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 چکیده

که زمینه ساز یکپارچگی مانی زکسی پوشیده نیست که سیستم هاي مدیریت منابع ساامروزه این حقیقت بر
یندهاي سازمان ها شده است در سازمانها می باشد تا چه اندازه موجب کمک به پیشرفت و تسریع در فرآ

 افزایش رقابت پذیري سازمانها و کاهش هزینه ها یا افزایش سود کنون بیشتر از این متد در جهتولی تا
لذا در این مقاله به بررسی و پیاده . ر گرفته شده استاغیرانتفاعی بک استفاده شده و کمتر در سازمانهاي

 در یک سازمان غیرانتفاعی با ساختاري متفاوت پرداخته ERPسیستم برنامه ریزي منابع سازمانی سازي 
مدل بررسی  در ادامه مبحث به  الیه اي پیشنهاد گردیده که9منظور پیاده سازي آن یک مدل شده و به 

 پرداخته شده و مدل ERPهاي موجود براي ایجاد بستر معماري هاي مبتنی بر فناوري اطالعات به ویژه 
دل سازي مدل ترکیبی از رویکردهاي متعارف مکه یک  بر اساس مطالعات انجام شده  الیه اي9 پیشنهادي
مدل مذکور با در نظر گرفتن رسالت . ده استشجهت توسعه این سیستم ها در سازمان ها ارائه  می باشد؛

 توسعه داده شده و ERPاصلی این مستند براي مراکز آموزش عالی و دانشگاهی جهت پیاده سازي سیستم 
در طی . رد مطالعه قرار گرفته استبهره برداري و دریافت نتایج حاصل از آن دانشگاه صنعتی ارومیه موبراي 

 دانشگاهی و زیر سیستم اصلی آن که یکپارچه ساز ERPمطالعات انجام شده بستر اصلی سیستم 
پیاده سازي شده و براي دریافت نتیجه یکی از زیر ) سیستم مدیریت کل(تکنولوژیکی و کاربردي است

 شده توسعه دادهه بر روي بستر یکپارچه ساز سیستم هاي کاربردي بر اساس نیاز روز دانشگاه صنعتی ارومی
بیانگر موفقیت آمیز بودن مدل   با مراجع معتبر از این مطالعات و پیاده سازي نتایج حاصل تطبیق.است

   . استپیشنهادي بوده

  

  سازی، منابع سازمان، پيادهکپارچگیي،  SAPه ای،ي ال۹، مدل ERP:دیيواژه های کل

                                                   
 عضو ھیت علمی و مدیر گروه مھندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیھ 1
 انشجوی کارشناسی مھندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیھد 2
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 مقدمه -1

 را متعددي هاي استراتژي تجاري بزرگ هاي سازمان که هستیم آن شاهد امروز رقابتی صحنه در

 اینکه  عالوه بر تضمین بقاي خود بستر توسعه پایدار در سازمان را نیز پدید آورند تا کنند می اتخاذ

 کسب جایگاه تجه  دربازار مناسب تحلیل راستاي در سو یکاز . باشند می سویه دو عمدتاً راهبردها

 چگونگی به نگاه دیگر،  سوي و ازمناسب زمان در محصوالت تولید براي صحیح سبد ینصحیح و تعی

. است مدیریتی و فناورانه برتر شیوه و فنون از سازمانی و استفاده ساختار در تغییر فرآیندها، طراحی
 هپیاد در موفق مدیریت یک اطالعات و بکارگیري فناوري بر مبتنی هاي راهبردي حل راه از استفاده
 . است راهبردها این سوي هر دو براي پوششی آن سازي

فرآیندها و  طراحی به اقدام خود راهبردي سند در شده تعیین هاي ماموریت بنیان بر ها سازمان
می کنند که معموالً به ندرت مورد تجدیدنظر و اصالح قرار می گیرند  سازمان براي ایجاد ساختار

سازمانی  فرآیندهاي فنون طراحی و تصحیح با سازمان ارشناسانمدیران و ک نبودن  آشنا دلیل آنکه
  . [1] و سیستم هاي مدیریتی جدید استفناوري ها با سازمانی فرآیندهاي دادن و مطابقت

ساختار فرآیندها را نادیده گرفت و براي انطباق بیشتر  مجدد مهندسی ارتباط، نباید توان همین در
 با فقط که به این نکته پی برده اند مدیرانامروزه . را از آن جستنهایت بهره سازمانی با فرایندها 

 در ارزیابی سازمانها امروزي معیارهاي حساس و بهبود چشمگیر فرآیندها قادر اند تازیربنایی  نگرش

  .در ارائه کاال و خدمات به مشتریان را اقناع نمایند قیمت، کیفیت و سرعت همچون
 خود سازمان در توسعه آینده بستر صحیح براي برنامه ریزي با اند تادر همین راستا مدیران ناگزیر 

 حضور اصطالح به اي و یا مقطعی، جزیره اجراهاي از و به دورو مستمر   جامع،یکپارچه بصورت را

 فراهم نمایند که سیستم هاي یکپارچه مدیریت منابع سازمانی آینده  براي بحران مدیریت در دایم
ERP پیش روي سازمانها در نیل به این اهداف می باشد راهبردي هاي حل راه ینتر مطرح از یکی .  

