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٣

 :پيشگفتار 

بـا  . شود زيرا نقش اساسي در اين قرن بر عهده اطالعـات اسـت   يكم عصر اطالعات ناميده مي   و  قرن بيست 

. تـوان بـه اهميـت اطالعـات پـي بـرد        جهان مي گوناگونها در كشورهاي گذاري ها و سرمايه  ريزي  بررسي برنامه 

 اطالعـات را مهمتـرين منبـع        ،است كه در ميان منـابع يـك سـازمان         اهميت اطالعات در دنياي امروز به حدي        

 . دانند سازماني مي

يافته است تا بوسـيله آن بتوانـد         يك سازمان براي رسيدن به اهداف خود نيازمند اطالعات صحيح و ساخت           

ي ريزي صـحيحي انجـام دهـد و كـارايي و اثربخشـي خـود را در جهـت اسـتفاده از سـاير منـابع سـازمان                             برنامه

 .افزايش دهد و از اتالف آنها جلوگيري نمايد) ابع ماليمنآالت، مواداوليه، نيروي انساني و  ماشين(

"IT) "هـاي    آوري شـبكه    هـاي اطالعـاتي، فـن        كه از دركنـارهم قـرار گـرفتن سيسـتم          )آوري اطالعات   فن

ـ          كامپيوتري، ارتباطات و مخابرات بوجودآمده، واژه      اگون علمـي، اقتصـادي،   اي اسـت كـه امـروزه در محافـل گون

آوري، دانـش اقتصـاد و حتـي سياسـت و      هـاي فـن    رسد و در سالهاي اخير حوزه       گوش مي ه  سياسي و فرهنگي ب   

 .هاي مديريتي را دگرگون سـاخته اسـت         مديريت را تحت تاثير خود قرارداده، آنهارا در يكديگر ذوب كرده و شيوه            

ن يا كشور، نوعي تغييرات است كه اثـرات مختلفـي را بـر              در هر جامعه، سازما   " IT"در حقيقت بكارگيري صنعت     

. گـذارد   ساختار و موجوديت آن سازمان، جامعه يا كشور و مشاغل و روابط انساني و اجتماعي موجود در آنهـا مـي                    

آوري به عنوان مهمترين ابزار، روش و سرمايه براي توانمند سـاختن جوامـع در عصـر حاضـر، بـا بوجـود           اين فن 

هاي كشورهاي در حال توسعه فـراهم كـرده           فرصتي استثنايي براي جبران عقب ماندگي      ،ات اساسي آوردن تغيير 

 فاصله خود را با كشورهاي پيشرفته جهان از بين ببرنـد يـا آنـرا كمتـر     ،است تا با پاي نهادن به دنياي فراصنعتي   

 . نمايند

 توسـط هيـات دولـت، طـرح توسـعه           "تكفـا "آوري اطالعات در ايران       با تصويب برنامه توسعه و كاربري فن      

دهـد كـه الگـوبرداري        هـاي جهـاني نشـان مـي         تجربه. در ايران وارد مرحله اجرايي خود شده است       " IT"صنعت  

 باشـد،    داشـته  راآوري انتقال يافته ظرفيت نوآوري و پيشرفت در كشور ميزبان           آوري و انتقال آن بطوريكه فن       فن

توانـد كـامال مثمرثمـر باشـد كـه توانـايي        آوري تنها زماني مـي  انتقال فناين در حالي است كه . بسيار نادر است 

 . نوآوري و خالقيت را در خود بوجود آورد

آوري اطالعات به كشورمان نيازمند آگاهي كافي عمومي و نـوآوري در ايجـاد طرحهـاي          بنابراين انتقال فن  

عميق دسترسي عمـومي بـه ارتباطـات و    كه پاسخگوي نيازهاي كشورمان باشد، همچنين ت  گوناگون است بنحوي  

 . كند اطالعات را طلب مي
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٤

آوري اطالعـات، بررسـي الگوهـاي انتقـال آن بـويژه در               مجموعه حاضر به منظور ايجـاد آشـنايي بـا فـن           

. باشد هاي پيشنهادي مي كشورهاي اسالمي و طرح

  سعيد شهيدي

 مدير بخش تحقيق و توسعه
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فن آوري اطالعات

٥

 مقدمه

  

اي قانونمنـد و   از دوران عظيم و دشوار انقالب اسالمي و پيش رفتن بسـوي جامعـه  جمهوري اسالمي ايران پس   

هـاي بيشـماري     جانبه و پايدار، نياز به تامين و توسـعه زيـر سـاخت      اي همه   مشاركت جو و حركت بسمت توسعه     

 و بـويژه  ، نيـروي انسـاني مسـتعد   متناسب با وسعت خاك، جمعيت و توان بالقوه و بالفعل نهفته در خود از جملـه   

توسعه "دادن  جوان، منابع خداداد و جايگاه استراتژيك جغرافيايي و سياسي در منطقه و جهان دارد، تا با محور قرار                

هاي نوين اطالعات و ارتباطـات در جهـان           آوري  به جاي توسعه منابع زيرزميني در قافله توسعه فن        " منابع انساني 

 .حال و آينده، سربرافرازد

مـدت توسـعه    و در راستاي سياسـتهاي راهبـردي و بلندمـدت و سياسـتهاي اجرائـي كوتـاه          در همين رابطه     

هاي اساسي با در نظر گـرفتن ويژگيهـاي           اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي، ضرورت دارد حركت        

 :ريزي و بمورد اجراء گذاشته شوند  زير، طرح

ريـزي و   روهاي تحصيلكرده چه در مراحـل برنامـه       براي جوانان و نيروهاي جوياي كار و با اولويت به ني          -١

 .برداري، اشتغال آفرين باشد طراحي و ساخت و چه در مرحله بهره

گذاري و نگهداري، خودگردان و نيازمند كمترين كمـك مـالي دولـت و حتـي                  از نظر اقتصادي، سرمايه   -٢

.آور باشد سود

 شده، پـذيراي مقتضـيات توسـعه و    ضمن تناسب با شئون فرهنگ ملي و مذهبي ما و با روشهاي بومي  -٣

.آوريهاي نوين جهان امروز باشد فن

هـاي موجـود و تشـديد پويـائي           برداري از ظرفيـت     محركهائي شايسته و سالم در تلفيق امكانات و بهره        -٤

هـاي آمـايش سـرزمين بعنـوان            هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، منطبق با مطالعات و برنامه           فعاليت

.سعه و عمران كشور باشدترين اسناد تو اصلي

آمد و قابل تكرار در سازماندهي مديريت مهندسي و اجرائي و توسعه دانش               به توليد الگوهاي مدرن، كار    -٥

.مديريت و تربيت نيروي انساني كارآفرين و ماهر بپردازد

ي آوريهاي نوين در امر سـاخت و سـاز و مهندسـي بهينـه، بـه ارائـه الگوهـا        و باالخره با بكارگيري فن    -٦

معماري و شهرسازي بومي و با هويت و در جهت تامين كالبد و فضاي زيست شهري مناسـب و سـالم                  

.براي يك شهروند رو به كمال بپردازند

٦

 

يافته و چه در رو به رشد و يـا در            چه در كشورهاي توسعه   (در اين راستا يكي از مقوالتي كه در جهان امروز            

يج درخشاني بهمراه داشته و مجموعا در شرايط امروزين ايران نيز قابـل             مسبوق به سابقه است و نتا     ) حال توسعه 

گيـري از   هايي با كاركردهاي گوناگون، امـا بـا بهـره        ها، شهرها و شهرك     طرح و اجرا است، ايجاد كانونها، مجتمع      

 :هائي با عملكردهاي عمده  ها و شهرك آوريهاي نوين از جمله مجتمع زيرساختهاي الكترونيكي و فن

  اجتماعي–رهنگي ف-

 تفريحي–ورزشي -

 تاريخي–گردشگري -

)آموزي دانشجوئي و دانش( آموزشي و پژوهشي –علمي -

افزارهاي         گونـاگون             آالينده و توسعه نرم     افزاري و با تكنولوژي باال و غير        محصوالت خاص سخت  -

كاربردي

...هاي مسكوني و  مجتمع-

هائي با عنـاوين   هاي ارتباطي گاه صورت پرديس آوري  اطالعاتي و فنهاي است كه با توسعه روزافزون تكنولوژي    

افزارها به مراكزي براي مطالعـه، پـژوهش، ابـداع و      افزارها و نرم    مختلف را يافته و با بكارگيري جديدترين سخت       

 .اند هاي گوناگون تبديل شده وري در زمينه نوآوري و بهره

ت طرح يا عامل چهارم در اعمال هرچـه بهتـر مـديريتي جـامع     از طرف ديگر، نظر به اهميت و نقش مديري       

گيـري ايـده و مفهـوم طـرح، مطالعـه و              هاي گوناگون توسعه و عمران، از مرحلـه شـكل           برانجام طرحها و پروژه   

برداري و همچنين ارائه خـدمات مـديريت تـامين منـابع، بكـارگيري                ريزي و طراحي و اجراء تا مرحله بهره         برنامه

، آمـوزش و تربيـت     )سيستمها و بهبـود روشـها     (هاي ساخت     عات، طراحي مدلهاي مهندسي و رويه     آوري اطال   فن

نيروي انساني در جهت بكارگيري بهترين روشهاي مديريت و مهندسي بويژه با عنايت بـه ابعـاد گونـاگون بـين                     

جهـت،   و هـم فكـر   شده هـم  بخشي و چند انضباطي اين فعاليت، ضروري است كه موسسات يا شركتهاي شناخته 

بمنظور تحقق هرچه بهتر و زودتر اهداف فوق با يكديگر همكاري و بصورت مشاركت و در مرحله نخست نسبت           

به ارائه خدمات مديريت طرح يا عامل چهارم به كارفرمايان مختلف و بعنوان بهترين سازوكار اقدام و در مراحـل                    

ـ                هـدايت،  " ا مراكـز مـديريتي و مهندسـي، راسـا         بعدي با تبديل فعاليت مديريت طرح و ضـمن ايجـاد مركـز و ي

آوري اطالعـات   هاي چندعملكردي و تخصصي را همراه بـا فـن   ها و مجتمع ريزي و طراحي توسعه شهرك   برنامه

 .بعهده گرفته و به اين فعاليت بپردازند



5

فن آوري اطالعات

٥

 مقدمه

  

اي قانونمنـد و   از دوران عظيم و دشوار انقالب اسالمي و پيش رفتن بسـوي جامعـه  جمهوري اسالمي ايران پس   

هـاي بيشـماري     جانبه و پايدار، نياز به تامين و توسـعه زيـر سـاخت      اي همه   مشاركت جو و حركت بسمت توسعه     

 و بـويژه  ، نيـروي انسـاني مسـتعد   متناسب با وسعت خاك، جمعيت و توان بالقوه و بالفعل نهفته در خود از جملـه   

توسعه "دادن  جوان، منابع خداداد و جايگاه استراتژيك جغرافيايي و سياسي در منطقه و جهان دارد، تا با محور قرار                

هاي نوين اطالعات و ارتباطـات در جهـان           آوري  به جاي توسعه منابع زيرزميني در قافله توسعه فن        " منابع انساني 

 .حال و آينده، سربرافرازد

مـدت توسـعه    و در راستاي سياسـتهاي راهبـردي و بلندمـدت و سياسـتهاي اجرائـي كوتـاه          در همين رابطه     

هاي اساسي با در نظر گـرفتن ويژگيهـاي           اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي، ضرورت دارد حركت        

 :ريزي و بمورد اجراء گذاشته شوند  زير، طرح

ريـزي و   روهاي تحصيلكرده چه در مراحـل برنامـه       براي جوانان و نيروهاي جوياي كار و با اولويت به ني          -١

 .برداري، اشتغال آفرين باشد طراحي و ساخت و چه در مرحله بهره

گذاري و نگهداري، خودگردان و نيازمند كمترين كمـك مـالي دولـت و حتـي                  از نظر اقتصادي، سرمايه   -٢

.آور باشد سود

 شده، پـذيراي مقتضـيات توسـعه و    ضمن تناسب با شئون فرهنگ ملي و مذهبي ما و با روشهاي بومي  -٣
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.سعه و عمران كشور باشدترين اسناد تو اصلي

آمد و قابل تكرار در سازماندهي مديريت مهندسي و اجرائي و توسعه دانش               به توليد الگوهاي مدرن، كار    -٥

.مديريت و تربيت نيروي انساني كارآفرين و ماهر بپردازد

ي آوريهاي نوين در امر سـاخت و سـاز و مهندسـي بهينـه، بـه ارائـه الگوهـا        و باالخره با بكارگيري فن    -٦

معماري و شهرسازي بومي و با هويت و در جهت تامين كالبد و فضاي زيست شهري مناسـب و سـالم                  
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٦

 

يافته و چه در رو به رشد و يـا در            چه در كشورهاي توسعه   (در اين راستا يكي از مقوالتي كه در جهان امروز            

يج درخشاني بهمراه داشته و مجموعا در شرايط امروزين ايران نيز قابـل             مسبوق به سابقه است و نتا     ) حال توسعه 

گيـري از   هايي با كاركردهاي گوناگون، امـا بـا بهـره        ها، شهرها و شهرك     طرح و اجرا است، ايجاد كانونها، مجتمع      

 :هائي با عملكردهاي عمده  ها و شهرك آوريهاي نوين از جمله مجتمع زيرساختهاي الكترونيكي و فن

  اجتماعي–رهنگي ف-

 تفريحي–ورزشي -

 تاريخي–گردشگري -

)آموزي دانشجوئي و دانش( آموزشي و پژوهشي –علمي -

افزارهاي         گونـاگون             آالينده و توسعه نرم     افزاري و با تكنولوژي باال و غير        محصوالت خاص سخت  -

