمان و پشتیبانی استخراج شد. واز زیر  4ی اصلی در هافرآیندمطالعه وبررسی شد. و

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ، رزرو غذا ، ثبت ورود خروج کارکنان و خودرو، ارزشیابی وارتقا اعضای هیات علمی و...  فرآیند

بررسی  یافته های این قسمت شامل است. تعیین شاخص های سیستم اطالعات مدیریت ) داشبورد مدیریتی( قدم بعدیاشاره کرد.

کمی وکیفی معاونت ها وبومتریک ابالغی ازسوی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وکسب شاخص های اصلی شاخص های 

. بعنوان مثال شاخص جمع آوری شداطالعات الزم آموزش)مسئول کمیته خبرگان( محترم دراین مرحله از سوی معاونت . است

های معاونت آموزش شامل ظرفیت کل پذیرش ساالنه دانشجو ، تعداد کل دانشجویان،  تعداد دانشجویان هررشته ، سال ورود 
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ضای هیات سال آتی ، تعدادکل اع ٥دانشجویان ، سال فارغ التحصیلی دانشجویان ، برنامه های معاونت آموزش برای سال آینده و 

،  برنامه معاونت آموزش برای سال  آنهاسال بازنشستگی  و هیات علمیاعضای سال ورود  علمی،تعداد هیات علمی در هررشته ،

نرم تیم فنی با مراجعه به مدیریت سامانه ها ی  سوم قدمدراست.آینده وسال های بعد،  معدل ارزیابی اعضای هیات علمی و... 

دانشگاه از سیستم ها وبانک های اطالعاتی فعال لیست برداری نمودند. سپس ازطریق مصاحبه با عات ناوری اطالمرکز فافزاری 

نمایندگان رده ها شناسائی معماری پایگاه داده سیستم های اطالعاتی پراکنده وجزیره ای دانشگاه و بدون شناسنامه ، شناسائی و 

زبان برنامه نویسی ، بانک اطالعاتی وسخت افزار بانک اطالعاتی( تکمیل ) شامل نام سامانه ،  ها سامانهفیلدهای جدول مشخصات 

 ( 2شد. ) جدول شماره 

 

 ١3٩4 سال - دانشگاه ستادنرم افزاری ی ها سامانه: مشخصات  2جدول شماره 

قسمت مدیریت در چندین نقطه جغرافیایی مختلف درمعاونت ها ودانشکده ها در PW_KARA  سامانه کارتزنی: سامانه کارتزنی -

 کارگزینی رده بصورت منفرد بهره برداری می شود.

سامانه نرم افزاری سما معاونت آموزش که مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد در چندین نقطه سامانه سما : -

می باشد ولی سخت  ینترانتاجغرافیایی دور از هم در دانشکده های مختلف نصب و راه اندازی شده است.این سامانه تحت شبکه 

 (2شمارهمی باشد.)شکل   P.C یک دستگاه رایانه  افزار بانک اطالعاتی آن

 

 نمای معماری سامانه سما -2شکل شماره

یافته های تخصصی فناوری :مرحله سوم: انتقال و تبدیل داده ها از سیستم های فعلی به سیستم جدید و ایجاد پایگاه داده متمرکز

(  مختلف بود. لذا اطالعات بانک های اطالعاتی مشابه ) ازنظر محتوای پایگاه داده هایاطالعات در مرحله سوم ، تجمیع اطالعات 

انک بعنوان مثال سامانه نرم افزاری و ب .با معماری پیشنهادی دربانک اطالعاتی جدید تجمیع شدازآنها نام برده شد ،  2که درجدول 
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اطالعاتی سیستم های کارتزنی حضور و غیاب کارکنان ستاد دانشگاه ، مرکز آماد پشتیبانی ، دانشکده های پزشکی ، پرستاری ، 

 ( 3)شکل شماره .یک دستگاه سرورجدید پیاده سازی وراه اندازی گردید بستر شبکه اینترانت دانشگاه بررویبهداشت، برروی 

 

معماری سامانه کارتزنینمای پیشنهادی  -3شکل شماره   

 

 PW_KARA  سامانه جدید کارتزنی: مشخصات  3جدول شماره 

 می توان به نصب سامانه نرم افزاری داشبورد مدیریتی با زبان برنامه نویسی مرحله نصب و راه اندازی ،مرحله چهارم: ازیافته های 

C# قدرتمندسرور بر روی  سخت افزار G9 بانک اطالعاتی  و SQL  برروی یکی ازسرورهای اختصاصی بانک های اطالعاتی اشاره

 راه اندازی گردید. "کرد.سپس با قرارگیری لینک آدرس آن برروی صفحه پورتال داخلی دانشگاه ، رسما

 

 منابع اطالعاتی داشبورد مدیریتی: مشخصات  4جدول شماره 
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 نمای معماری الیه های پایگاه داده ، نرم افزار وکاربر  -4شکل شماره 

 بحث:

دانشگاه با رویکردی سازمانی و با هدف برطرف کردن نیازهای سیستمی مدیران ، کارکنان ، این سیستم یکپارچه داشبورد مدیریتی 

کپارچه بودن آن با سایر اعضای هیات علمی ودانشجویان طراحی شده است . همچنان که از نام این سیستم مشخص است، ی

های موجود در دانشگاه  سازی با سایر سیستم سیستم های دانشگاه اولین نیاز مدیران به شمارمیآید. این سیستم به منظور یکپارچه