  ERPسیستم هاي یکپارچه مدیریت منابع سازمانی  - 2

   ERP به تمایلعلل  -2-1
افزایش توان سازمان خود از طریق  پی در تا دارد می آن بر را مدیران  عمده علت شش به طور کلی 

   : صورت تیتروار عبارتند ازکه بهباشند ERP اده ازیکپارچه سازي فرایندهاي سازمان با استف

   فرآیندها نمودن استاندارد  وبخشیدن سرعت .1
  عملیات  اطالعات سازي یکپارچه . 2
  مالی  اطالعات سازي یکپارچه . 3
 مشتري  سفارش اطالعات سازي یکپارچه . 4

  انسانی  منابع اطالعات سازي یکپارچه  وکردن استاندارد . 5
  سازمان  براي فرصت ایجاد .6

  ERPسازمان براي پیاده سازي  سازي ویکرد هاي متعارف در مدل ر -2-2
اولی رویکرد ساختاري و  .ه استدو رویکرد اساسی براي مدل سازي سازمان ها وجود داشتتاکنون 

مدل هاي متفاوتی در شرکت هاي مختلف براي مدل سازي وجود  .[2]استدومی رویکرد فرآیندي 
مدل سازي سازمان روش در زیر دو  .رویکرد ها ایجاد شده انددارد که هرکدام بر اساس یکی از این 
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سایر  .که اولی نماینده رویکرد ساختاري و دومی نماینده رویکرد فرآیندي هستند ارائه شده اند
   . هاي مدل سازي در شرکت هاي دیگر نیز بر پایه این دو مدل شکل گرفته اندروش

  :دو بعدي زکمن مدل -2-2-1
 و کازرونی(شد انجام 1987 سال در زکمن توسط سازمان لسازيدم براي یاساس اقدام اولین

در ) افقی( بعد اول .است کرده ارایه بعد  دو از  را سازمان سازي مدل زکمن  .)1381 ،همکاران
 )عمودي( دوم بعد .است یافته توسعه سازمان در نیاز مورد عوامل نظر از و دارد ریشه اجزاي سازمان

 اجزا با ارتباط ها نیازمندي این اساس بر و دارد مختلف هاي جنبه از سازمان هاي يدر نیازمند ریشه

 .[3]شده است دیده

و  شود نمی داده توضیح بخوبی هم با آنها یکپارچگی روش و سازمان هاي الیه شده ارایه مدل در
شده  ارایه دلم مبناي بر بتواند تا دارد خوبی شخصی تجربه و قوي استنباط به نیاز سازمان معمار

   .دهد پیشنهاد سازمان براي را مناسبی معماري
همان طور که مشاهده می گردد این روش مدل سازي با توجه به پیشرفت هاي تکنولوژیکی کارایی 

  .در آن مشاهده نشده است . . .نخواهد داشت زیرا جریان هاي اصلی کاري و تجاري و

   SAP - ERP مدل مرجع -2-2-2
ه بازار ضعر Client / Server  مبتنی بر معماريR/3  محصولی با نام1992ل  در ساSAPشرکت 

مدل  .[4]مجموعه اي از فرایند ها است که یک سازمان را تشکیل می دهند  این محصول.نمود
 SAPمدل مرجع شرکت  . می باشدR/3ت شرکت به مانند  بعنوان اطلس محصوالSAPمرجع این 

ود شامل مجموعه اي از فرآیندهاي تجاري است که تمام  خERPبراي پیاده سازي محصوالت 
چهار جز اصلی آن است  تاکید این مدل بر روي .[4]عملیات موجود در سازمان را توصیف می نماید

 :  

  واژه نامه داده  •
   تجاري اشیائ •
  انبار اطالعاتی  •
 ب کار لقا •

  : از دکه عبارتن مایداستفاده می ن  از دو تکنولوژيSAP ،براي پیاده سازي این بخش از مدل

یک محفظه و بصورت کامال  این تکنولوژي عملکرد تجاري را در درون: مولفه هاي تجاري  .1
  .اختصاصی در یک سري واسطه هاي ثابت ایجاد می کند

را یکپارچه می  توسط جریان هاي کار تجاري ، مولفه هاي تجاري: تکنولوژي جامعیت  .2
  .نمایند

مکان فرآیند در ساختار سازمانی  در این مدل از ابتدا هیچ توجهی به همانطور که مشاهده می گردد
نمی شود و تنها در انتها بر اساس نتایج حاصل از مطالعات و بررسی هاي قالب کار تجاري فرآیندها 

   .)1385مرتضی خجسته پور، (مکان یابی می گردند
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   مشکالت موجود در پیاده سازي مدل هاي ساختاري و فرآیندي-2-3
 و معایب و مزایاي ویژه خود بوده داراي رویکرد پیشین می توان پی برد که هر دو بر اساس مطالب

بدین معنی که نمی توان مدل  .[5]ددر نهایت در هنگام پیاده سازي ناچار به سراغ هم رفته ان
 ساختاري ارائه نمود که در نهایت براي پیاده سازي آن از فرآیند ها صرف نظر کرد و یا مدل

فرآیندي ارائه نمود که در نهایت از ارتباط ساختاري فرآیندها با سازمان و فرآیند هاي دیگر صرف 
موجب پدید  ،این گونه مدل سازي ها همانطور که در سازمان هاي امروزي می بینیم .نظر کرد

  .که این امر خود موجب کاهش کارایی سازمانها شده استآمدن جزایر کاري مختلفی شده 
  ل پیشنهادي و مبانی پیاده سازي آنطرح مد -3