كاربردي

...هاي مسكوني و  مجتمع-

هائي با عنـاوين   هاي ارتباطي گاه صورت پرديس آوري  اطالعاتي و فنهاي است كه با توسعه روزافزون تكنولوژي    

افزارها به مراكزي براي مطالعـه، پـژوهش، ابـداع و      افزارها و نرم    مختلف را يافته و با بكارگيري جديدترين سخت       

 .اند هاي گوناگون تبديل شده وري در زمينه نوآوري و بهره

ت طرح يا عامل چهارم در اعمال هرچـه بهتـر مـديريتي جـامع     از طرف ديگر، نظر به اهميت و نقش مديري       

گيـري ايـده و مفهـوم طـرح، مطالعـه و              هاي گوناگون توسعه و عمران، از مرحلـه شـكل           برانجام طرحها و پروژه   

برداري و همچنين ارائه خـدمات مـديريت تـامين منـابع، بكـارگيري                ريزي و طراحي و اجراء تا مرحله بهره         برنامه

، آمـوزش و تربيـت     )سيستمها و بهبـود روشـها     (هاي ساخت     عات، طراحي مدلهاي مهندسي و رويه     آوري اطال   فن

نيروي انساني در جهت بكارگيري بهترين روشهاي مديريت و مهندسي بويژه با عنايت بـه ابعـاد گونـاگون بـين                     

جهـت،   و هـم فكـر   شده هـم  بخشي و چند انضباطي اين فعاليت، ضروري است كه موسسات يا شركتهاي شناخته 

بمنظور تحقق هرچه بهتر و زودتر اهداف فوق با يكديگر همكاري و بصورت مشاركت و در مرحله نخست نسبت           

به ارائه خدمات مديريت طرح يا عامل چهارم به كارفرمايان مختلف و بعنوان بهترين سازوكار اقدام و در مراحـل                    

ـ                هـدايت،  " ا مراكـز مـديريتي و مهندسـي، راسـا         بعدي با تبديل فعاليت مديريت طرح و ضـمن ايجـاد مركـز و ي

آوري اطالعـات   هاي چندعملكردي و تخصصي را همراه بـا فـن   ها و مجتمع ريزي و طراحي توسعه شهرك   برنامه

 .بعهده گرفته و به اين فعاليت بپردازند
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فن آوري اطالعات

١٠

  : )IT (آوري اطالعات نف

همانطور كه انقالب كشاورزي و انقالب صنعتي زندگي بشر را دستخوش تحول عظيم و اساسي كرده و بـا              

انـد، پيشـرفت علـم        رشد تجـارت و كسـب و كارهـا بـازكرده          هاي گذشته راه را براي        ازميان برداشتن محدوديت  

 و موجبات ظهور    هشد" عصر اطالعات " سبب ورود به عرصه       نيز الكترونيك و مخابرات و تسهيل در امر ارتباطات       

 .ير فراهم كرده استرا در سالهاي اخ" اطالعات آوري  فن"

وجود  ب زيربحث پيرامون سه محور  به منظور(Information Technology)وري اطالعات آ   فن موضوع

 :  آمده است

)Communications(و مخابرات  ارتباطات

Networking) (هاي كامپيوتري شبكه

)Information ( اطالعات

 

    

    

 

 

 

 

 :آوري اطالعات  فنعلل استفاده از 

 قابليت انعطاف در رقابت -

پاسخ به نيازهاي روزافزون مشتريان -

اتانتقال سريع تجربي -

هاي سازماني كاهش هزينه -

 ايجاد تنوع در محصوالت -

تكنولوژي اطالعات ابتدا به منظور تسهيل در امر جستجو و دستيابي به اطالعات و برقراري ارتبـاط بوجـود آمـد                     

ديد آمـد كـه از آن    محورهاي جديدي در تكنولوژي اطالعات پ  ،آوري شبكه و مخابرات    ولي با پيشرفت سريع فن    

   :محور مهم زير را نام بردچهار  توان جمله مي

Information Networking

Communications 

IT 

١١

–e-commerce) تجارت الكترونيك( 

–e- government) دولت الكترونيك( 

–e-learning) ي الكترونيكآموزش( 

–e- medicine) ونيکپزشكي الكتر( 

 

آوري اطالعـات هـدف كـم كـردن نقـش انسـان در                بطور كلي در فـن     :(e-commerce)تجارت الكترونيك 

ها و افزايش امنيت و اطمينان در مبـادالت اقتصـادي             بين دو سازمان به منظور كاهش هزينه       مبادالت اقتصادي 

گـذاريهای   ، بيشترين حجم فعاليتها و سـرمايه       internet-commerce بصورت   e-commerceامروزه  . باشد مي

 . اينترنتی را به خود اختصاص داده است

 

 : ويژگيهاي تجارت الكترونيك -الف

 بت آزاد در سراسر جهان ايجاد رقا- 

 رساني و تبليغات هاي اطالع   كاهش هزينه- 

  افزايش سرعت مبادالت بازرگاني و دسترسي به اطالعات- 

 كنندگان   امكان نظرسنجي براي توليدكنندگان و مصرف- 

  آمدن امكان گزينش براي خريداران  بوجود- 

  كاهش نقش موقعيت جغرافيايي خريداران و فروشندگان- 

  بازرگاني بدون كاغذ- 

  انتقال الكترونيكي پول، كاال و خدمات- 

 

 :سيستمهاي پرداخت الكترونيكي  -ب

ا به طريـق الكترونيكـي   تجارت الكترونيك نيازمند سيستمهايي است كه از طريق آن بتوان پرداخت وجوه ر  

 . ز سرعت بااليي برخوردار باشندين سيستمهايي بايد داراري امنيت و كارايي بوده و همچنين ان چ.انجام  داد

هـاي اعتبـاري     توان كـارت    انواع مختلفي از سيستمهاي پرداخت الكترونيكي وجود دارند كه از آن جمله مي            

)Credit Cards( چك الكترونيكي ،)Electronic Cheque (و پول الكترونيكي را نام برد . 
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فن آوري اطالعات

١٠

  : )IT (آوري اطالعات نف
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فن آوري اطالعات

١٢

 با مراجعه به مراكـز     و   توان بوسيله آن    يده است و مي   ست كه جايگزين پول نقد گرد      ا ابزاري: كارت اعتباري    -۱

 نـوار مغناطيسـي يـا تراشـه          بـا اسـتفاده از     ، اعتبـاري  يك كارت .  از آن استفاده كرد     به دستگاه الزم   خريد مجهز 

 . شود الكترونيكي ساخته مي

 

فروشنده فرستاده  ست كه بوسيله آن، مبلغ پرداختي توسط يك مدرك معتبر براي             ا ابزاري: چك الكترونيكي    -۲

هماننـد چكهـاي    . (توان آن را با فرستادن به سيستمهاي بانكي تبديل به پول نقد يـا اعتبـار كـرد                   شود و مي    مي

 .)كند كاغذي عمل مي

 

شـود و سـپس        اين پول ابتدا توسط خريدار از سرويس دهندگان مالي خاصي خريداري مي            :پول الكترونيكي    -۳

پول اكترونيكي بايـد در هـر زمـان         . ام خريد به فروشندگان الكترونيكي واگذار كند      تواند آن را در هنگ      خريدار مي 

  .  برخوردار باشدنقابل تعويض با پول كاغذي بوده و از قابليت خرد شد

 

 شـركت يـا هـر سـازمان بـا      هـر فـرد، هـر     عظيمي از ارتباطـات    خش ب :(e-government)الكترونيك  دولت  

  دولـت الكترونيـك    .دهنـد  شركتها قـرار مـي    ت زيادي را در اختيار شهروندان و        خدمادولتي است كه     سازمانهاي  

(e-government)          ارائه خدمات بهتر    ،هاي دولت   به منظور تسهيل در بكارگيري خدمات دولتي و كاهش هزينه 

  ميليـارد دالر هزينـه   ١٢٥٠بـراي مثـال   . به شهروندان و كسب و كارها در كشورهاي مختلف بوجود آمده است         

 .دولت آمريكا در راه ايجاد دولت الكترونيك در ده سال اخير بوده است

 
 سيستم اداري در دولت الكترونيك    سيستم اداري قبل از دولت الكترونيك  

  

 

 

 

 

 

 

سازمانسيستمهاي مختلف

سيستم اطالعاتيسازمان

شهروندانشهروندان

١٣

 :مزاياي دولت الكترونيك

  و ارائه خدمات بهتر توسط سازمانها باالرفتن كارايي سازمانها -

 باطات سريعتر و بهتر با كسب و كارهاي مختلف برقراري ارت -

 (EDM)مديريت الكترونيكي اسناد و مدارك   -

(EWFM)مديريت الكترونيكي گردش كار   -

 

ازي عمـده كارهـاي دولتـي را بـه          كند تا با بوجود آوردن ادارات مج        به دولتها كمك مي    دولت الکترونيکی 

 .ل نمايندخصوصي واگذار كرده آنها را مديريت و كنترش بخ

شود عدم ايجاد دولت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه سـبب افـزايش فاصـله ميـان                   بيني مي   پيش

هاي دولتي كشورهاي در حال توسعه شود، بنحـوي           كشورهاي رو به رشد و كشورهاي پيشرفته و افزايش هزينه         

 . پذير نخواهد بود بدون دولت الكترونيك در آينده امكانكه پاسخگويي به نيازهاي شهروندان 

  

آموزش الكترونيكي به منظور از بين بردن نقش مكان در آموزش بوجـود    :(e-learning) آموزش الكترونيكي

 )اهـ (virtual university دانشگاههاي مجازي و)ها  virtual school( مدارس مجازي  آمد و به اين وسيله

توانند در هر کجای دنيا که حضور دارند، در دانشـگاه            ن می  بوسيله دانشگاههای مجازی دانشجويا    .تشكيل شدند 

 . نام کرده و مانند دانشجويان عادی به تحصيل بپردازند مورد نظر خود ثبت

  

دستيابي از راه دور و در زمان كوتاه به پزشكان و متخصصان امور مختلف  :(e-medicine) پزشكي الكترونيك

 پرونده پزشکی بيماران    .نظر قرار دهند    نند از راه دور بيماران خود را تحت       توا پزشكان مي  و   پزشكي فراهم گرديده  

توانند در مورد مسائل مربوط به خـود در          همواره در دسترس پزشک است و متخصصان امور مختلف پزشکی می          

 .  يکديگر مطلع شوند نظراتنظر کنند و از پرونده بيمار اظهار
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 .)كند كاغذي عمل مي

 

شـود و سـپس        اين پول ابتدا توسط خريدار از سرويس دهندگان مالي خاصي خريداري مي            :پول الكترونيكي    -۳

پول اكترونيكي بايـد در هـر زمـان         . ام خريد به فروشندگان الكترونيكي واگذار كند      تواند آن را در هنگ      خريدار مي 

  .  برخوردار باشدنقابل تعويض با پول كاغذي بوده و از قابليت خرد شد

 

 شـركت يـا هـر سـازمان بـا      هـر فـرد، هـر     عظيمي از ارتباطـات    خش ب :(e-government)الكترونيك  دولت  

  دولـت الكترونيـك    .دهنـد  شركتها قـرار مـي    ت زيادي را در اختيار شهروندان و        خدمادولتي است كه     سازمانهاي  

(e-government)          ارائه خدمات بهتر    ،هاي دولت   به منظور تسهيل در بكارگيري خدمات دولتي و كاهش هزينه 

  ميليـارد دالر هزينـه   ١٢٥٠بـراي مثـال   . به شهروندان و كسب و كارها در كشورهاي مختلف بوجود آمده است         

 .دولت آمريكا در راه ايجاد دولت الكترونيك در ده سال اخير بوده است

 
 سيستم اداري در دولت الكترونيك    سيستم اداري قبل از دولت الكترونيك  

  

 

 

 

 

 

 

سازمانسيستمهاي مختلف

سيستم اطالعاتيسازمان

شهروندانشهروندان

١٣

 :مزاياي دولت الكترونيك

  و ارائه خدمات بهتر توسط سازمانها باالرفتن كارايي سازمانها -

 باطات سريعتر و بهتر با كسب و كارهاي مختلف برقراري ارت -

 (EDM)مديريت الكترونيكي اسناد و مدارك   -

(EWFM)مديريت الكترونيكي گردش كار   -

 

ازي عمـده كارهـاي دولتـي را بـه          كند تا با بوجود آوردن ادارات مج        به دولتها كمك مي    دولت الکترونيکی 

 .ل نمايندخصوصي واگذار كرده آنها را مديريت و كنترش بخ

شود عدم ايجاد دولت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه سـبب افـزايش فاصـله ميـان                   بيني مي   پيش

هاي دولتي كشورهاي در حال توسعه شود، بنحـوي           كشورهاي رو به رشد و كشورهاي پيشرفته و افزايش هزينه         

 . پذير نخواهد بود بدون دولت الكترونيك در آينده امكانكه پاسخگويي به نيازهاي شهروندان 

  

آموزش الكترونيكي به منظور از بين بردن نقش مكان در آموزش بوجـود    :(e-learning) آموزش الكترونيكي

 )اهـ (virtual university دانشگاههاي مجازي و)ها  virtual school( مدارس مجازي  آمد و به اين وسيله

توانند در هر کجای دنيا که حضور دارند، در دانشـگاه            ن می  بوسيله دانشگاههای مجازی دانشجويا    .تشكيل شدند 

 . نام کرده و مانند دانشجويان عادی به تحصيل بپردازند مورد نظر خود ثبت

  

دستيابي از راه دور و در زمان كوتاه به پزشكان و متخصصان امور مختلف  :(e-medicine) پزشكي الكترونيك