پیاده سازی  G8بر روی یک دستگاه سرور IIS8 ، مرورگر فایرفاکس ،سرویس شبکه   SQL 20١4 و وبانک اطالعاتی #C با زبان

ضرورت وجود یک سیستم یکپارچه از آنجا احساس شد که نظام سیستم اطالعات مدیریتی در دانشگاه وجود نداشت به  .شده است

به جهت عدم تفکیک قطعی  "خاص مراجعه نمود و بعضارایانه گونه ای که برای دریافت هرگونه اطالعاتی باید به یک سیستم 

متفاوتی بدست می آمد. لذااین سیستم جدید نیازمند تعامل با دیگر سیستم  اطالعات ، از سیستم های مختلف گزارشات اطالعاتی

های دانشگاه است و به بیان بهتر باید با آنها همخوان باشد تا بجای ایجاد کار موازی، به پیوند و تبادل داده میان سیستم ها 

شگاه تصمیم گرفت زیربنای معماری اطالعات را در بپردازد. به دلیل عدم امکان برقراری ارتباط سیستم ها با یکدیگر بود که دان

سیستم جدید برمبنای این تعامل و همخوانی بنیان نهد. تحقق این امر مستلزم استفاده از محیط یکپارچه ای بود که کلیه سیستم 

ری طراحی گردیده های دانشگاه باید در آن قرار گیرند. الزم به ذکر است بانک اطالعاتی سیستم اطالعات مدیریت دانشگاه طو

است که باتمامی سیستم های شبکه داخلی ارتباط داشته و تعامل برقرار می کند و همچنین از طریق آن دسترسی های الزم برای 

قابلیت های متنوع سامانه ، ازعمده توانمندی های باتوجه به مدیران وکارکنان برحسب نیاز به اطالعات کاری شان تعریف میگردد.

ت فرم های اطالعاتی، ثبت اطالعات ،صفحه گزارشات و مدیریت آن )تهیه گزارش به شکل چاپی ، جداول ، نمودار ، آن به  مدیری

مدیریت گییج ها )رادیال / الینیر( ،نمایش ،  -و... در یک صفحه(، مدیریت نمودارها )از چه منبع اطالعاتی ، با چه نموداری(،

گییج ها  در میز کار داشبورد(، نمایش ، مدیریت داشبورد پیشرفته )پردازش اطالعات مدیریت داشبورد عادی ) نمایش نمودارها ، 
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از دیتابیس های مختلف سازمان ، فیلتر گذاری روی اطالعات درخواستی(، مدیریت رشته های اتصال به دیتابیس، مدیریت کاربران، 

شامل رد.نقاط قوت سامانه نرم افزارداشبورد مدیریت مدیریت سطوح دسترسی، مدیریت منابع اطالعاتی و مدیریت منوها اشاره ک

افزایش سرعت دسترسی به اطالعات توسط مدیران،پاسخگوئی سریع ،کنترل کاربران،ساده وکاربردی بودن آن می تواند بصورت 

ویژه در مواقع بحران کاربردی سبب بهره وری بسیارباالزیرساخت های فناوری اطالعات گردد و توان به روز رسانی پایگاه داده را به 

هزینه بر بودن استقرار و اجرائی شدن سامانه سیستم می توان به نقاط ضعف سامانه نرم افزارداشبورد مدیریت و ازافزایش دهد.

رعایت مسائل امنیتی وعدم امکان مقایسه ی این سامانه با سامانه نام برد.ضرورت اطالعات مدیریت و زمان بر بودن پیاده سازی آن 

 مشابه ، قابلیت مقایسه ی مزایا ومعایب آن را با سایرموارد مشابه از بین می برد.های 

 

 نمای صفحه گییج  -4شکل 

 نتیجه گیری:

،استفاده از سیستم های اطالعاتی را برای موفقیت وبقای سازمان ها  حیاتی نموده است. به  عصر حاضرسرعت تحوالت وتغییرات 

عبارت دیگر سازمان ها برای بقا در محیط امروزی مجبور به استفاده از سیستم های اطالعاتی می باشند. درغیر اینصورت از عرصه 

، بویژه اطالعات مدیریت سیستم ایجادنقش بیشتری ایفا میکند.دراین بین مدیریت اطالعات هر روز فعالیت ها حذف خواهند شد 

در است واین سیستم  زیـادی هـای صرف هزینه نیازمند، محسوب می شود  آموزشیسازمانی مانند دانشگاه که قطب علمی در 

سیستم های  جاری و ها یفرآیند. باشد ملموس و راه اندازی آن، که منافع حاصل از ایجادقرارخواهد گرفت قبول  موردصورتی 

 ، موجود در ستاد دانشگاه، که بصورت سنتی اداره می شود، امروزه دیگر کاربرد الزم را ندارند پیش شرط معماری اطالعات دانشگاه

ها و معماری شبکه های سازمانی و سیستم های اطالعاتی است .با  آنالیز هریک از پایگاه فرآینداستاندارد کردن  باز مهندسی و 

ها ، می توان با طراحی معماری جدید ، سیستم اطالعات مدیریت را جهت پشتیبانی از تصمیم های مورد انتظار مدیریت ارشد  داده  

داشبورد مدیریت پیشنهاد داد.نرم افزاری بستر سامانه   برروی    
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