  ERPمدل پیشنهادي براي پیاده سازي  -3-1
دیدن فرآیندها و ساختار سازمان در فوق، مشکالت ارائه شده در این مقاله به منظور حل راه حل 

لذا بر اساس .  استERPکنار هم به هنگام مدل سازي و پیاده سازي سیستم هاي یکپارچه به مانند 
مزایاي مدل هاي این مدل با در نظر گرفتن  . است الیه ارائه شده9 مدلی ،ت گرفتهمطالعات صور

 .دارد ERP توسعه از همان ابتداي ،فرآیندهاي سازمانبین دیگر سعی در برقراري ارتباط ساختاري 
گی در م از الیه ها یک مرحله از یکپارچ هر کداپیاده سازيطراحی مدل به شکلی است که با 

به صورت کامل یکپارچه می   الیه سازمان9 هر پیاده سازي و در نهایت با د می گرددایجاسازمان 
   )2-3کل  و ش1-3شکل ( .گردد

  
   ایهيشنهادی نه اليمدل پ ۱-۳شکل 
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  رديه صورت پذيستی در هر اليبا اده سازیيه و اقداماتی که برای پي ال۹شنهادی مدل پ ۲-۳شکل 

  الیه یکپارچگی داده -3-1-1
 در یکپارچگیالیه  ترین زیربنایی که داده در افزونگی از پرهیز و مشترك هاي داده پایگاه ده ازاستفا

   . امري ضروري استشود می محسوب سازمان
این الیه تمامی دانشگاه را شامل می گردد زیرا در  .مشاهده می گردد 2-3همان طور که در شکل 

گرد آوري داده ها با  .میشه حاضر می باشدهنصر ي دانشگاه داده یک عتراکنش هاال به الي تمامی 
لذا به این  .است . . .امکانات سنتی کاري بس طاقت فرسا و زمان بر و پر از خطاهاي انسانی و 

در سازمان   )Transaction Process System [TPS] ( سیستم هاي پردازش تراکنش ازمنظور
از خصوصیات اصلی این  بوده و هاي اطالعاتی این سیستم ها نوعی از سیستم .[6]می گردداستفاده 
 داشتن ماهیت روتین، داشتن داده و اطالعات حجیم و داراي جزئیات و عدم  می توان بههاسیستم

مناسب و  TPS انتخاب .اشاره کردهاي مدیریتی در حین کار با سیستم گیرينیاز به تصمیم
می باشد زیرا تمامی  ERPپیاده سازي هماهنگ با اجزاي سازمانی دانشگاه از مهمترین نکات 

   .اقدامات صورت پذیرفته در دانشگاه بر پایه اطالعات ورودي این سیستم انجام می پذیرد

   اطالعات یکپارچگی -3-1-2
 به سازمان هاي داده پردازش روند و طراحی اطالعات توسعه از اطمینان منظور به الیه این قوانین 

 .باشند  یکدیگرمکمل و هماهنگ یکدیگر متوازن، با )اطالعات( دهآم بدست یجانت که است صورتی
براي برقراري یکپارچگی در این الیه به سراغ  . نیز قابل مشاهده است2-3همانطور که در شکل 

زیرا در این سطح یکپارچه سازي  .می رویم 1MIS ,2KWS, 3AOS  سیستم هاي اطالعاتی از قبیل
در این الیه بیشتر  .یستی از پردازش داده هاي محیط به دست آوریمبا اطالعاتی مواجه هستیم که با

                                                   
1Management Information System  
2Knowledge Work Systems  
3Office Automation System  
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سیستم هایی مد نظر است که مدیران واحد هاي مختلف دانشگاه که بیشتر مدیران میانی محسوب 
   .می گردند با آنها سر و کار دارند

   دانش یکپارچگی الیه -3-1-3
 بجاي پردازش براي که تفاوت این با .است محاک یکپارچگی اطالعات الیه مشابه قوانین الیه ایندر  

 یک اجراي منظور به که است ضروري کامالً نکته این توجه به .دشو می استفاده اطالعات از داده

 در آن ثیرأت و انسانی هاي الیه دانش به تا است سازمان ضروري یک در موفق اطالعات فناوري پروژه

دانش  کارکنان به اصلی نگاه دانش یکپارچگی دربحث بنابراین .کرد توجه فرآیندها درست اجراي
 نقش فرآیندها گیري شکل در یا و گیرند بکار می فرآیند بطن در را خود دانش که است مداري

و خروجی کار خود را از سیستم هاي دانش و اطالعات مدیریت به سیستم  کنند می ایفا اساسی
م گیري مدیران ارشد سازمان انتقال می تصمیپردازش و یاري در امر هاي پیشرفته تري جهت 

 به صورت سیستم هاي اطالعاتی تصمیم یار  سامانه ها و سیستم هاي اطالعاتی غالباًرایس .ندهد
  .می باشند2 و یا سیستم هاي اطالعاتی پشتیبان عملیات استراتژیک1مدیریت

 سازمان ارتباطی/ ساختاري هاي مدل یکپارچگی -3-1-4

 و ساختار فرآیند، هاي الیه روي بر الیه این زیرا است برخوردار زیادي سیارب از اهمیت این الیه
زیرا بیشتر  . منطبق گرددزو می بایست با فناوري هاي رو .گذاشت فراوان خواهد تاثیر کارکنان
زمان هاي به هدر رفته و یا سردرگمی ها به علت روشن نبودن ساختار ارتباطی درون  منابع و