 پرونده پزشکی بيماران    .نظر قرار دهند    نند از راه دور بيماران خود را تحت       توا پزشكان مي  و   پزشكي فراهم گرديده  

توانند در مورد مسائل مربوط به خـود در          همواره در دسترس پزشک است و متخصصان امور مختلف پزشکی می          

 .  يکديگر مطلع شوند نظراتنظر کنند و از پرونده بيمار اظهار
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١٤

Information (اطالعات و داده ها  & Data:( 

 :اهميت اطالعات

ا مورد توجـه قـرار دهنـد و    توانند عمليات کاری يک سازمان بزرگ ر  ميرقت، مديران کمت وبه علت کمبود    

گيـری و    تصـميم  در سـازمان ،و سيستمهای اطالعات مـديريت   بکارگيری  بخشهای مديريتی      کنند با  تالش می 

 .ندايتها را در سازمان کنترل نمريزی کرده و فعالي برنامه

چنين شرايطی . گردد  تر می ر روز سختگيری برای مديران ه  تصميم،افزون سازمانها چيده شدن روزيبعلت پ

 بنحـوی کـه سيسـتمهای اطالعـاتی بـه           ،ای پيدا کند   اطالعات در يک سازمان اهميت ويژه     سبب گرديده است    

بخشـهای سـازمانها بـه فعاليـت        در سازمانها مطرح شـدند و بـه مـوازات سـاير             ) function(عنوان يک وظيفه    

 .پرداختند

 

 ) :IS(وظيفه سيستم اطالعاتی  

بـا دقـت و       به موقع و    را )Appropriateness(سيستم اطالعاتی در سازمان وظيفه دارد اطالعات مناسب         

  کنـد و آنهـا را در زمانهـای   هين قابليت فهم و ارزش باشند را تهجزييات کافی به طوری که برای مديريت سازما   

امروزه سيستمهای اطالعاتی سازمانها بصورت کامال کامپيوتری هستند که از . مقتضی در اختيار سازمان قرار دهد

 .شود ياد می) CBIS(آنها به عنوان 

 

 :ريزی جامع سيستم اطالعاتی  برنامه

سـتم  ای کـه سي  به منظور دستيابی به يک سيستم اطالعاتی جامع ابتدا بايـد اسـتراتژی سـازمان يـا حـوزه            

تژی مشـخص اهـداف مـديريتی تعيـين     با دستيابی به يـک اسـترا    . شود را تعيين کرد    اطالعات در آن درست می    

 . شود می

دهند تـا عوامـل    اش مورد ارزيابی قرار می     ي  سازمان، آنرا در محيط کار     هر   برای رسيدن به اهداف مديريتی    

های کليدی هستند که چنانچه همه       ه   حوز ،عوامل حساس در موفقيت   :   تعيين گردد   )CSF(  يتفقحساس در مو  

 . يابند شود و مديران به اهداف خود دست مي چيز در آنها به خوبي انجام شود سازمان شکوفا می

 رسيدن به اهداف مديريتی هستند که برخی از آنها بـه     لايوس ) CSF ( موفقيتدر واقع عوامل حساس در      

مثال صنعتی کـه سـازمان مـورد        ( کنند    از سازمان ارتباط پيدا می     وند و برخی به خارج    ش داخل سازمان مربوط مي   

١٥

کند اهداف و سياستهای اطالعاتی   تعيين عوامل حساس در موقعيت به ما کمک  می.)ند ك نظر در آن فعاليت می

 . سازی نمائيم  پياده نموده و سپس آنراسازمان را تعيين کرده بتوانيم معماری سيستم اطالعاتی را مشخص

 

 :های اطالعاتی  ريزی سيستم داف برنامهاه

 های پشتيبان آن مدت اطالعات و تکنولوژی تهيه چهارچوبی محکم برای مديريت بلند -١

های سازمان تعيين نيازهای اطالعاتی جاری و آتی سازمان بر اساس استراتژی-٢

سازماندهی سيستم اطالعاتی بطور متمرکز -٣

ی و حصول اطمينان از پياده سازی صحيح آنايجاد معماری مناسب برای سيستم اطالعات-٤

تعيين سياستهای الزم برای مديريت، ايجاد و نگهداری و دستيابی به سيستم اطالعاتی-٥

ايجاد همکاری نزديک بين واحدهای مختلف سازمان و سيستم اطالعاتی-٦

 

 :آوري اطالعات  فن متخصصان مورد نياز 

 :گردد   افراد ذيل ميافزار شامل متخصصان نرم-١

 داده متخصص پايگاه-

 های عامل متخصص سيستم-

نويس برنامه-

 افزار متخصصان شبکه و سخت-٢

تحليلگران سيستم-٣

متخصصان علم مديريت-٤

. . .)پزشکی، اقتصاد و سياست، حقوق، آموزش و( متخصصان ساير علوم و فنون مانند -٥
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١٤

Information (اطالعات و داده ها  & Data:( 

 :اهميت اطالعات

ا مورد توجـه قـرار دهنـد و    توانند عمليات کاری يک سازمان بزرگ ر  ميرقت، مديران کمت وبه علت کمبود    

گيـری و    تصـميم  در سـازمان ،و سيستمهای اطالعات مـديريت   بکارگيری  بخشهای مديريتی      کنند با  تالش می 

 .ندايتها را در سازمان کنترل نمريزی کرده و فعالي برنامه

چنين شرايطی . گردد  تر می ر روز سختگيری برای مديران ه  تصميم،افزون سازمانها چيده شدن روزيبعلت پ

 بنحـوی کـه سيسـتمهای اطالعـاتی بـه           ،ای پيدا کند   اطالعات در يک سازمان اهميت ويژه     سبب گرديده است    

بخشـهای سـازمانها بـه فعاليـت        در سازمانها مطرح شـدند و بـه مـوازات سـاير             ) function(عنوان يک وظيفه    

 .پرداختند

 

 ) :IS(وظيفه سيستم اطالعاتی  

بـا دقـت و       به موقع و    را )Appropriateness(سيستم اطالعاتی در سازمان وظيفه دارد اطالعات مناسب         

  کنـد و آنهـا را در زمانهـای   هين قابليت فهم و ارزش باشند را تهجزييات کافی به طوری که برای مديريت سازما   

امروزه سيستمهای اطالعاتی سازمانها بصورت کامال کامپيوتری هستند که از . مقتضی در اختيار سازمان قرار دهد

 .شود ياد می) CBIS(آنها به عنوان 

 

 :ريزی جامع سيستم اطالعاتی  برنامه

سـتم  ای کـه سي  به منظور دستيابی به يک سيستم اطالعاتی جامع ابتدا بايـد اسـتراتژی سـازمان يـا حـوزه            

تژی مشـخص اهـداف مـديريتی تعيـين     با دستيابی به يـک اسـترا    . شود را تعيين کرد    اطالعات در آن درست می    

 . شود می

دهند تـا عوامـل    اش مورد ارزيابی قرار می     ي  سازمان، آنرا در محيط کار     هر   برای رسيدن به اهداف مديريتی    

های کليدی هستند که چنانچه همه       ه   حوز ،عوامل حساس در موفقيت   :   تعيين گردد   )CSF(  يتفقحساس در مو  

 . يابند شود و مديران به اهداف خود دست مي چيز در آنها به خوبي انجام شود سازمان شکوفا می

 رسيدن به اهداف مديريتی هستند که برخی از آنها بـه     لايوس ) CSF ( موفقيتدر واقع عوامل حساس در      

مثال صنعتی کـه سـازمان مـورد        ( کنند    از سازمان ارتباط پيدا می     وند و برخی به خارج    ش داخل سازمان مربوط مي   

١٥

کند اهداف و سياستهای اطالعاتی   تعيين عوامل حساس در موقعيت به ما کمک  می.)ند ك نظر در آن فعاليت می

 . سازی نمائيم  پياده نموده و سپس آنراسازمان را تعيين کرده بتوانيم معماری سيستم اطالعاتی را مشخص

 

 :های اطالعاتی  ريزی سيستم داف برنامهاه

 های پشتيبان آن مدت اطالعات و تکنولوژی تهيه چهارچوبی محکم برای مديريت بلند -١

های سازمان تعيين نيازهای اطالعاتی جاری و آتی سازمان بر اساس استراتژی-٢

سازماندهی سيستم اطالعاتی بطور متمرکز -٣

ی و حصول اطمينان از پياده سازی صحيح آنايجاد معماری مناسب برای سيستم اطالعات-٤

تعيين سياستهای الزم برای مديريت، ايجاد و نگهداری و دستيابی به سيستم اطالعاتی-٥

ايجاد همکاری نزديک بين واحدهای مختلف سازمان و سيستم اطالعاتی-٦

 

 :آوري اطالعات  فن متخصصان مورد نياز 

 :گردد   افراد ذيل ميافزار شامل متخصصان نرم-١

 داده متخصص پايگاه-

 های عامل متخصص سيستم-

نويس برنامه-

 افزار متخصصان شبکه و سخت-٢

تحليلگران سيستم-٣

متخصصان علم مديريت-٤

. . .)پزشکی، اقتصاد و سياست، حقوق، آموزش و( متخصصان ساير علوم و فنون مانند -٥
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١٦

 : اطالعات آوري فنتاثيرات 

 :بر تجارت جهان آوري اطالعات  فنتاثيرات 

 بطوريکه ورود به عرصه رقابت در تجـارت جهـانی           باشد امروزه در سراسر دنيا تجارت متاثر از اطالعات می        

يکی از علـل عمـده پيشـرفت تجـارت الکترونيـک حـل       . باشد نيازمند دارا بودن سيستم اطالعاتی و ارتباطی می       

 .مشکل سرمايه، سرعت مبادالت و بازگشت سريع سرمايه است

 

 :بر مديريت ري اطالعات آو فنتاثيرات 

ان در عصر حاضر است، که باعث کم رنگ شدن مـديريت بـه            يرمد نياز به سيستم اطالعاتی مهمترين نياز     

روش سنتی در سازمانهای بزرگ گرديده است، اما هيچ سازمانی نمـي توانـد بـدون اطالعـاتی کـه در خـارج از                        

 احسـاس    را ه مديران نياز به جهانی شدن در عصر حاضر        سازمان وجود دارد به حيات خود ادامه دهد، بنابراين هم         

  را دانند تا بتوانند سياسـتهای اسـتراتژيکی سـازمان         های جهانی می    و خود را نيازمند ارتباطات و همکاری       اند کرده

 .  مهم موقعيت را در عرصه جهانی بدست آورندی و شاخصهاودهتعيين نم

 

 : اطالعات بر اقتصاد آوری فنتاثيرات 

شود سبب تحول    های پيشرفته و دارای امنيت باال انجام می        ال الکترونيکی منابع مالی که بوسيله شبکه      انتق

ايـن امـر سـبب بوجـود آمـدن      . عظيمی در سيستم بانکداری گرديده و بانکداری الکترونيک را بوجود آورده است         

   .پيوستگی در سيستم اقتصاد جهانی گرديده است

 

 :های اجتماعی  بر سطح آگاهي اطالعاتآوری فنتاثيرات 

افزايش سرعت دسترسی به اطالعات باعث نشر سريع اخبار و وقايع در سـطح جهـان گرديـده و ايـن امـر                   

هـای اداری، آموزشـی،      اطالعات نظام  آوری    با بکارگيری فن   .شود های افراد در جامعه می     سبب باال رفتن آگاهي   

دسـتخوش تغييـرات وسـيعی خواهنـد شـد،       ... ضـايی، سياسـی و    ريزی، ق  تحقيقاتی و خدمات شهری، امور برنامه     

 . ها بيش از گذشته خواهد گرديد بطوريکه ميزان مشارکت مردم در کليه زمينه

 

١٧

 :شهر هوشمند 

. سـازی شـده اسـت      های آن پيـاده     بطور کامل و با حداکثر کاربرد      ITشهر هوشمند شهری است که در آن        

شهر . توان يافت  کنولوژی اطالعات با تمام ابعاد آن را به صورت عينی می          بنابراين در چنين شهری تمام اجزای ت      

 . باشد ای مي ای از يک بندر آزاد چند رسانه  نمونه"سايبرجايا"

  را در يـک      MSCسايبرجايا اولين شهر هوشمند مالزی است که امکان استفاده از زيرسـاختهای پيشـرفته               

اين شهر يک مدل شهر هوشمند توسعه يافتـه اسـت           . آورد م می  فراه  شرکتهای مرتبط  محيط مناسب برای تمام   

که در آن امکان کار، تفريح و زندگی وجود دارد و ادارات، پارکهای عمومی، مـدارس بـين اللملـی بـا تجهيـزات                        

 بـه  آن% ٢٠ هکتـار مسـاحت دارد کـه    ٢٨٥٥اين شهر . پيشرفته و هماهنگ و همراه با محيط طبيعی وجود دارد      

 به مکانهای عمومی و دانشـگاه اختصـاص          %٣٨به حوزه مسکونی و      % ٣٦،    به حوزه تجاری    %٦،   حوزه کاری 

 . يافته است

 

 :  شرايط ايجاد شهر هوشمند 

آهـن و بزرگراههـای پيشـرفته بـه منظـور            مانند فرودگاه پيشرفته، راه   : داشتن ساختار فيزيکی مناسب      -١

 .برقراری ارتباط سريعتر با ساير نقاط

ل در وری فکـری، تسـهي  آ سياستهای مناسب برای تشويق تجارت الکترونيک، حفاظت حق نو  قوانين و    -٢

ای و جذب نيروی کار و شرکتهای بزرگ از سراسر دنيا و قوانين اقتصـاد      افزارهای چند رسانه   کاربرد نرم 

. آزاد

.داشتن ارتباط راه دور با ظرفيت باال و سيستم مخابراتی و تدارکاتی مناسب -٣

 . عال و پويامديريت ف -٤

 

