ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت
در اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷرح ﻣﺧﺗﺻری از ھر ﯾﮏ ﻣﯽ ﭘردازﯾم و ﺳﭘس راﺑطﮫ اﯾن دو را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ھر ﻧوع ﻓﻧﺎوری ﮐﮫ ﺑﮫ طرﯾق ﺑﻧﯾﺎدی از اطﻼﻋﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﯾز
ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ،ﺟﻣﻊ آوری ،ذﺧﯾره و ﯾﺎ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﭘردازد .اﻣﺎ در ﻣﻌﻧﺎی وﯾژه آن اﺷﺎره ﺑﮫ ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﺟدﯾد ﯾﻌﻧﯽ
راﯾﺎﻧﮫ ،و ﺗرﮐﯾب آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧرم اﻓزار ھﺎی ﭘردازش و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی راﯾﺎﻧﮫ ای دارد .ﺳﮫ ﻋﺎﻣل ﻣوﺛرﻧﯾﺎز ﺑﮫ راھﺑرد
ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻟﺑﺗﮫ ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﺗوازن ﺑﯾن اﯾن ﺳﮫ ﻋﺎﻣل راھﺑردی
در ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑر ﺣﺳب ﺳطﺢ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
 -١ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت ﺧود ﯾﮏ ﺻﻧﻌت راھﺑردی اﺳت و ﯾﮏ از ﺳودآورﺗرﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺟﮭﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ
رود.
 -٢ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت ﻣوﻟد و ﮐﻠﯾدی اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺟﮭﺎن و ﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﺑرد دارد.
 -٣ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت ﯾﮏ زﯾر ﺑﻧﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت و واﺣد ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را
ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در اﺳﺗﻔﺎده از داﻧش ﺑﺷری و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺗﻘﺎل آن ﺳﮭﯾم ﺷوﻧد ،در ﻓﺿﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب
ﺧود ﺗﻧﻔس ﮐﻧﻧد ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﮐﺎھش دھﻧد و ﺑﮭره وری و ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺻول ﺧود را اﻓزاﯾش دھﻧد.


ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺳﯾﺎﺳت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﮔﺳﺗرش و ﻧﮕﮭداری ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و
ﺟﺎﻣﻊ و ﺧدﻣﺎت آن ،ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺟرﯾﺎن اطﻼﻋﺎت و ﻣﮭﺎر ﮐردن ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺑرآوردن ﻧﯾﺎز ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺎرﺑران ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺻرف ﻧظر از وﺿﻌﯾت ﯾﺎ ﻧﻘش آﻧﮭﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎدر اﺳت .ھدف
ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از طرﯾق ﺗﻘوﯾت ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرآوردن ﻧﯾﺎز
ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن در ﺷراﯾط ﭘوﯾﺎ و اﯾﺳﺗﺎ اﺳت.ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت دو وﺟﮫ دارد :ﯾﮑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻓرآﯾﻧد
اطﻼﻋﺎت و دﯾﮕری ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ داده ھﺎ.



راﺑطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت و ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت :ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺧﺗﻠف در ﺑﺎره اﯾن دو ﻣوﺿوع ﻣطﺎﻟب زﯾﺎدی
ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت ﺑﺧﺷﯽ از ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت اﺳت .ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑر اﯾن
ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﻓﻘط ﭼﮭره ای از ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت اﺳت .ﺷﺎﯾد ﭘذﯾرش راﺑطﮫ اول ﻣﻧﺎﺳب ﺗر
ﺑﺎﺷد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﻗرﻧﮭﺎ ﺑﻠﮑﮫ ھزاران ﺳﺎل ﺑدون ﮐﻣﮏ ﻓﻧﺎوری ﺟدﯾد ﯾﻌﻧﯽ راﯾﺎﻧﮫ ،ﻣﺧﺎﺑرات
و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺷﮑل ﺟدﯾد آن ﺣدود ﻗرن اﺧﯾر ظﺎھر ﺷده اﺳت.