در ادامه مبحثی به نام  .[7] برخی موارد سردرگمی ارتباط با برون سازمان استسازمانی و حتی در
مهندسی مجدد ارائه می گردد که براي ایجاد یکپارچگی در این الیه و دو الیه بعدي منطبق با 

  .در این مدل به کار بسته می شود فناوري هاي روز

بدست  قبلی الیه در سازمان از که دلیم به توجه با .سازد می فرآیند یکپارچگی را الیه پنجمین
 مثال عنوان به ها مدل کننده مرتبط فرآیندهاي سپس و طراحی ها مدل در فرآیندها است، آمده

   .شود می طراحی تدارکات تا  ارائه خدمتفرآیند جاري
آن  معماري طراحی و سازمان ساختار .دهد می تشکیل سازمان ساختار را یکپارچگی الیه ششمین

 تخریب سازمانی، واحدهاي مرزبندي و  کندحفظ قبل الیه پنج با را خود یکپارچگی یستبا می

 باید فقط واحدها براي شده تدوین استانداردهاي و قوانین .نباشد فرآیند حرکت کند کننده یا کننده

 مشتري نیاز همان فرآیند خروجی که شود حاصل اطمینان تا شود متمرکز کیفیت فرآیند با انجام بر

   .[8]بود خواهد
براي پیاده سازي  )BPR3(فرآیندها همان طور که پیش تر نیز اشاره شد متد مهندسی مجدد 
در ادامه مطلب چگونگی پیاده سازي  .یکپارچگی در سه الیه چهارم، پنجم و ششم ارائه می گردد

   .مهندسی مجدد در این الیه ها بیان شده است

                                                   
1Decision Support System(DSS)  
2Executive Support System(Information System)   

   )Business Process Reengineering( مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب و کار  3
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  کارکنان یکپارچگی -3-1-5
 ارزیابی مورد یکپارچه طرح یک ارایه براي ،در سیستم درگیر حقیقی اشخاص و کارکنان یهال این در 

 طراحی به توجه با فرآیندها انجام در آنان طراحی حضور و سازمان در اشخاص تعامل .گیرند می قرار

 گییکپارچ به نیاز سازمان نیاز مورد هاي انجام فعالیت پشتیبانی منظور به اطالعات و داده گردش

  .دارد کارکنان الیه با قبل الیه سه

الیه هفتم یعنی کارکنان یا همان فرهنگ سازمانی یکپارچه با سامانه ها، جهت بستر سازي 
در این رابطه به شرح و توصیف برنامه ریزي نیاز هاي . بکارگیري از سیستم هاي نوین می باشد

ر پیاده سازي و توفیق سیستم هاي می پردازیم تا این مقوله مهم د) LRP1(آموزشی و یا همان 
هاي بزرگ فناوري اطالعات می باشد به دست فراموشی ه نوین که فراموشی آن موجب شکست پروژ

   .نشودسپرده 

  فناوري  یکپارچگی در الیه -3-1-6
و در حقیقت انتخاب  فناوري الیه را سازمان در یکپارچگی طراحی براي نظر مورد الیه هشتمین

 تشکیلو یکپارچه ابزار فناوري اطالعات و استراتژي هاي فناوري اطالعات همسو مناسب، هماهنگ 

مشاهده می گردد این الیه یکپارچه بایستی در تمامی الیه  3-2  همانطور که در شکل. دهد می
 که شود می گاهی دیده .هاي دیگر مد نظر قرار گیرد؛ لذا با فلش هایی این امر نشان داده شده اند

 خاصی مانند فناورانه اجزاي از استفاده به نیاز سازمان در ارزش با فرآیند یک از مهمی مرحله

 اهمیت نیاز، مورد سرعت پردازش، نوع اگر .باشد داشتهمشابه آن  تجهیزاتی یا رایانه یک از استفاده

 یکپارچگی نباشد، سو هم و متناسب هماهنگ، شده طراحی فناوري اجزاي با آن امنیت کار و انجام

 به عنوان مثال در فاز پیاده سازي ماژول ها، یعنی در .گرفت خواهد قرار خدشه مورد الیه فناوري رد
و  Linux یا Windowsمیان از  خود را Platformیکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي بایستی 

؛  به این موضوع نگریسته شودیک مرحله پایین تر و اگر .ردهر سیستم عامل دیگري انتخاب ک یا
انتخاب نوع زبان برنامه نویسی و حتی فریم ورك سیستم عامل و همچنین سیستم مدیریت پایگاه 

 در دل هر کدام بیان دالیل انتخاب بیان شود؛ تا در توسعه هاي  پروتکل ها و در نهایتداده ها و
 بیشتري  این مسئله در انتخاب نوع فناوري سخت افزاري به ویژه نمود.بعدي نقشه راه مناسبی باشد

  .می یابد و سازگاري فناوري سخت افزار در تمامی الیه ها بایستی در نظر گرفته شود
  

  هاي کاربردي  یکپارچگی در الیه -3-1-7
 که قبل تر بیان شد یکپارچگی هاي تمام الیه با باید  به عنوان نهمین الیهکاربردي هاي برنامه الیه

 داشته انطباق فرآیندها انجام هدایت در بخصوص لپرسن به خدمات ارایه و کامل پشتیبانی براي