 :پارک تکنولوژی 

شود کـه   شود به محلی گفته می پارک تکنولوژی که به نامهای پارک علوم و پارک تحقيقات نيز خوانده می          

اين پارکها معمـوال بـا ديگـر موسسـات و     . در آن مراکز تحقيقاتی در زمينه علوم و تکنولوژی  وجود داشته باشند           

ـ . ندباشـ  مراکز تحقيقـاتی مـرتبط مـی                و يـک شـهر کوچـک     کـز اطالعـات  ک پـارک تکنولـوژی در واقـع مر      ي

 . هوشمند است
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١٦

 : اطالعات آوري فنتاثيرات 
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 . هوشمند است



14

فن آوري اطالعات

١٨

 پارک تکنولوژی به های پيشرفته دنيا، هر استان يا هر ايالتی دارای يک پارک تکنولوژی است و از   ردر کشو 

ضـر بـيش از     در حـال حا   . شـود   پيشرفت و ارتقاء دانش يا تکنولوژی استفاده می        ،آمد ر د  روند كسب  منظور تسريع 

 . وژی در سراسر دنيا وجود داردل پارک تکنو٨٠٠

 

 :انواع پارکهای تکنولوژی 

ايـن پارکهـا ازديـدگاه      . شـوند  پارکهای تکنولوژی بر اساس ديدگاههای مختلف به انواع متفاوتی تقسيم می          

 :شوند  تئوری به سه دسته تقسيم می

 تهـا بـه عنـوان محلـی بـرای سياسـتهای           دولاين پارکهای تکنولـوژی توسـط        ) : Integrated( متمرکز  -١

 .آيند  مدت پديد می بلندتکنولوژيکی

Science( پارک تکنولوژی با محرک علمی -٢ Push : (       در اين پارکهـا نتـايج تحقيقـات علمـی نگهـداری

شود، بطوريکه امکان ارتباط آنها با صنعت و تجاری کردن نتايج تحقيقات برقرار شـده، بـه ايـن ترتيـب           می

بسياری از دانشگاههای معتبر دنيا دسـت بـه تاسـيس           . گيرد مالی بيشتری در اختيار تحقيقات قرار می      منابع  

. اند چنين پارکهايی زده

Demand (يتقاضم ارک تکنولوژیپ-٣ Push : (         بـه ايـن نـوع از پارکهـای تکنولـوژی توسـط شـرکتهای

 از پارکهای تکنولـوژی در کشـور آلمـان    اکثر اين نوع . شود مختلف برای دستيابی به تقاضای بازار ايجاد می       

هـای   انـد و در زمينـه      اين پارکها در کشور آلمان با سرمايه گذاری بخش خصوصی بوجود آمـده            . وجود دارند 

الزم به ذکر است که پارک تکنولوژی در کشورهای گوناگون          . کنند تکنولوژيکی و بازرگانی فعاليت می    فنی،  

پارکهـای  : مـثال   . شـوند  نولوژی به نامهـای مختلـف خوانـده مـي         يک نام مصطلح نيست بلکه پارکهای تک      

ين در   همچن  و Technopolisژاپن   ، در Technopoleفرانسه  ر  ، د Corridor اياالت متحده تکنولوژی در   

        .  شوند ميده مینا  Centre Innovation  آلمان
 

 :آوري اطالعات  فن نمونه جهانی پروژه 

Multimedia Super(  در مالزیMSCپروژه  Corridor "   ای چند رسانهابرمسير: ( " 

National( وری   شورای ملـی بهـره  ١٩٩١در سال  Productivity Council  (    در مـالزی ايجـاد مرکـز

همچنـين  . وری و کيفيت و تامين نيروهای الزم برای اين امر را هـدف خـود قـرار داد                  رسانی اطالعات بهره  بروز

١٩

  را در    MSC پروژه   ،آوری اطالعات  کردن رشد تکنولوژی در اين کشور و رسيدن به فن         دولت مالزی برای سريع     

ای،  اين پروژه با محور قـراردادن فعاليتهـای چنـد رسـانه           . آوری اطالعات تعريف کرد    جهت رشد ابعاد مختلف فن    

داد تـا آنهـا را در       آوری اطالعات در دنيا و مراکز تحقيقاتی دنيا را هدف اصلی خود قرار               جذب شرکتهای مهم فن   

 .آوری کند  تفريح طراحی شده است جمع و يا کار،محلی که مخصوص زندگی

MSC  هـا مطـرح     مدت به عنوان يک بستر و محور کاری برای ديگر پـروژه            گذاری بلند  ای با سرمايه   پروژه

، خلی مالزی ، توسعه صنايع دا   وری اطالعات جهان  آ  عالوه بر جذب شرکتهای پيشتاز فن       MSCهدف اصلی   . شد

داده  ای از کـاال و خـدمات در سراسـر جهـان توليـد و تحويـل        ايجاد شهری با محيط هوشمند که در آن زنجيـره         

ای،  آوری اطالعات و قوانين و سياستها و مزيتهـای رقـابتی چندرسـانه             های فن  ای عالی با توانايی    شود، جزيره  می

هـای   عـاتی وجهـانی از خانـه   الهانی در صدر جامعـه اط ، اجتماع جITبستری آزمايشی برای اختراع و تحقيق در        

 .باشد می. . .  هوشمند، مدارس هوشمند و

  يک موسسه حقوقی تحت نظر ، MSCبه منظور هدايت حقوقی و ايجاد مشارکت عمومی در پروژه 

 . باشد می " MSC "دار هدايت و توسعه   نخست وزيری مالزی تاسيس شده که عهدهدفتر

 :الزی در سه فاز طراحی گرديده است   در مMSCپروژه 

دو شـهر    و بوجود آوردنIT و ايجاد هفت کاربرد نمادين MSCايجاد موسسه حقوقی نظارت بر      : فاز اول 

 ).Putrajaya (پوتراجاياو ) Cyberjaya(سايبرجاياهوشمند 

 . اتصال دو شهر هوشمند مالزی با ساير شهرهای هوشمند جهان: از دومف

ای بـر    ای از شهرهای هوشمند درمالزی به منظور ارتقاء کشور مالزی بـه جامعـه               مجموعه ايجاد: فاز سوم 

 . پايه پايگاه دانش

 

 :در مالزی ) e-government( دولت الکترونيک 

جايـا  ، پوترای آوری چند رسـانه  با ظهور فن.   استMSCپوترا جايا جايگاه جديد دولت مالزی تحت ساختار     

شـود در دفتـر    سـبب مـی  ايجاد دولـت الکترونيـک در مـالزی      . شود  کاغذ مطرح می   عنوان يک حکومت بدون    به

افزارهـای   م طريـق نـر  مـردم از  وزيری اين کشور از کاغذ استفاده نشود و ارتباطات دولت ايـن کشـور بـا               نخست

 . ای انجام شود  رسانه چند

 :های آزمايشی زير در مالزی انجام گرديده است  به اين منظور پروژه

 يد الکترونيکی گواهينامه و مدارک رانندگیتول-١
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  يک موسسه حقوقی تحت نظر ، MSCبه منظور هدايت حقوقی و ايجاد مشارکت عمومی در پروژه 

 . باشد می " MSC "دار هدايت و توسعه   نخست وزيری مالزی تاسيس شده که عهدهدفتر

 :الزی در سه فاز طراحی گرديده است   در مMSCپروژه 

دو شـهر    و بوجود آوردنIT و ايجاد هفت کاربرد نمادين MSCايجاد موسسه حقوقی نظارت بر      : فاز اول 

 ).Putrajaya (پوتراجاياو ) Cyberjaya(سايبرجاياهوشمند 

 . اتصال دو شهر هوشمند مالزی با ساير شهرهای هوشمند جهان: از دومف

ای بـر    ای از شهرهای هوشمند درمالزی به منظور ارتقاء کشور مالزی بـه جامعـه               مجموعه ايجاد: فاز سوم 

 . پايه پايگاه دانش

 

 :در مالزی ) e-government( دولت الکترونيک 

جايـا  ، پوترای آوری چند رسـانه  با ظهور فن.   استMSCپوترا جايا جايگاه جديد دولت مالزی تحت ساختار     

شـود در دفتـر    سـبب مـی  ايجاد دولـت الکترونيـک در مـالزی      . شود  کاغذ مطرح می   عنوان يک حکومت بدون    به

افزارهـای   م طريـق نـر  مـردم از  وزيری اين کشور از کاغذ استفاده نشود و ارتباطات دولت ايـن کشـور بـا               نخست

 . ای انجام شود  رسانه چند

 :های آزمايشی زير در مالزی انجام گرديده است  به اين منظور پروژه

 يد الکترونيکی گواهينامه و مدارک رانندگیتول-١
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٢٠

توليد و عرضه الکترونيکی محصوالت -٢

وزيری ايجاد دفتر بدون کاغذ برای نخست-٣

 ) HRIS( تهيه سيستم اطالعاتی مديريت منابع انسانی در اين کشور -٤

ها  تهيه سيستم کنترل و نظارت پروژه-٥

 

 :در مالزی ) Smart Schools(  مدارس هوشمند

وظيفه اين مدارس انتقال کشور مالزی از يـک        . ايجاد شدند  " MSC"  مدارس ابتدا در داخل پروژه       اين نوع 

 . باشد  بر پايه علم و دانش می مبتنياقتصاد صنعتی به اقتصاد

 :اهداف عمده اين مدارس عبارتند از

 کی، احساسی و روحی های فردی اشخاص از قبيل عقلی، فيزي شکوفايی استعداد -١

های بالقوه افراد یصتهايی برای رشد استعدادها و توانايايجاد فر -٢

روی کار ماهر و متخصص تربيت ني -٣

)هدف سيستم آموزشی ( ای تمام گروههای جامعه مندی از امکانات آموزشی بر تامين عدالت در بهره -٤

 

 : در مالزی )e-medicine(  پزشکی الکترونيک

باشـد کـه آمـوزش از        لزی مـی  تکنولوژی اطالعات کشور مـا    تهای سيستم   يدرمان از راه دور بخشی از فعال      

ای  هدف ايـن پـروژه ايجـاد جامعـه    . گيرد ، تشخيص و شبکه ملی پزشکی الکترونيکی را در بر می   ، مشاوره دور راه

   سالم با آموزش همگانی و در دسترس بودن اطالعـات بـرای پزشـکان و درمـان در هـر نقطـه از کشـور بطـور                           

 . باشد یم يکسان

 :گيرند  همين منظور در يک دوره پنج ساله کاربردهای زير مورد استفاده قرار می به

 اطالعات پزشکی ، بهداشتی و آموزشی -١

آموزش پزشکی-٢

مشاوره پزشکی -٣

طرح کنترل سالمت افراد-٤

 

٢١

 :دور در سوريه  ه دانشگاه را

اه بدون محـدوديت زمـانی و يـا         ، فعاليت اين دانشگ   ۲۰۰۲دور سوريه در آغاز ماه سپتامبر        اولين دانشگاه راه  

تواند در هـر کجـای دنيـا کـه باشـد از            آوری اطالعات متکی است، پس دانشجوی اين دانشگاه می         مکانی بر فن  

 . طريق اينترنت با دانشگاه خود ارتباط برقرار کند و به تحصيل خود ادامه دهد

 دارد و برنامـه تحصـيلی آن در   اين دانشگاه از نظر شرايط تحصيالت همان شرايط يک دانشـگاه عـادی را           

قرار اسـت برنامـه درسـی    ابتدای کار از دانشگاههای اروپايی و کانادايی الگو برداری شده است، ولی طبق برنامه            

 . ای برای آن در نظر گرفته شود ويژه

 . دور جهان عرب طراحی و اجرا شده است طرح اين دانشگاه به عنوان اولين دانشگاه راه

 

 :عات در اردن تكنولوژي اطال

آوري اطالعات و صنايع مربوط به آن و رسيدن  اي را به منظور توسعه فن  برنامه٢٠٠١كشور اردن از آغاز سال 

سازي  اي و جهاني پياده هاي دانش اقتصاد آغاز و در اين راه طرحي را براي مقايسه بازارهاي محلي، منطقه به پايه

 . وصي، دولتي و شركتهاي خارجي بنا نهاده شده استكرده كه اين طرح بر پايه همكاري بخش خص

 ITعنوان پيشگام صنعت      اي است كه بتواند خود را به        سازي اين طرح رسيدن به مرحله       هدف اردن از پياده   

 .  تبديل شودIT المللي محصوالت  در منطقه مطرح نمايد و به يكي از صادركنندگان بين

باشد كه ايـن پـروژه را بـه بازارهـاي             مركزي بخش خصوصي مي   رمز موفقيت اين كشور در اين راه، نقش         

رود كـه طـي    اي داشته است و انتظار مـي  المللي هدايت كرده و طي يك سال گذشته پيشرفت قابل مالحظه         بين

 :يابد   سال آينده به اهداف زير دستپنج

  ٢٠٠٤آوري اطالعات تا سال   شغل در رابطه با فن٣٠٠٠٠ايجاد -١

 ٢٠٠٤ ميليون دالر تا سال ٥٥٠اليانه رسيدن به سود س-٢

 ٢٠٠٤ ميليون دالر تا سال ١٥٠دستيابي به حجم سرمايه گذاري خارجي بالغ بر -٣
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٢٠

توليد و عرضه الکترونيکی محصوالت -٢

وزيری ايجاد دفتر بدون کاغذ برای نخست-٣

 ) HRIS( تهيه سيستم اطالعاتی مديريت منابع انسانی در اين کشور -٤

ها  تهيه سيستم کنترل و نظارت پروژه-٥
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وظيفه اين مدارس انتقال کشور مالزی از يـک        . ايجاد شدند  " MSC"  مدارس ابتدا در داخل پروژه       اين نوع 