طوري  و است برخوردار خاصی اهمیت از یکپارچگی الیه 9 به توجه با سازمان سازي مدل .باشد
 فقط یکپارچگیالیه هاي  ايزاج. سازد مهیا را سازمان استراتژي براي اجرایی بستر طراحی شده که

   .باشد آمده بدست سازمان بخش هاي مدل که آید درمی اجرا به صورتی در

                                                   
  ) Learning Requirements Planning(برنامه ریزي نیاز هاي آموزشی  1
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 .آمد خواهند بدست مدل در فرآیندها چگونگی انجام سپس و تهیه مختلف جهات از سازمان مدل
 آن در تمام فرآیندها تعریف قابلیت تا شود انجام بایست می  نبهاجهمه  و کامل سازي یک مدل

 .دوجود داشته باش
نمود اشاره  ییبه ماژول ها و کامپننت هاتوان در مورد یکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي نیز می 

ماژول ها و کامپننت هاي یکپارچه .  در اختیار کاربران قرار می گیرندApplicationکه در الیه 
   .طراحی شده اند در ادامه معرفی می شوندصنعتی ارومیه مدل پیشنهادي براي دانشگاه که در ساز 

  ديماژول ها و کامپننت هاي مدل پیشنها -3-2
در واقع براي پیاده سازي یکپارچگی الیه برنامه  الیه پیشنهادي 9ماژول ها و کامپننت هاي مدل 

بخش جداگانه اي در   به علت اهمیت و گستردگی آنها در کل الیه ها،ولی. هاي کاربردي می باشد
  . این فصل برایشان اختصاص داده شده است

 در ERP سیستم  قرار استکه سازمانی پیچیدگی و زرگیب جغرافیایی، توزیع فعالیت، نوع به توجه با

 ،ERPدر طراحی ماژول هاي  البته .شود می تعیین ERP هاي سیستم زیر  گردد، سازيپیاده آن
 -2 تأمین مدیریت زنجیره -1: مبحث مهم بایستی مد نظر قرار داده شوند که عبارتند از سه 

 با  سپسو  مدیریت ارتباط با مخاطب-3...) کی ونظیر دولت الکترونی( مباحث تجارت الکترونیکی 

 پیاده و آموزش سپس و گرفته صورت (Customizing) عملیات انطباق سازمان، هاي نیاز به توجه

 دانشگاهی با ERPیک مدل ارائه شده مطالعات انجام شده  براي بر اساس . [9]شود می انجام سازي
این مخاطبان . ه از این سیستم بهره می جویند کدرنظر گرفته شده استعمده  مخاطب گروههفت 

  :عبارتند از
  دانشجویان •
  اساتید •
  محققان •
  دانشگاه ها و سازمان هاي دیگر •
  کارمندان •
  پیمانکاران •
 مدیر کل سیستم  •

می  تقسیم مجموعه هاي ذیل  زیربه  صنعتی ارومیهدانشگاه ERP مجموعه بر اساس مدل ارائه شده
و  نوع تناسب به مختلف دانشگاه هاي در تواند می و نیست لقمط بندي تقسیم این البته ؛گردد

  :گردد زیاد و کم است انجام حال در که هایی فعالیت وسعت
  )ERP ) Administration levelمجموعه سیستم هاي مدیریت کل  •

 دانشگاه زیرساختاري اطالعات مجموعه ×

  ERPفنی خدمات و کیفیت سنجی سیستم  اطالعات هاي  سیستم زیر ×
 پروژه هاي برون سپاري شده دانشگاه مدیریتهاي سیستم   زیرموعهمج •

  ه ها پروژ زیر ساختار و ها پروژه اطالعات پایهسیستم  مجموعه زیر ×
 خدمات مدیریت سیستم هاي مجموعه زیر •

  )زیر سیستم لجستیک ( تدارکات  و لجستیک مدیریت سیستم هاي مجموعه زیر •
  تدارکات و جستیکل پایه اطالعات سیستم هاي مجموعه زیر ×
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 مالی هاي سیستم زیر مجموعه •

 مالی پایه اطالعات مجموعه ×

 انسانی منابع مدیریت هاي سیستم زیر مجموعه •

 انسانی منابع پایه اطالعات مجموعه ×

 سیستم هاي مدیریت پژوهشی مجموعه زیر •

  پژوهشیامور مجموعه اطالعات پایه سیستم ×

 مدیریت آموزشی سیستم هاي  مجموعه زیر •

  آموزشیامور  اطالعات پایه سیستممجموعه ×

 دانشجویی سیستم هاي  مجموعه زیر •

 دانشجویی امورمجموعه اطالعات پایه سیستم  ×

 تربیت بدنی  امورسیستم هاي  مجموعه زیر •

 مجموعه اطالعات پایه سیستم تربیت بدنی ×

 فرهنگی   امورسیستم هاي مجموعه زیر •

 فرهنگی مجموعه اطالعات پایه سیستم  ×

 روابط عمومی و امور بین المللسیستم هاي  مجموعه زیر •

  
الزم به ذکر است این ماژول ها بر اساس مطالعات انجام شده به صورت انطباق پذیر با دانشگاه ها و 

ولی با توجه به اینکه دانشگاه صنعتی ارومیه مورد مطالعه این . مراکز آموزش عالی طراحی شده اند
   . دانشگاه مد نظر قرار گرفته استشتر انطباق با اینتحقیق می باشد لذا در طراحی آنها بی

  در مدل پیشنهادي اري ذ کد گ-3-3

   پروسس ها و ماژول هاي سیستم -3-3-1

 استفاده از کدگذاري براي دسترسی سریع و ایندکسینگ از بر پایه فناوري اطالعاتدر سیستم هاي 
ري از مشکالت سیستم سریعتر چه بسا با این روش بسیا. روش هاي مناسب شناسایی می باشد

  .از دیگر مزایاي کدگذاري کمک به قابلیت توسعه سیستم است. کشف می گردد

  با  قسمت رقمی10 لذا در مدل پیشنهادي کد هاي در نظر گرفته شده براي پروسس ها یک عدد
ه می  به عبارتی با پایین رفتن هر الیه یک قسمت دو رقمی به کد پروسس افزود. رقمی است2 هاي
 است در حالی که پروسس 1,8,0,0,0زیر سیستم آموزشی داراي کد  براي مثال پروسس .گردد

این کد نشان دهنده .  می باشد1,8,3,4,2ورود اطالعات درس در زیر سیستم آموزش داراي کد 
مکان پروسس، همچنین ارتباطات پروسس با پروسس هاي باال سري، هم نیاز، پیشنیاز و پس نیاز 

لبته سیستم کدینگ بایستی داینامیک باشد تا در صورت ایجاد پروسسی در الیه پایین تر ا. است
  .یک قسمت دو رقمی به کد پروسس دست باالتر بیفزاید و شماره دهی را ادامه دهد

  دانشجویان-3-3-2

 به این شکل که این . از ترکیبات معنی دار استفاده شود بایستیدر شماره گذاري کد دانشجویان
برخی از اطالعات  و نشان دهنده منطبق شدهدد با افزایش تعداد رشته ها و دانشجویان بایستی ع

  .  رقمی استفاده می شود13 از یک عدد  دانشجویان کدینگلذا در . باشد
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   دانشگاهیERPی در ي بخش های مختلف کد دانشجو۳-۳     شکل 

در . سمت مختلف تشکیل شده است ق7 مشخص است کد دانشجویی از 3-3همانطور که از شکل 
 سه رقم Bدر بخش .  سه رقم موجود است که شامل سال و نیمسال ورود دانشجو هستندAبخش 

 D گرایش دانشجو، در قسمت Cدر قسمت . موجود است که نشان دهنده رشته دانشجو می باشد
 جنسیت و در F مقطع دانشجو، در بخش Eنوع پذیرش از نظر روزانه، شبانه و فراگیر، در بخش 

  .  نشان دهنده ردیف دانشجو می باشندGنهایت بخش 

  کارکنان-3-3-3

در شماره گذاري کد کارکنان نیز می بایست از ترکیبات معنی دار استفاده می شود به این شکل که 
لذا در این نوع کدینگ از یک . این عدد با افزایش تعداد تخصص ها و کارکنان بایستی منطبق شود

 رقمی با سه قسمت معنی دار 10در کدینگ کارمندان از یک عدد . رقمی استفاده می شود 13عدد 
 رقم براي نوع 1 رقم براي سال ورود، قسمت دوم شامل 2قسمت اول شامل . استفاده می گردد

 رقم آخر براي ردیف کارمند 4 رقم براي نشانگر تخصص و در نهایت 3کارمند، قسمت سوم شامل 
  .می روددانشگاه به کار 

   و اقالم اموال-3-3-4
کد یکی از موارد کاربر، این کد ترکیبی از دو قسمت اصلی است اولی کد خود اموال و دومی 

رقمی ایجاد می گردد که قسمت اول  18لذا کدي . پروسس و پروژه اي که اموال در اختیار اوست
   عدد صفر یعنی8آن با 

  . شروع می گردد"00000000 " 
  

 ها تخصص -3-3-5

به علت اینکه این کد بیشتر به صورت . گرفته می شوداز سه رقم براي کد دهی به تخصص ها بهره 
  .داخل داده اي بکاربرده می شود طبقه بندي آن به صورت افزایشی در شماره ردیف می باشد

  مدل پیشنهادي پیاده سازي  -4

   طبقه بندي و کدینگ -4-1
  . یشنهادي عمل می گردددر کدینگ همانند روش کد گذاري در مدل پ

  استقرار و پیاده سازياي در  مرحله ش رو-4-2
 ،ERP تدریجی رشد علت به روش این در .دارد بیشتري کاربرد کوچک هاي سازمان براي روش این

 به .است ERP هاي سیستم زیر یا اجزا بر تکیه روش این در.یافت خواهد کاهش سازمانی مقاومت

 چه ابتدا در که دهد می تشخیص سازمان ارشد مدیران مشورت با سازي پیاده تیم نمونه طور

پیاده  براي روش این انتخاب که متعددي مزایاي داشتن وجود  با.[10]شود فعال هایی مجموعه
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 می سازمان کارکنان شمار حداقل شدن درگیر آن و  داراستنیز را بنیادي اشکال یک دارد سازي

   .باشد

 پیاده سازي مربوط به بخش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه می انتخابی اولیه براي مجموعه 
معرفی این سیس بودن أبیشترین نیاز دانشگاه صنعتی ارومیه به لحاظ تازه تاول اینکه . باشد

لذا راه اندازي سیستم روابط . متمرکز شده استدانشگاه در عرصه هاي مختلف علمی و پژوهشی 
 دوم اینکه. از برنامه هاي استراتژیک این دانشگاه می باشدعمومی الکترونیک در کنار سنتی 