 . باشد  بر پايه علم و دانش می مبتنياقتصاد صنعتی به اقتصاد
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 کی، احساسی و روحی های فردی اشخاص از قبيل عقلی، فيزي شکوفايی استعداد -١

های بالقوه افراد یصتهايی برای رشد استعدادها و توانايايجاد فر -٢

روی کار ماهر و متخصص تربيت ني -٣

)هدف سيستم آموزشی ( ای تمام گروههای جامعه مندی از امکانات آموزشی بر تامين عدالت در بهره -٤

 

 : در مالزی )e-medicine(  پزشکی الکترونيک

باشـد کـه آمـوزش از        لزی مـی  تکنولوژی اطالعات کشور مـا    تهای سيستم   يدرمان از راه دور بخشی از فعال      

ای  هدف ايـن پـروژه ايجـاد جامعـه    . گيرد ، تشخيص و شبکه ملی پزشکی الکترونيکی را در بر می   ، مشاوره دور راه

   سالم با آموزش همگانی و در دسترس بودن اطالعـات بـرای پزشـکان و درمـان در هـر نقطـه از کشـور بطـور                           

 . باشد یم يکسان

 :گيرند  همين منظور در يک دوره پنج ساله کاربردهای زير مورد استفاده قرار می به

 اطالعات پزشکی ، بهداشتی و آموزشی -١

آموزش پزشکی-٢

مشاوره پزشکی -٣

طرح کنترل سالمت افراد-٤

 

٢١

 :دور در سوريه  ه دانشگاه را

اه بدون محـدوديت زمـانی و يـا         ، فعاليت اين دانشگ   ۲۰۰۲دور سوريه در آغاز ماه سپتامبر        اولين دانشگاه راه  

تواند در هـر کجـای دنيـا کـه باشـد از            آوری اطالعات متکی است، پس دانشجوی اين دانشگاه می         مکانی بر فن  

 . طريق اينترنت با دانشگاه خود ارتباط برقرار کند و به تحصيل خود ادامه دهد

 دارد و برنامـه تحصـيلی آن در   اين دانشگاه از نظر شرايط تحصيالت همان شرايط يک دانشـگاه عـادی را           

قرار اسـت برنامـه درسـی    ابتدای کار از دانشگاههای اروپايی و کانادايی الگو برداری شده است، ولی طبق برنامه            

 . ای برای آن در نظر گرفته شود ويژه

 . دور جهان عرب طراحی و اجرا شده است طرح اين دانشگاه به عنوان اولين دانشگاه راه

 

 :عات در اردن تكنولوژي اطال

آوري اطالعات و صنايع مربوط به آن و رسيدن  اي را به منظور توسعه فن  برنامه٢٠٠١كشور اردن از آغاز سال 

سازي  اي و جهاني پياده هاي دانش اقتصاد آغاز و در اين راه طرحي را براي مقايسه بازارهاي محلي، منطقه به پايه

 . وصي، دولتي و شركتهاي خارجي بنا نهاده شده استكرده كه اين طرح بر پايه همكاري بخش خص

 ITعنوان پيشگام صنعت      اي است كه بتواند خود را به        سازي اين طرح رسيدن به مرحله       هدف اردن از پياده   

 .  تبديل شودIT المللي محصوالت  در منطقه مطرح نمايد و به يكي از صادركنندگان بين

باشد كه ايـن پـروژه را بـه بازارهـاي             مركزي بخش خصوصي مي   رمز موفقيت اين كشور در اين راه، نقش         

رود كـه طـي    اي داشته است و انتظار مـي  المللي هدايت كرده و طي يك سال گذشته پيشرفت قابل مالحظه         بين

 :يابد   سال آينده به اهداف زير دستپنج

  ٢٠٠٤آوري اطالعات تا سال   شغل در رابطه با فن٣٠٠٠٠ايجاد -١

 ٢٠٠٤ ميليون دالر تا سال ٥٥٠اليانه رسيدن به سود س-٢

 ٢٠٠٤ ميليون دالر تا سال ١٥٠دستيابي به حجم سرمايه گذاري خارجي بالغ بر -٣
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٢٢

 تكنولوژي اطالعات در ايران

 

 .شود  اطالعات به عنوان ركن اصلي قدرت تمدنها مطرح مي،در آغاز هزاره سوم ميالدي

، تازه و با وسـواس اسـت بـه          ها نسبت به آن      نگرش ،يا يك اختراع  همواره در آغاز بوجود آمدن يك پديده جديد         

 و بـه    ، جايگاه خـود را پيـدا كـرده         ولي پس از گذشت مدتي     شود  نات قبلي به آن نگاه مي     كه جدا از امكا   اي    گونه

 .شود عنوان جزئي از ابزار زندگي بكارگرفته مي

خود در جهت   ورماتيك به لحاظ وظيفه قانون       شوراي عالي انف   ،با توجه به ضرورت حياتي نگرش تحوالت جهاني       

" سـيوني را تحـت نـام      يكم» آوري اطالعـات      فـن « ر جهت   حركت د كارهاي مناسب براي     ها و راه    ارايه سياست 

ران در نظ اي عالي انفورماتيك و عضويت تني چند از صاحببا رياست دبير شور   " كمسيون نظام انفورماتيك كشور   

 .هاي بنياديني را در اين زمينه آغاز كرد  فعاليتو تشكيل داد ١٣٧٥اواخر سال 
  

 : به شرح زير استسيونميهاي اين ك بهترين فعاليت

 

 ارش نهايي نظام انفورماتيك كشورهاي مطالعاتي در جهت تهيه گز اليتانجام فع•

 بررسي و شناخت وضعيت فعلي كشور•

: هاي مينهزآوري اطالعات در  شناخت روند پيشرفت فن•
 

 اي هاي چند رسانهافزار نرم–

  ادارياتوماسيون صنعتي و–

 هوش مصنوعي–

افزار و سخت افزار مهندسي نرم–

 

:بندي شده زير  حوزه گروه٢٩ در ،آوري اطالعات شناخت فن•
 

 ارتباطات و مخابرات–

نظام اداري–

اقتصاد و پول–

٢٣

برداري علوم جغرافيايي و نقشه–

صنعت–

بهداشت و درمان–

شآموز–

آموزش عالي–

گمركبازرگاني و –

  فرهنگ و هنر–

 ثبت اسناد–

خدمات شهري–

ثبت احوال–

هواشناسي–

راه و ترابري–

نفت و گاز–

دفاع–

امنيت–

معادن–

آرشيو و بايگاني–

كشاورزي–

تامين اجتماعي–

ريزي برنامه–

برق و آب–

امور قضايي–

قانون گذاري–

زمين شناسي–

كار–

جهانگردي–
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٢٢

 تكنولوژي اطالعات در ايران
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 و بـه    ، جايگاه خـود را پيـدا كـرده         ولي پس از گذشت مدتي     شود  نات قبلي به آن نگاه مي     كه جدا از امكا   اي    گونه
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ران در نظ اي عالي انفورماتيك و عضويت تني چند از صاحببا رياست دبير شور   " كمسيون نظام انفورماتيك كشور   
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:بندي شده زير  حوزه گروه٢٩ در ،آوري اطالعات شناخت فن•
 

 ارتباطات و مخابرات–

نظام اداري–

اقتصاد و پول–

٢٣

برداري علوم جغرافيايي و نقشه–

صنعت–

بهداشت و درمان–

شآموز–

آموزش عالي–

گمركبازرگاني و –

  فرهنگ و هنر–

 ثبت اسناد–

خدمات شهري–

ثبت احوال–

هواشناسي–

راه و ترابري–

نفت و گاز–

دفاع–

امنيت–

معادن–

آرشيو و بايگاني–

كشاورزي–

تامين اجتماعي–

ريزي برنامه–
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جهانگردي–
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٢٤

 

 هاي اطالعات در دولت  سيستمبررسي وضعيت•

 ن چگونگي انجام كار و تهيه تجهيزات مورد نيازتعريف و تعيي•

 هاي مختلف آوري اطالعات بر بخش بررسي آثار فن•

 آوري اطالعات در جهان شناخت روند فن•

 آوري اطالعات در ديگر كشورها مطالعه تطبيقي شيوه اداره امور در حوزه فن•

 آوري اطالعات در دولت بررسي كاربرد فن•

 هاي اطالعاتي مطالعه روش برنامه ريزي نظام•

 آوري اطالعات تعيين پروژه ملي فن•

 ها ها راهبردها و سياست تدوين هدف•

آوري اطالعات ارايه ساختار و تشكيالت مطلوب اداره امور فن•

 

 آوري اطالعات در برنامه سوم به صورت جـامع و كامـل بـا تغييـر نـام بـه                     اين كميسيون با هدف بكارگيري فن     

 .هاي خود در اين راستا ادامه داد و پذيرش اعضاي جديد فعاليت» آوري اطالعات شوراي فن«

، » آوري اطالعـات بـه عنـوان يـك صـنعت مسـتقل             فن« هاي،    آوري اطالعات از ديدگاه     در اين كميسيون فن   

و  »  هـاي اقتصـادي   آوري اطالعات به عنوان يك بخش سرويس دهنده بـه سـاير بخـش       تجزيه و تحليل فن   «

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت» آوري اطالعات به عنوان محور زيربنايي توسعه  فن«

مالزي و شوراي عـالي اطـالع        " MDC" اي    اي بين شركت توسعه چند رسانه       همچنين در اين زمينه تفاهم نامه     

ـ  ٢٠٠٢ جوالي   ٢٢ارتباطات و اطالعات جمهوري اسالمي ايران در تاريخ          آوري  رساني فن   امضـاء رسـيد كـه       ه ب

 :باشد  برنامه زير ميهمحورهاي آن حول س

 افزار  و نرمITپروژه پارك : برنامه اول 

 بيو تكنولوژي: برنامه دوم 

)آموزش الكترونيكي : برنامه سوم  e-Learning )

٢٥

 :آوری اطالعات و دموکراسی  فن

 پيشرفت علم و دانش و تکنولوژی موجـب  آوری آزاد اطالعات عالوه بر   بسياری از محققين اعتقاد دارند فن     

ای است که تمرکز زدايی را بوجـود       ماهيت تکنولوژی اطالعات بگونه    .شود نهادينه شدن دموکراسی در جامعه می     

آوری اطالعـات    آورد، چنانچه اين امکان در محيطی فراهم شود که همه اقشار جامعه بتواننـد بـه نتـايج فـن                    می

 . تر خواهد شد  نماياندسترسی داشته باشند اين امر

داننـد و   آوری اطالعات را مشارکت مردمی می   گيری فن   عامل موثر در شکل    ،اکثر مطالعات تجربی و آماری    

العـات در ايجـاد دموکراسـی توجـه     آوری اط اهميت فراوانی برای آن قائل هستند در حاليکه کمتر به اهميت فن  

 . شود می

 

  ) :DNet( شبکه دموکراسی 

DNet    دهنـدگان   باشـد کـه متناسـب بـا رای         گيـری الکترونيکـی مـی      ترين روشهای رای   از ابتکاری  يکی

 .پردازد اين شبکه به ارائه اطالعاتی در زمينه کانديدها و انتخابات می. آمريکايی شده است

 :عواملی که باعث بوجود آمدن اين شبکه گرديد عبارتند از 

 بوجود آمدن الگوهای فنی -١

رونيکی گيری الکت طرح رای-٢

روند رو به رشد اينترنت -٣

توانند در اطالع رسانی به      عوامل فوق سبب گرديدند اين فکر بوجود بيايد که چگونه وسائل الکترونيکی می            

دهـد، بيـوگرافی    دهنـدگان قـرار مـی     از جمله اطالعاتی که ايـن شـبکه در اختيـار رای           . دهندگان موثر باشند   رای

يگر گفتگو، بحـث و     توانند با يکد   در اين شبکه مردم می    . باشد  امور گوناگون می   کانديداها و اظهارنظرهای آنها در    

توانند مـوارد مـورد نظـر خـود را بـه فـرم نظرسـنجی از          و هر يک از نامزدهای انتخاباتی نيز می       تبادل نظر کنند  

 . کانديداها اضافه کرده و گزينه مورد نظر خود را بيان کنند

DNet   گذاری نامتناسب در آن جلوگيری شود دهد تا از سرمايه رايگان ارائه میاطالعات خود را بصورت . 