 بنابر دالیل فوق و با توجه به .دارند کارکنان این بخش از سطح تحصیلی و آموزشی باالتري برخور
ترم  به هنگام  در کار اجرایی دانشگاه  کمترین خألERP از سیستم  این بخشپیاده سازياینکه با 

اداره روابط عمومی و امور بین الملل اولین مرحله پیاده سازي خواهد  ،تحصیلی اتفاق خواهد افتاد
  .بود

   آموزش کارکنان دانشگاه-4-3
. طی مراحل آموزش شکل می یابد ERPالیه یکپارچه سازي فرهنگ و کارکنان سازمان با سیستم 

  . [11] مرحله انجام می پذیرد3آموزش کارکنان در  طرحمدل ارائه شده  بر اساس

 از شروع به تحلیل و پیاده سازيقبل  .1

 هنگام تحلیل و پیاده سازي .2

 بعد از پیاده سازي و استقرار سیستم .3

   انتخاب سیستم هاي اطالعاتی -4-4
 : ازمراکز کاربرد هریک از انواع سیستم هاي اطالعاتی دانشگاه بر اساس مطالعات انجام شده عبارتند

TPS,OAS,MIS وDSS,ESS  اداره روابط عمومی بیشتر از  انجام شدهبررسی هايباتوجه به که 
به عالوه ویژگی که روابط عمومی و . می گیردبهره  TPS,OAS,MISسیستم هاي اطالعاتی نوع 
 و هم  به مخاطباند گزارش دهی و ورود اطالعات دو سویه از دانشگاهنسیستم هاي اطالعاتی آن دار

ه علت یکپارچگی سیستم برنامه ریزي منابع بکه بایستی توجه گردد لذا  . است به دانشگاهمخاطبان
است سازمانی بر اساس این مدل ابتدا سیستم مدیریت کل که در واقع رکن اصلی براي یکپارچگی 

در ضمن شایان ذکر . دنپیاده سازي می گردد و ماژول هاي روابط عمومی بر روي آن نصب می گرد
 توسط زیر سیستم ERPوي سیستم است سایر ماژول ها و زیر سیستم ها پس از طراحی بر ر

(  این نکته بیانگر این است که کل سیستم و زیر سیستم هاي آن .مدیریت کل نصب می گردد
 خارج از الیه یکپارچگی فناوري و الیه  و به تبع آندر یک ساختار بوده و جدا از هم) فرآیندها 

  .یکپارچگی کاربردي نمی باشد

   یکپارچگی تکنولوژي-4-7
 ،اسب، هماهنگ و یکپارچه ابزار فناوري اطالعات و استراتژي هاي فناوري اطالعات همسوانتخاب من

 مشاهده می گردد این الیه 3-2همانطور که در شکل . [12]دهد می یکپارچگی این الیه را تشکیل
بنابراین به منظور جلوگیري از .  بایستی در تمامی الیه هاي دیگر مد نظر قرار گیردگییکپارچ

  :ار شدن یکپارچگی الیه فناوري موارد زیر مدنظر گرفتخدشه د
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در امر تجهیز بستر شبکه دانشگاه از پروتکل هاي هماهنگ، سیستم آدرس دهی مشخص  •
 )IP جهیزات با برند یکسان، در بخش هاي ، در صورت امکان ت) دهی به روش دستی

ی گردد از ، توصیه مERPدر پیاده سازي . ( شبکه سیمی و بی سیم استفاده گردد
  ). استفاده گردد CAT6سوییچ و روئترهاي ساخت شرکت سیسکو و کابل شبکه 

 بر پایه ویندوز و تکنولوژي شبکه دانشگاهي  در سرورهاLINUXاستفاده از سیستم عامل  •
  . در کاربرانهاي نرم افزاري شبکه شرکت مایکرو سافت

 براي نرم WAMPتکنولوژي استفاده از بستر نرم افزارهاي وب سرور آپاچی و پشیبانی  •
 در بخش هاي کاربري مورد نیاز بر اساس پروتکل هاي LINUXافزار هاي بر پایه 

 باعث نا هماهنگی با LAMP دقت شود بکار گیري تکنولوژي .استاندارد این تکنولوژي ها
  .گرددنکاربران ویندوزي 

و انتقال بیت هاي اطات در بستر نرم افزاري با توجه به رعایت پروتکل ها در برقراري ارتب •
 .تکنولوژي حفظ می گرددداده، یکپارچگی 

 ،استفاده از  زبان برنامه نویسی و سیستم هاي مدیریت پایگاه داده یکسان یا فریم ورك ها •
 .ها، پروتکل ها و کانکتور هاي هماهنگ در پیاده سازي برنامه هاي کاربرديپلت فرم 

 
 بخش هاي  ایجاد بستر ارتباطی هزینه هاي به جهت کاهش ودر پیاده سازي کل سیستم

 لذا در پیاده سازي از زبان نرم افزاري . سیستم از طریق اینترنت فعالیت خواهد نمود،مختلف
PHP با سیستم مدیریت پایگاه داده MySQL تحت استانداردهاي زبان ساخت یافته SQL در 

هزینه هاي پیاده سازي، همچنین جهت کاهش بیشتر . سطح پایگاه داده استفاده می گردد
 و اعمال تغییرات هماهنگ کننده در کد آنها Open Sourceبهره گیري از سیستم هاي 

پیاده دلیل این انتخاب در . است این سیستم پیاده سازيتوصیه شده در یکی از نقاط قوت 
ي  بیشتر برنامه هاي متن باز رایگان هستند و یا جهت کاربرسازي به این سبب می باشد که

  .در دانشگاه ها قیمت بسیار پایینی دارند

   یکپارچگی الیه بر نامه هاي کاربردي-4-8
همان طور که در مدل پیشنهادي ارائه شده مشاهده می گردد این یکپارچگی بایستی بر الیه هاي 

به عبارتی ماژول هاي این الیه یکپارچگی می بایست عام براي الیه  .[13]دیگر گسترده شده باشد
لذا بر اساس مدل ارائه شده زیر سیستم هاي موجود بایستی با رعایت . دیگر یکپارچگی باشدهاي 

  . اصول یکپارچگی در مدل پیاده سازي گردند

  بین المللامور روابط عمومی و  پیاده سازي نرم افزار بخش -4-8-1
رم افزار استفاده در پیاده سازي ماژول هاي الیه کاربردي، می توان از فرایندهاي مختلف مهندسی ن

تیم توسعه نرم افزار در انتخاب هر یک .  می باشندCBD و RUPاما روش توصیه شده متدهاي. نمود
از دو فرآیند نرم افزاري داراي اختیار می باشد ولی استفاده از یک روش ترکیبی بیشتر حائز اهمیت 

  .می باشد

 و دومی پایگاه داده Applicationی هر نرم افزاري از دو مجموعه اساسی تشکیل می گردد که اول
 اول همانطور که اشاره شد از زبان برنامه یعنی مجموعهدر پیاده سازي نرم افزار . [14]آن است
  .  استفاده می شودMySQL و در پیاده سازي پایگاه داده نیز از   PHPنویسی
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    و پیشنهادهانتیجه گیري -5

سیستم .  به طور خاص معرفی گردیده اندERPم در این تحقیق ابزار فناوري به طور عام و سیست
 با داشتن پتانسیل هایی که فناوري اطالعات در اختیار آن قرار داده به مانند چتري بر ERPهاي 

 در تأمین و موجب توانمند سازي مدیریت زنجیره شده سازمان ها گسترده تأمینروي زنجیره 
 به )خدمات(تحویل محصول  تا لحظه  تأمینه سطوح زنجیراز باالترین ERP . سازمان ها می گردد
 نظارت داشته و موجبات یکپارچگی حلقه هاي این زنجیره را فراهم می تأمینمشتري بر زنجیره 

توانمند طراحی و مدل سازي ) ERP( سازمان براي داشتن یک سیستم برنامه ریزي منابع. نماید
روش هاي مدل سازي بسیاري از . شد مهمترین نکته  می باERPدقیق سازمان جهت پیاده سازي 

 در آنها قابل مشاهده )ساختاري ، فرآیندي(سوي شرکت هاي بزرگ ارائه شده که دو رویکرد مجزا
تشکیل . داشتن هریک از این دیدگاه ها در طراحی این سیستم ها الزم است ولی کافی نیست. است

ا وجود دارد نتیجه مجزا اندیشیدن بسیاري از جزایر کاري که مشکالت بسیاري در ارتباط دهی آنه
در طی این تحقیق رویکردي . در مورد رویکرد مدل سازي از جهت ساختاري و فرآیندي است

 ،در نتیجه این رویکرد.  نگرش فرآیندي استشاملترکیبی ارائه شد که در عین نگرش ساختاري 
شده و کل سیستم و ستم ها حل شده و ارتباطات شفاف مشکالتی به مانند جزیره اي بودن سی

  .زنجیره یکپارچه می گردد

در رویکرد پیشنهادي ابتدا بستري یکپارچه ساز با استاندارد و پروتکل هاي مربوط به آن در زنجیره 
 گسترده شده و سایر زیر سیستم ها و ماژول ها بر روي ERP با عنوان سیستم مدیریت کل تأمین

  .این بستر نصب می گردد

 با روش مدل پیشنهادي و پس از آن در دانشگاه صنعتی ارومیه ، ERPسیستم در طی پیاده سازي 
 بر .بستر و نمونه ماژول هاي ارائه شده در طی مراحل تست، نتایج  مورد نظر را کسب نموده اند

اساس موفقیت هاي حاصل و با موافقت مدیریت وب دانشگاه صنعتی ارومیه این سیستم بر روي 
  .صب شده و به بهره برداري خواهد رسیدسرور وب این دانشگاه ن

  توصیه ها و زمینه تحقیقات آتی -6
 از چالش هاي بسیاري از سازمان هاي مشتري مدار و پیشرو در CRM  با سیستم ERPارتباط 

پدید آمده اند که )  BI(لذا سیستم هایی تحت عنوان هوش کسب و کار . صنعت جهانی می باشد
 شامل دو سیستم BIدر واقع .  درونی نیز دارندCRM یک ERPمحدوده خدمت عالوه بر پوشش 

CRM و ERP پیشنهاددر نتیجه .  یکپارچه استتأمین می باشد و این در حقیقت همان زنجیره 
در زمینه سیستم هاي یکپارچه بر اساس مطالعات انجام شده این است بعدي موجود براي تحقیقات 

و پا بودن این معماري مورد توجه پژوهشگران  با توجه به نBIکه ساختار و معماري سیستم 
  . قرار گیرد در این مقولهعالقمند جهت دستیابی به نتایج علمی جدید
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