هـای   توانند با هزينه    زيرا آنها می   شرکت در انتخابات قرار گرفته است     اين شبکه بسيار مورد توجه داوطلبان       

 . تبليغات انتخاباتی خود را بر روی شبکه انجام دهند،بسيار کم

DNet       وضوعی است که آن مجموعه وسيعی از موضـوعات گونـاگون وجـود               دارای بخشی به نام شبکه م

توانند حتی در صورت وجود نداشـتن مـورد    توانند درباره آن اظهارنظر کنند و می دارند که هر يک از کانديداها می 
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٢٦

همچنين اين امکان وجود دارد که استفاده کننـدگان از شـبکه            . موردنظر، آن را به موضوعات شبکه اضافه نمايند       

 . دانند که هر نامزد انتخاباتی درباره چه موضوعاتی اظهارنظر کرده استب

 

 : ورود به بازارهای جهانی  وتکنولوژی اطالعات

راههای گوناگونی برای ورود به بازارهای جهانی از طريق تکنولوژی اطالعات وجـود دارد کـه از آن جملـه                  

 :توان موارد زير را نام برد  مي

 ت الکترونيکیتجارت از طريق پس-١

مديريت اسناد الکترونيکی -٢

ها و اطالعات به صورت الکترونيکی مبادله داده-٣

تجارت از طريق اينترنت-٤

 

 :تجارت از طريق پست الکترونيکی 

ماننـد  (پست الکترونيکی شامل تبادل اطالعات استاندارد نشده بين دو فرد است که از طريق يـک شـبکه                   

های گوناگونی برای خودکارسازی ورود اطالعات به سيستمهای مختلـف           آوري نف. اند هم متصل شده   به) اينترنت

ها نقطـه    وريآ  اين فن . ها معموال از ساختار استانداردی برخوردار هستند       آوري اين فن . گيرند مورد استفاده قرار می   

ل نمـوده و  ساختار غيرمشخص در پست الکترونيکی دريافت اطالعـات را مشـک   . مقابل پست الکترونيکی هستند   

با وجود محدوديت فوق، ويژگيهـای ديگـر پسـت الکترونيکـی از جملـه       . نمايد اينکار را نيازمند نيروی انسانی می     

طـور  ب. گـردد   شدن آن در امور تجـاری مـي     رايجهزينه بودن آن، سبب      سهولت استفاده و در دسترس بودن و کم       

 . ز طريق پست الکترونيکی انجام شودتواند ا می" فروش مشخص در خواست خريد در يک بازار"مثال 

اينکه يکی از اهداف مهم بکارگيری تجارت الکترونيک حداقل کـردن نقـش نيـروی انسـانی در                   با توجه به  

 . تواند اين هدف را برآورده سازد تنهايی نمی مبادالت تجاری است، بکارگيری پست الکترونيکی به

 

Electronic(مديريت اسناد الکترونيکی  Document Management :(  

سازي، مديريت و کنترل اسـناد الکترونيکـی بـه منظـور      مديريت اسناد الکترونيکی عبارت از دريافت، ذخيره 

 چنانچه تعداد اسناد و مدارکی که در حـين کـار            . است گيری های الزم و سهولت در تصميم      سرعت دادن پردازش  

٢٧

مليات دارای مراحل متعـدد باشـد و در هـر مرحلـه نيـاز بـه            شوند بسيار زياد باشد، پردازش ع      ايجاد و بايگانی می   

 .  راه حل بسيار مفيد و موثری استEDMبررسی و مرور اسناد و مدارک باشد، 

 :شوند   به دو دسته تقسيم میEDMبه طور کلی کاربردهای 

 ) Document Storage & Retrieval(سازی و بازيابی اسناد  ذخيره-١

Transaction(پردازش رويدادها -٢ Processing (

سر گذاشتن مراحل متعددی است که بعضی اوقـات نيـاز بـه         ی عمليات در سازمانها مستلزم پشت     انجام برخ 

تواند مراحل انجام کار و گردش کار را در صورت عدم تمرکـز واحـدها،                 می EDMسيستم  . مرور اسناد قبلی دارد   

 .مديريت نمايد

 :توان موارد زير را نام برد  ختلفی است که از آن جمله میمديريت اسناد الکترونيکی دارای مزايای م

 سازی اسناد و مدارک های مربوط به جريان انداختن و ذخيره کاهش هزينه-١

های مربوط به کاغذ در سازمان کاهش هزينه-٢

وری کارکنان بهبود بهره-٣

، باال بردن سرعت كار و جلب رضايت مشتريان و كاربرانارائه خدمات بهتر-٤

کار ديريت بهتر گردشامکان م-٥

پردازش سريعتر عمليات-٦
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٢٨

  : ) Electronic Data Interchange(ها بصورت الکترونيکی  تبادل داده

دارای مشکالتی در زمينه نمـايش و انتقـال      ) paperless(ارتباط مستقيم بين سازمانها و افراد بدون کاغذ         

 . باشد قبول میاطالعات است که نيازمند بوجود آوردن يک استاندارد قابل 

EDI     ها بصورت استاندارد بطوريکه در سيستم کامپيوتری دريافـت کننـده اجـازه               عبارت است از تبادل داده

 .های مستقيم وجود داشته باشد پردازش

افزارهای متـرجم    افزارهای کاربردی در هر سازمان توسط نرم       اين صورت است که نرم      به EDIنحوه کار در    

هـا را جابجـا      شبکه ارتبـاطی بـه صـورت مطمـئن و امـن داده            . گيرند هارچوب قرار می  صنعت مربوطه، در يک چ    

 . نمايد افزار کاربردی خود می افزار مترجم آن را وارد نرم ها را دريافت و توسط نرم کنند، سازمان مقصد داده می

  transaction set که اصطالحا.ها هستند ها و کدهايی برای انتقال داده رمتواستانداردهای ترجمه شامل ف

 . کند  شناسايی می٨٥٠سفارش خريد را با کد  " ANSI X12"عنوان مثال استاندارد به. شود ناميده مي  

Data)  دادهفهرسـت  از اسـتانداردها دارای يـک   هر يک Dictionary)     بـرای اسـتانداردهای مربـوط بـه     

 . خود هستند

EDI    ارز  عاتی در تجارت مطرح بود و تجارت الکترونيک هـم         عنوان تکنولوژی غالب اطال     در دهه گذشته به

EDI   های آن، گسـترش و   شد، ولی احتياج اين تکنولوژی به خدمات شبکه ارزش افزوده، هزينه           درنظر گرفته می

 . گير شدن اينترنت سبب شد تجارت از طريق اينترنت جايگزين آن شود همه

بـه صـورت   ) کـامپيوتر بـه کـامپيوتر     (تی از طريق اينترنـت      های تجار  منظور از تجارت اينترنتی، مبادله داده     

 . يافته است ساخت يافته يا نيمه ساخت

 :گيرد  تجارت اينترنتی به دو صورت کلی زير صورت می

 شخص با موسسه -١

موسسه با موسسه-٢

 

د در اين حالت دهن با مراجعه به سايتهای مورد نظر خود خريد را انجام مي     ) مشتريان(در تجارت اينترنتی، کاربران     

Common)افزارهايي که  سايت تجاری از طريق نرم Gateway Interface) CGI اطالعات  شوند،  ناميده مي

 .نمايند اخذ شده از مشتری را به اطالعات قابل پردازش برای بکارگيری آنها در سيستمهای کاربردی ترجمه می

عنوان عامل بازدارنده در      بطوريکه به  است" امنيت "،تفاده تجاری اينترنت  های موجود برای اس    يکی از نگراني  

برای حل اين مشکل راهکارهای زيادی مطرح شـده اسـت يکـی از              . توسعه تجارت الکترونيک مطرح شده است     

٢٩

Webای به نام  اين خدمات برنامه. باشد  میVerisignاين راهکارها خدمات  Trust    را در اختيـار مشـتری قـرار 

 . بندی و صالحيت فروشنده را پرس و جو و از آن اطالع حاصل نمايد تواند رده ی که بوسيله آن مدهد مي

در ) خصوصا تجارت الکترونيک از طريق اينترنت(دهد تجارت الکترونيک جهانی   مشاهدات آماری نشان می   

 دالر در    ميليارد ٤٢٦ به   ١٩٩٥ ميليون دالر در سال      ٢٩٦ سال اخير افزايش روز افزوني داشته است بطوريکه از           ٧

 . برابری برخوردار است١٤٣٩ رسيده، که از رشد ٢٠٠٢سال 
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٣٠

 :انتقال تکنولوژی 

 توان تکنولوژی را بطـور کامـل و        سئوالی که همواره درباره انتقال تکنولوژی وجود دارد اين است که آيا می            

 ؟برداری نمود در تمام ابعاد خود از کشوری به کشور ديگر منتقل کرد يا عينا از آن کپي

توان دريافت، انتقال کامل تکنولوژی، بطوريکه تکنولوژی منتقل شده ظرفيت و توانـايی              با ارزيابی کلی می   

را از   بطوريکه کمتر کشوری توانسته است تکنولـوژی         در الگوهای جهانی بسيار نادر است     نوآوری را داشته باشد،     

.  داشـته باشـد   رانحوی که توانايی نوآوری در آن  بهبرداری کند و تمام ابعاد آنرا بکار گيرد کشور ديگری عينا کپی  

 . بنابراين انتقال تکنولوژی نيازمند، برنامه ريزی دقيق و تطابق با الگوهای محيطی کشور ميزبان است

 

 :تعريف 

 .انتقال تکنولوژی يعنی بررسی و ارزيابی، بکارگيری و کاربرد تکنولوژی

Innovation( تئوری اشاعه نوآوری  Diffusion Theory( گـذارد کـه در    ای را در اختيـار مـا مـی    يده، ا

 . مورد استفاده قرار گرفته استدفعاتآوری، به  مطالعه انتقال فن

ــر    ــوآوری راجـــ ــدل نـــ ــت      )١٩٨٦( مـــ ــوده اســـ ــف نمـــ ــور تعريـــ ــاعه را اينطـــ  : ، اشـــ

اعی فرآيندی که از طريق کانالهای مشخصی در طی مدت زمانی مشخص، بين اعضای يـک سيسـتم اجتمـ                  « 

 »  .کند انتقال پيدا می

 

 :آوری مدرن  چرخه حيات محصوالت فن

ــدات  آتربــک . م .  جيمــز .گــردد آوری مــدرن ســبب افــزايش ثــروت يــک کشــور مــی       فــنتولي

)James.M.Utterback (   مدل آتربک    ١٩٧٠در سال  )Utterback (  ی چرخه حيـات تکنولـوژی بوجـود     را برا

ای و بنيـادی تکنولـوژی و    رات و ميزان تکرار در ابداعات محصـوالت پايـه   هر مرحله بوسيله تغيي ، که در آن   آورد

 . گيرد فرآيندها و تجارتهای فعال و پويا شکل می

Fluidity ( سياليتمرحله -١ Phase: ( 

   ست که آينـده مشخصـی در       ا اين در حالي  . شوند در اين مرحله اولين محصوالت تکنولوژی وارد بازار می        

 . انتظار ما نيست

 

٣١

  ) :Transitional Phase( مرحله انتقالی   -۲

از ويژگيهای اين مرحله، نامشخص بودن بـازار،        . دوش مياين مرحله با ظهور يک طرح نو و مبتکرانه آغاز           

 . دباش های طراحی تکنولوژی می تحقيق، توسعه و تالش و تمرکز روی کوتاه کردن مدت دوره

Maturity( مرحله تکامل -٣ Phase: (  

ن مرحله، اهميت طرحها از توليدات به سوی فرآيند نوآوری انتقال يافته، همچنين سرعت درخواستها در اي

 به سمت کاهش هزينـه و       کند و بازار ر     درخواستها  افزايش پيدا می     يزانيابد ولی در کل، م     در بازار کاهش می   

 . شود افزايش ظرفيت هدايت می
Discontinuity( مرحله انفصال -٤ Phase: ( 

گردد و اين امر سبب ناپايداری در بازار         ا بوجود آمدن تکنولوژيهای جديدتر، تکنولوژی موجود منسوخ می        ب

 . شود و پديد آمدن نيازهای جديد شده و سبب بازگشت به مرحله اول و بوجود آمدن چرخه مجدد می

 

     سياليت     
     Fluidity

 انفصال     انتقال
          Transition  Discontinuity

 
 

  تكامل
    Maturity 

 

 :روشهای بکارگيری تکنولوژی 

Formal )  بکارگيری رسمی تکنولوژی -١ Adoption ):  

توانند تکنولوژی و يا موقعيت بازار آن را از يکـی از             آوری مدرن، شرکتها می    در چرخه حيات محصوالت فن    

 :آورند روشهای معمول زير بدست 

 . ادغام دو شرکت برای ايجاد يک شرکت جديد ، که در تکامل شرکتها امری عادی است  •

  در کنترل گرفتن يک شرکت وابسته، يک شرکت تابعه، يک بخش و يا يک خط توليدی از يک شرکت                    •

 . شود ، انجام میمادر که در مراحل انتقالی و همچنين تکامل نيز مرسوم است
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Maturity( مرحله تکامل -٣ Phase: (  

ن مرحله، اهميت طرحها از توليدات به سوی فرآيند نوآوری انتقال يافته، همچنين سرعت درخواستها در اي

 به سمت کاهش هزينـه و       کند و بازار ر     درخواستها  افزايش پيدا می     يزانيابد ولی در کل، م     در بازار کاهش می   

 . شود افزايش ظرفيت هدايت می
Discontinuity( مرحله انفصال -٤ Phase: ( 

گردد و اين امر سبب ناپايداری در بازار         ا بوجود آمدن تکنولوژيهای جديدتر، تکنولوژی موجود منسوخ می        ب

 . شود و پديد آمدن نيازهای جديد شده و سبب بازگشت به مرحله اول و بوجود آمدن چرخه مجدد می

 

     سياليت     
     Fluidity

 انفصال     انتقال
          Transition  Discontinuity

 
 

  تكامل
    Maturity 

 

 :روشهای بکارگيری تکنولوژی 

Formal )  بکارگيری رسمی تکنولوژی -١ Adoption ):  

توانند تکنولوژی و يا موقعيت بازار آن را از يکـی از             آوری مدرن، شرکتها می    در چرخه حيات محصوالت فن    

 :آورند روشهای معمول زير بدست 

 . ادغام دو شرکت برای ايجاد يک شرکت جديد ، که در تکامل شرکتها امری عادی است  •

  در کنترل گرفتن يک شرکت وابسته، يک شرکت تابعه، يک بخش و يا يک خط توليدی از يک شرکت                    •

 . شود ، انجام میمادر که در مراحل انتقالی و همچنين تکامل نيز مرسوم است
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٣٢

:همبستگی  •

ترين حالت، امتياز دادن يعنی، نيازمندی حقـوقی بـرای توليـد             در ساده ) : امتياز دادن   (  دادن   مجوز-١

تکنولوژی يا سرويس است، که اکثر اوقات برای يک مدت زمـان مشـخص و محـدود بـه يـک بـازار                      

:اين حقوق شامل موارد زير است  .مشخص است

 ساختن و توليد کردن  -

محدود کردن توليدات  -

اريابی و فروش محصوالتباز  -

 دو يا بيش از دو شرکت، شرکتی با ماهيتی جـدا ولـي    ) :دو شرکت برای انجام کاری      ( مشارکت  -٢

آوردن سود از اين موجوديت است و بيشتر بـرای   هدف آنها بدست. کنند همکار با شرکت مادر ايجاد می    

. تبادل تکنولوژی و جذب و پوشش دادن بازارها است

 

)غيررسمی تکنولوژی بکارگيری   -۲ Informal Adoption):  

مجاورت شرکتها، مراکز آموزشی و تحقيقاتی با يکديگر، فرصت غير رسمی برای انتقال تکنولـوژی بوجـود                 

در اصـطالحات  .  که اثر متقابلی که انسانها بر روی يکديگر دارنـد، در مرکـز ايـن نـوع انتقـال قـرار دارد          وردآ می

 . شود ياری يا اشتراک مساعی شناخته میتجاری، اين اثر بعنوان هم

 

 :اثرات تکنولوژی 

 آيا انتقال تکنولوژی در مدل پارک تکنولوژی قابل استفاده است يا خير ؟

 . ها، وضعيت هميشه اينگونه نيست حتی با وجود سود و منفعت اينگونه تقابل

ثـر بسـيار کمـی روی سـرعت         دهد که انتقال تکنولوژی در جايگاه پـارک تکنولـوژی، ا           تحقيقات نشان می  

آوری مدرن ارزيابی شده  موفقيت انتقال تکنولوژی دارد، جدا از اينکه چه قسمت يا از چرخه حيات محصوالت فن        

 . يا چه نوع دانش يا تکنولوژی انتقال پيدا کرده است

 

٣٣

 :بکارگيری رسمی 

     ت کردن، برای ايجاد تجارتهای     در مکانيزم رسمی انتقال تکنولوژی، شرکتها در مجوز دادن و شراکتی فعالي           

نوآوران و شـرکتهای موسـس بيشـتر        پس به واسطه اين فعاليتهای رسمی، تبادل بين         . شوند مشترک، متعهد می  

 . شود می

 . تاثير قابل توجهی بر هزينه انتقال تکنولوژی دارند،مهارت تجربه گيرنده و مشخصات تکنولوژی

های انسانها در مورد انتقال تکنولوژی   آنها محدوديت بلكهشوند  نمیها مربوط ها فقط به هزينه اين مشخصه

 . های خود تکنولوژی تجربيات فرستنده، مهارتها و تجربيات گيرنده و مشخصه: مانند . کنند را نيز توصيف می

دادن فنون گرانقيمت برای کشورهای کوچک در حـال توسـعه    گذاری اوليه برای هزينه توسعه  ايجاد سرمايه 

يافتنـد  درال تکنولوژی، محققـان     رسمی انتق ) پروسه  (  در بررسی ديگر بر روی مراحل انجام         .سيار مشکل است  ب

     مليتـی در خـارج از کشـورهای اصـلی           های چنـد  شـركت ای   قسمت عمده رشد تحقيقاتی و فعاليتهـای توسـعه        که  

 . شود انجام می

R(و توسعه   که هنوز قسمت اعظمی از  تحقيقواضح است & D  (  به وظايف و کارهای سنتی، که وفق

، بيشـتر  لبـه هـر حـا    . شـود  دادن تکنولوژی شرکت مادر با احتياجات بازارهای محلی است، اختصـاص داده مـی             

هـای جانشـين خـارجی خـود، بـرای       دهد که اتحاديه چند مليتی، به طور افزايشـی از شـبکه       مشاهدات نشان می  

، اشاره کرده است کـه در  Economistيک مقاله در مجله . کنند تفاده میدستيابی به منابع تکنولوژی خارجی، اس    

آزاد و ) داد و سـتد (دهه گذشته يا دو دهه قبل، اکثـر کشـورهای در حـال توسـعه دسترسـی کمـی بـه تجـارت                    

Zhongguancunبـه عنـوان مثـال    . اند گذاری در خارج پيدا کرده سرمايه Science Park  در عـوض  در چـين ،

 . ت ابداعی به مکانی برای عرضه محصوالت ريز تکنولوژيک تبديل شده استفروش محصوال

 که با کـار آنهـا       کردند کارگران پارک علمی، در مراکز تجاری کار می        %  ٨٠، بيشتر از    ٢٠٠٠در اوايل سال    

انتقـال  همچنين، شرکتهای داخلی بيشتر خدمات وارد کردن يا . کردند ها را ايفا می دانشمندان نقش حمايت کننده 

 . دهند آوری مدرن خارجی به بازارهای داخلی چين را انجام می دادن محصوالت فن

 :بکارگيری غيررسمی 

 :رسند که  با مقايسه شرکتهای واقع در پارک تکنولوژی و شرکتهای خارج از آن، به اين نتيجه می

 » .ندهست   مورد توجه ، بيشترتشرکتهای واقع در پارک علمی نيز به دليل نزديکتر بودن به نتيجه تحقيقا« 

 . آيد مهمترين تفاوت کشف شده، در سودی است که از متحد شدن با پارکهای علمی بدست می: در ادامه 
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٣٢

:همبستگی  •

ترين حالت، امتياز دادن يعنی، نيازمندی حقـوقی بـرای توليـد             در ساده ) : امتياز دادن   (  دادن   مجوز-١

تکنولوژی يا سرويس است، که اکثر اوقات برای يک مدت زمـان مشـخص و محـدود بـه يـک بـازار                      

:اين حقوق شامل موارد زير است  .مشخص است

 ساختن و توليد کردن  -

محدود کردن توليدات  -

اريابی و فروش محصوالتباز  -

 دو يا بيش از دو شرکت، شرکتی با ماهيتی جـدا ولـي    ) :دو شرکت برای انجام کاری      ( مشارکت  -٢

آوردن سود از اين موجوديت است و بيشتر بـرای   هدف آنها بدست. کنند همکار با شرکت مادر ايجاد می    

. تبادل تکنولوژی و جذب و پوشش دادن بازارها است

 

)غيررسمی تکنولوژی بکارگيری   -۲ Informal Adoption):  

مجاورت شرکتها، مراکز آموزشی و تحقيقاتی با يکديگر، فرصت غير رسمی برای انتقال تکنولـوژی بوجـود                 

در اصـطالحات  .  که اثر متقابلی که انسانها بر روی يکديگر دارنـد، در مرکـز ايـن نـوع انتقـال قـرار دارد          وردآ می

 . شود ياری يا اشتراک مساعی شناخته میتجاری، اين اثر بعنوان هم

 

 :اثرات تکنولوژی 

 آيا انتقال تکنولوژی در مدل پارک تکنولوژی قابل استفاده است يا خير ؟

 . ها، وضعيت هميشه اينگونه نيست حتی با وجود سود و منفعت اينگونه تقابل

ثـر بسـيار کمـی روی سـرعت         دهد که انتقال تکنولوژی در جايگاه پـارک تکنولـوژی، ا           تحقيقات نشان می  

آوری مدرن ارزيابی شده  موفقيت انتقال تکنولوژی دارد، جدا از اينکه چه قسمت يا از چرخه حيات محصوالت فن        

 . يا چه نوع دانش يا تکنولوژی انتقال پيدا کرده است

 

٣٣

 :بکارگيری رسمی 

     ت کردن، برای ايجاد تجارتهای     در مکانيزم رسمی انتقال تکنولوژی، شرکتها در مجوز دادن و شراکتی فعالي           

نوآوران و شـرکتهای موسـس بيشـتر        پس به واسطه اين فعاليتهای رسمی، تبادل بين         . شوند مشترک، متعهد می  

 . شود می

 . تاثير قابل توجهی بر هزينه انتقال تکنولوژی دارند،مهارت تجربه گيرنده و مشخصات تکنولوژی

های انسانها در مورد انتقال تکنولوژی   آنها محدوديت بلكهشوند  نمیها مربوط ها فقط به هزينه اين مشخصه

 . های خود تکنولوژی تجربيات فرستنده، مهارتها و تجربيات گيرنده و مشخصه: مانند . کنند را نيز توصيف می

دادن فنون گرانقيمت برای کشورهای کوچک در حـال توسـعه    گذاری اوليه برای هزينه توسعه  ايجاد سرمايه 

يافتنـد  درال تکنولوژی، محققـان     رسمی انتق ) پروسه  (  در بررسی ديگر بر روی مراحل انجام         .سيار مشکل است  ب

     مليتـی در خـارج از کشـورهای اصـلی           های چنـد  شـركت ای   قسمت عمده رشد تحقيقاتی و فعاليتهـای توسـعه        که  

 . شود انجام می

R(و توسعه   که هنوز قسمت اعظمی از  تحقيقواضح است & D  (  به وظايف و کارهای سنتی، که وفق

، بيشـتر  لبـه هـر حـا    . شـود  دادن تکنولوژی شرکت مادر با احتياجات بازارهای محلی است، اختصـاص داده مـی             

هـای جانشـين خـارجی خـود، بـرای       دهد که اتحاديه چند مليتی، به طور افزايشـی از شـبکه       مشاهدات نشان می  

، اشاره کرده است کـه در  Economistيک مقاله در مجله . کنند تفاده میدستيابی به منابع تکنولوژی خارجی، اس    

آزاد و ) داد و سـتد (دهه گذشته يا دو دهه قبل، اکثـر کشـورهای در حـال توسـعه دسترسـی کمـی بـه تجـارت                    

Zhongguancunبـه عنـوان مثـال    . اند گذاری در خارج پيدا کرده سرمايه Science Park  در عـوض  در چـين ،

 . ت ابداعی به مکانی برای عرضه محصوالت ريز تکنولوژيک تبديل شده استفروش محصوال

 که با کـار آنهـا       کردند کارگران پارک علمی، در مراکز تجاری کار می        %  ٨٠، بيشتر از    ٢٠٠٠در اوايل سال    

انتقـال  همچنين، شرکتهای داخلی بيشتر خدمات وارد کردن يا . کردند ها را ايفا می دانشمندان نقش حمايت کننده 

 . دهند آوری مدرن خارجی به بازارهای داخلی چين را انجام می دادن محصوالت فن

 :بکارگيری غيررسمی 

 :رسند که  با مقايسه شرکتهای واقع در پارک تکنولوژی و شرکتهای خارج از آن، به اين نتيجه می

 » .ندهست   مورد توجه ، بيشترتشرکتهای واقع در پارک علمی نيز به دليل نزديکتر بودن به نتيجه تحقيقا« 

 . آيد مهمترين تفاوت کشف شده، در سودی است که از متحد شدن با پارکهای علمی بدست می: در ادامه 
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٣٤

تواند بـه   شود، ولی در مدل پارک تکنولوژی، انتقال می        یپس، انتقال تکنولوژی با روشهای متفاوتی انجام م       

 تجارتی مخاطره آميز، پـر       در اصل   انتقال تكنولوژي  . محدود شود  ارهای محلی انطباق و سازش محصوالت در باز     

. هزينه و بسيار وابسته به مهارتها و تجربيات است
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٣٥

 :اندازي سيستم اطالعاتي  چالشهاي بكارگيري و راه

آوري اطالعات در يك سازمان عـالوه بـر مشـكالتي كـه در      سازي فن  بكارگيري سيستم اطالعاتي و پياده    

سازي دستخوش مشكالت و چالشهاي ديگري نيز خواهد شد كه از آن        تكنولوژي دارد در طول پياده    زمينه انتقال   

 :توان موارد زير را نام برد  جمله مي

 :مدت  بلندگذاري  چالش سرمايه-١

شـود و    محقق مـي آوري اطالعات بسيار سودآور است، ولي منافع آن در بلندمدت هر چند استفاده از فن  

سـازي سـبب      زم در طول پيـاده     عدم تامين اعتبارات ال    .مدت دارد بلندهاي گوناگون در      اريذگ  نياز به سرمايه  

 . دآيرسد و مشكالت مختلفي بوجودآوري اطالعات نتواند به سودآوري واقعي خود ب  استفاده از فن كهشود مي

 :چالش تغييرات سازماني در بلندمدت -٢

سازي ممكن است تغييرات      دهر است و در طول پيا     ب  زمان ،سازي سيستم اطالعاتي در يك سازمان       پياده

شود معماري    اين امر سبب مي   .  در سازمان ايجاد شود كه نيازهاي اطالعاتي جديدي را بوجود آورد           ختاريسا

 .سيستم اطالعاتي تغيير كند و مشكالتي در راه ايجاد سيستم اطالعاتي بوجود آيد

 :چالش معماري سيستم اطالعاتي -٣

شـود اطالعـات خروجـي يـك          گوناگون و غير استاندارد در يك مجموعه سـبب مـي           وجود سيستمهاي   

 علت بوجود آمـدن ايـن مشـكل عـدم يكپارچـه بـودن               .ر سيستمها غير قابل استفاده باشد     سيستم براي ساي  

 . سيستم اطالعاتي در يك مجموعه است

 :سازي  چالش جهاني-٤

آيد، نياز به ارتباط بـا سيسـتمهاي          ي بوجود مي  سازي سيستم اطالعات    يكي از مشكالتي كه پس از پياده        

 ،سـازي سيسـتم اطالعـاتي       بـراي حـل ايـن مشـكل بايـد در پيـاده            . اطالعاتي در ساير نقاط جهـان اسـت       

 . استانداردهاي جهاني را در نظر گرفت و حداقل آنها را رعايت نمود
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٣٦

 :گيري  نتيجه

است نياز بـه وجـود سيسـتمهاي       سبب شده ... ي و   احتياج به اطالعات در امور مختلف فني، انساني، مديريت        

سازي آن در هر سازمان نيازمند ارتقـاء سـاختار         اطالعاتي در هر مجموعه يا هر سازماني احساس شود، ولي پياده          

ريـزي جـامع سيسـتم     اين امر داشتن برنامـه  . باشد  مي" آوري اطالعات   فن"سازماني و رعايت استاندارهاي جهاني      

افـزاري و     سازي نرم   شده جهاني به منظور پياده      آوريهاي مدرن و شناخته     ازمان و استفاده از فن    اطالعاتي در هر س   

 . كند آوري اطالعات را طلب مي افزاري فن سخت

سـازي الگوهـاي صـحيح         موفق در مديريت اطالعات و پيـاده       تجربيات با استفاده از     هدف اين   دستيابي به 

 . تواند محقق شود مي

 

 

 

 

٣٧

 مع مديريت سيستم جا
ها    اين فعاليت  .ريزي كرده است    اي را برنامه    هاي گسترده    فعاليت ITدر زمينه   شهر    رهگروه مهندسين مشاور    

 .با طراحي و اجراي يك سيستم جامع مديريت شروع شده است
 هـاي سـازماني   شهر به منظور باال بردن كارايي و اثر بخشي و كاهش هزينـه  سيستم جامع اطالعات مديريتي ره    

 .طراحي گرديده است
 :سازي سريعتر، اين سيستم به دو فاز تقسيم گرديده است به منظور پياده
مـالي،  ) Transaction(شامل كليه تراكنشهاي    ) گيري از آن آغاز شده است       اكنون بهره   كه از هم   (:فاز اول   

 .دگير ها و اختصاص بودجه را دربر مي پرسنلي، دارائيهاي ثابت و محاسبه كليه هزينه
 . گيرد كار در شركت را دربر مي  دبيرخانه و بايگاني و مديريت گردش:فاز دوم 

 . پردازيم افزار مي در قسمت پاياني نشريه به شرح ويژگيهاي فاز اول اين نرم
  :در فاز اول سيستم) TPS(هاي موجود تراكنش پردازشسيستمهاي 

 اهميـــت هســـتند بـــه ايـــن رويـــدادها درهـــر ســـازمان رويـــدادهايي اتفـــاق مـــي افتـــد كـــه داراي      
 .ميگويند) Transaction(تراكنش

  
 :حقوق و دستمزد -١

 :باشد   شامل گزارشگيري در حيطه فعاليتهاي زير ميTPSاين  
 ) Time Sheet(با استفاده از برگه زمانكار  محاسبه حقوق و مزايا -الف 
 ) صدور فيش حقوقي( پرداخت حقوق و مزايا -ب 
 :مولهاي حسابداري با در نظر گرفتن پارامترهاي حسابداري مانند  بكارگيري فر-ج 

  حق بيمه- 
   ماليات- 
  بيمه مكمل- 
  ذخيره بازخريد خدمت- 
  مزايا- 
 . ساير پارامترهاي حسابداري كه به دلخواه در سيستم تعريف خواهند شد - 

 :حسابداري خدمات و ارايه خدمات   -۲
 گروههاي كاري/ بخشها/ كارها ارايه خدمات به شماره -الف 
  صدور فاكتور خدمات-ب 
  ثبت فاكتور خدمات-ج 
  محاسبه خدمات ارايه شده روي يك شماره كار-د 
  تعريف بخشهاي ارايه كننده خدمات-ه 
  تعريف خدمات به صورت دو سطحي و ارايه آنها-و 
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فن آوري اطالعات

٣٨

 :ه امكانات ئحسابداري اموال و ارا  -٣
 كت ثبت صورت اموال شر-الف 
 اجاره امكانات/  ارايه امكانات-ب 
  حسابهاي ارايه شده  ثبت صورت-ج 
 فعاليت/  محاسبه هزينه استفاده از امكانات روي هر پروژه-د 
 
 :ها و بهاي تمام شده  هزينه  -٤
 هاي هر پروژه  محاسبه هزينه-الف 
 شماره كار/ هاي هر فعاليت  محاسبه هزينه-ب 
 ركتهاي هر ش  محاسبه هزينه-ج 
 هاي هر بخش  محاسبه هزينه-د 
 
 :سيستم بودجه   -٥
  بودجه عملياتي-الف 
  : تخصيص اعتبارات به شماره كارهاي-ب 

  فعاليتي- 
   آموزشي- 
  مديريتي- 
  (BD)توسعه فعاليت  - 

 
 :سيستم پرسنلي   -٦
  ثبت اطالعات پرسنل-الف 
  امكان گزارشگيري از اطالعات گوناگون پرسنل-ب 
Time(امكان ورود پرسنل فعال به سيستم و پركردن برگه زمانكار  -ج  Sheet( 
 

 :يابي  روش هزينه
ABC) Activityيابي در اين سيستم روش  روش هزينه Based Costing)(يابي بر مبناي فعاليت هزينه (

 . استويژگي مهم اين روش تسهيم درست سربار . باشد مي
تـوان از   كننـد ولـي بـازدهي ندارنـد را بـه راحتـي مـي        هزينه ايجاد مـي  فعاليتهايي كه   ،بنابراين در سيستم  

هاي موجود روي هر فعاليت، هر پروژه، هر بخش، هر  در اين روش كليه هزينه   . هاي موجود شناسايي كرد     گزارش
 . شوند كاري و هر شركت به تفكيك محاسبه مي گروه

 

٣٩

 :روش سازماندهي سيستم 
 . باشد باشد كه ماتريسي از بخش فعاليتهاي پروژه مي ماتريسي ميروش سازماندهي سيستم به صورت 

 
 :ويژگيهاي فني 

Webافزار به صورت يك  نرم-١ Applicationتوان آنرا با قرار دادن در شبكه اينترنت مـورد   باشد، كه مي  مي
بـل گسـترش   باشد و با گسترش شبكه كـامپيوتري قا      استفاده قرار داد و داراي محدوديت تعداد كاربران نمي        

 . باشد مي
Dial به صورت ) بيرون از شبكه محلي(امكان تماس از خارج شركت -٢ Upلذا كاربران مشخصي  وجود دارد 

. توانند از خارج از شركت، به وسيله كامپيوتر شخصي خود تماس گرفته و كارهاي خود را انجام دهند مي
Virtual Office)(  دفتر كار مجازيايجاد-٣
Internet هـا از طريـق   Client  هـا وجـود نـدارد و    Clientافـزار روي   نـرم احتياجي به نصب -٤ Explorer 

.  تماس حاصل كنندServerتوانند با  مي
تواند گزارشهايي را كه مجـاز بـه    شود و هر كاربر مي  ها انجام ميClientكليه عمليات مربوط به چاپ روي  -٥

 .ست با تنظيمات شخصي خود چاپ نمايد اديدن آنها
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فن آوري اطالعات

٤٠

 :رست اصطالحات فه

BD : Business Development 

CBIS: Computer Based Information System

CGI: Common Gateway Interface

CSF: Critical Success Factors

EDI: Electronic Data Interchange 

EDM: Electronic Document Management

EWFM: Electronic Work Flow Management 

HRIS: Human resources Information System

ICT : Information & Communication Technology

IS: Information System 

IT : Information Technology

MSC: Multimedia Super Corridor

R & D: Research and development 

TPS : Transactional Processing System 

 

٤١

 :منابع و مآخذ 

،    "افــزار تكنولــوژي اطالعــات و صــادرات نــرم"مهنــدس اميرعلــي رامــي، _ دكتــر محمــدجعفر تــارخ -١

 آوران كلك آزاد انتشارات پيام١٣٨١

مركـز آمـوزش   ١٣٨٠، "آوري اطالعـات  مديريت فـن "مهندس شبنم تدين،   _ دكتر مهدي ثاقب تهراني     -٢

مديريت دولتي

سـازمان  ١٣٧٢،  "يافته تجزيه و تحليل و طراحي سيسـتمهاي اطالعـاتي           روشهاي ساخت "بتول ذاكري،   -٣

مديريت صنعتي

١٣٨١ ، خردادماه ١١٣ماهنامه كامپيوتر شماره -٤

 ١٣٨١ ، تيرماه ١١٤ماهنامه كامپيوتر شماره -٥

۲۷ و ۲۶، ۲۵، ۲۴ هاي  شمارهwebماهنامه -٦

 ١٣٨١ مردادماه – ٢٣ه شبكه شماره ماهنام-٧

 ۱۳۸۰،  "هاي اطالعاتي   هاي ايجاد و توسعه سيستم      مقايسه متدولوژي "مهندس انوشيروان اخوان نياكي،     -٨

. انستيتو ايزايران

 ۲ و ۱ هاي تجارت الكترونيك و رايانه شماره-٩

 ۳ و ۲ ،۱ هاي   صنايع الكترونيك شماره-١٠

11-  "What is Technology park?" www.American.Edu/Carmel
12-  "Technology park Mason Lakes" www.techpark.sa
13- www.Raech.jo
14- www.ecomity.com
15- www.Itech.com
16- www.News.com
17- www.eurasia-ict.org
18-  Stanford Research park www.Stanford.edu
19-  James A. Obrien – "Management Information System"-1990  
20- www.Middeastwire.com/jordan
21- www.Irm.State.ny.us/ecommerce/the plan.htm

 



37

فن آوري اطالعات

٤٠

 :رست اصطالحات فه

BD : Business Development 

CBIS: Computer Based Information System

CGI: Common Gateway Interface

CSF: Critical Success Factors

EDI: Electronic Data Interchange 

EDM: Electronic Document Management

EWFM: Electronic Work Flow Management 

HRIS: Human resources Information System

ICT : Information & Communication Technology

IS: Information System 

IT : Information Technology

MSC: Multimedia Super Corridor

R & D: Research and development 

TPS : Transactional Processing System 

 

٤١

 :منابع و مآخذ 

،    "افــزار تكنولــوژي اطالعــات و صــادرات نــرم"مهنــدس اميرعلــي رامــي، _ دكتــر محمــدجعفر تــارخ -١

 آوران كلك آزاد انتشارات پيام١٣٨١

مركـز آمـوزش   ١٣٨٠، "آوري اطالعـات  مديريت فـن "مهندس شبنم تدين،   _ دكتر مهدي ثاقب تهراني     -٢

مديريت دولتي

سـازمان  ١٣٧٢،  "يافته تجزيه و تحليل و طراحي سيسـتمهاي اطالعـاتي           روشهاي ساخت "بتول ذاكري،   -٣

مديريت صنعتي

١٣٨١ ، خردادماه ١١٣ماهنامه كامپيوتر شماره -٤

 ١٣٨١ ، تيرماه ١١٤ماهنامه كامپيوتر شماره -٥

۲۷ و ۲۶، ۲۵، ۲۴ هاي  شمارهwebماهنامه -٦

 ١٣٨١ مردادماه – ٢٣ه شبكه شماره ماهنام-٧

 ۱۳۸۰،  "هاي اطالعاتي   هاي ايجاد و توسعه سيستم      مقايسه متدولوژي "مهندس انوشيروان اخوان نياكي،     -٨

. انستيتو ايزايران

 ۲ و ۱ هاي تجارت الكترونيك و رايانه شماره-٩

 ۳ و ۲ ،۱ هاي   صنايع الكترونيك شماره-١٠

11-  "What is Technology park?" www.American.Edu/Carmel
12-  "Technology park Mason Lakes" www.techpark.sa
13- www.Raech.jo
14- www.ecomity.com
15- www.Itech.com
16- www.News.com
17- www.eurasia-ict.org
18-  Stanford Research park www.Stanford.edu
19-  James A. Obrien – "Management Information System"-1990  
20- www.Middeastwire.com/jordan
21- www.Irm.State.ny.us/ecommerce/the plan.htm

 



38

فهرستنشریاتوكتابها

منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه   60 کنون  تا  ره شهر  بین المللی  گروه 

کرده است:

1- کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پارکینگ مراکز تجاری )پائیز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سریع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- روندیابی و مدیریت سیالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید )تابستان 1379(

11- نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز - "تجربیات کشورهای مختلف" )تابستان 

)1372

12- بازیافت آب در صنایع شن و ماسه شوئی )پائیز1372(

13- بناهای چوبی )کنده ای( در ایران و تجربیات کشورهای دیگر )پائیز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارک انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری - مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی )پائیز 1379(

48- شهرک ترافیکی کودکان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری - استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کننده ها، قطعات 

و اتصاالت )زمستان 1379(
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50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارک های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -51

محیط روشنایی )پاییز 1380(

52- تنظیم شرایط محیطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محیط های 

صوتی و حرارتی )پاییز 1380(

53- منظر سازی - جلداول: طراحی کاشت )زمستان 1380(

54- منظرسازی - جلد دوم:  آبیاری و نگهداری منظر )زمستان 1380(

اول:  جلد  محیط-  کنترل  سیستم های  دوم:  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -55

تولید و کنترل حرارت )زمستان 1380(

دوم:  جلد  محیط-  کنترل  سیستم های  دوم:  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -56

تولید و کنترل نور و صدا )زمستان 1380(

57- منظر سازی- جلد سوم: راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر )بهار 1381(

کنترل محیط- جلد سوم:  دوم: سیستم های  بخش  تنظیم شرایط محیطی-   -58

سیستم جامع محیطی )تابستان 1381(

59- شهر سالم- توسعه )کالن شهر تهران( )تابستان 1381(

60- فن آوری اطالعات- بخش اول: مفاهیم کلی )پائیز 1381(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(

6- ترجمه کتاب "برنامه  ریزی و طراحی هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزیع شد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است: 

1- پروژه هاي مشارکت عمومي-خصوصي در زیرساخت: یک راهنماي ضروري براي 

سیاست گذاران


