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  چکیده
 زي وریـ  برنامـه بـه عنـوان پایـه اصـلی     ، اطالعـاتی هاي  در دنیاي امروز که اطالعات و پایگاه

از جملــه ) IS( ایجـاد و اسـتقرار نظــام اطالعـاتی   ، شــود مـی  مـدیریت دانشـگاهی محســوب  
، شـی ثر بـر اثربخ ؤدر ارزیابی مستمر و بـه موقـع عوامـل مـ     تواند می هایی است که شرط پیش

هـاي   موقعیـت  دسترسی دقیق به اطالعات مناسب و شایسته با توجـه بـه شـرایط و   کارآیی و 
ایـن   هدف اصـلی . رسان مدیران باشد یاري، گیري مناسب تصمیمو نهایتاً آموزش عالی کشور 

 و) هـا  بر پایگاه داده تأکیدبا ( هاي اطالعاتی تبیین و روشنگري نسبت به جایگاه سیستم ،مقاله
هـاي   گیـري از روش  که با بهره است زي و مدیریت توسعه دانشگاهیری برنامهآن در کاربست 

هـاي   دهد با توجه به ساختار و ویژگی نتایج بررسی نشان می. تحلیل اسنادي انجام شده است
هاي اطالعاتی متناسب با سطوح مدیریتی و مناسب براي  استفاده از سیستم، سیستم دانشگاهی

گرا به بهبـود   و با نگرش کل) ها مانند دانشگاه( ساختاري و با پیوند سستنسبتاً غیرهاي  محیط
، شـناخت اطالعـات   همچنـین . رسـاند  می ز ي و مدیریت دانشگاهی یاريیر برنامهفرآیندهاي 

و هـا   شـناخت قابلیـت  ، )محـدود هـاي   لفـه ؤنه فروکاسـت آن بـه ابعـاد و م   (ها  فهم پیچیدگی
و اختصـاص جایگـاه   هـا   مبناي ترسیم جایگاه پایگاه داده اطالعاتی برهاي  سیستمهاي  توانایی

 . اساسی است گذاري بسیار ریزي و سیاست مناسب براي آن در برنامه
  

ریـزي   برنامـه ، یتمـدیر ، سیسـتم ، پایگاه داده، دانشگاه، هاي اطالعاتی سیستم: واژگان کلیدي
  آموزش عالی، توسعه دانشگاهی
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  مقدمه و بیان مساله
هـاي عمیـق سـاختاري و تغییـر      دگرگـونی ، هاي مجازي اي سازمان ظهور جامعه شبکه
هـاي   ها را در معرض تغییرات شدید جوامع ناشی از پیشرفت دانشگاه، شرایط اجتماعی

ـاوري علم و  اجتمـاعی و  ، ت اقتصـادي و نیـز تحـوالت پیرامـونی آن نظیـر تحـوال      فنّ
هاي نحوه مواجهه بـا محـیط بـه شـدت      سیاسی قرارداده و آنها را با چالش فرهنگی و

پیچیده و آشوبناکی در مقیاس وسیع جهـانی رو بـه رو سـاخته    ، رقابتی، متنوع، متحول
تفـاوتی  ، هاي قبلی دانشـگاه بـا آن مواجـه بـود     با آنچه دوره ،ها ابعاد این چالش. است

درگیـر   »مفهـومی پـارادایمی  «ها با تحـول   دانشگاه ،اهوي دارد و در این دورهکیفی و م
، فراسـتخواه ( هستند و به باز تعریف نقش و تغییـر اساسـی در سـاختارها نیـاز دارنـد     

ماننـد   در این مورد و پاسخگویی به تقاضاهاي جدیدها  هاي دانشگاه استراتژي). 1383 
هـا و تقاضـاي کیفیـت     متناسب بودن دانشگاهتقاضا به شایستگی و ، تقاضاي اجتماعی

این اساس بایستی رویکردي را دنبال نمود که به  بر. باال از دانشگاه متفاوت بوده است
بـر   مـؤثر ریزان نظام آموزش عالی در ارزیابی مستمر و به موقع عوامل  برنامه مدیران و
 بـه شـرایط و  کارآیی و دسترسی به اطالعات مناسـب و شایسـته بـا توجـه     ، اثربخشی
دانشـگاه یـاري رسـاند و همچنـین آنهـا بتواننـد ضـمن تعیـین شـقوق          هـاي   موقعیت

سرعت اجراي شقوق اسـتراتژیک تـدوین شـده را    ، استراتژیک الزم متناسب با شرایط
مورد سنجش قرار داده و توانـایی انتقـال و جابجـایی از یـک جهـت اسـتراتژیک بـه        

افـزایش تقاضـاي عمـومی بـراي     ). 1377، احمدونـد ( اي دیگر را فـراهم آورنـد   گزینه
کننـده  ت آموزش عالی را به تشـریح متقاعد مؤسسا، پاسخگویی بیشتر در آموزش عالی

برداري از منابع کمیاب عمـومی   تخصیص منابع و بهره، ریزي اثربخشی و کارآیی برنامه
ی بسیاري از مدیران مؤسسات آمـوزش عـال  ، براي مواجه با این نیاز. ملزم ساخته است

ــد و مــدیریت آن بهــره گرفتــه هــاي اطالعــات از سیســتم از ســوي دیگــر فرآینــد . ان
ریـزي در آمـوزش عـالی بـدون ایجـاد و اسـتقرار سیسـتم         برنامـه  گـذاري و  مشی خط

پایگـاه   .مفهوم نخواهد داشت زي معنا وری برنامهبراي ها  پایگاه داده اطالعاتی مناسب و
کـه از اهمیـت    باشـد  مـی  اطالعـاتی هـاي   سـتم سی ةدهند اجزاي تشکیلیکی از ، ها داده

هـاي ضـروري    شـرط  چـرا کـه یکـی از پـیش    ، اساسی براي مدیران برخـوردار اسـت  
ـ  استقرار سیستم اطالعاتی مبتنی بر پایگاه داده ،ریزي توسعه دانشگاهی برنامه ی هاي کم

تـا در تولیـد و سـازماندهی اطالعـات و     ، )1381، 2و هـرمن  1کـافمن ( و کیفی اسـت 
  . ها از آن استفاده کند ش و تحلیل به هنگام دادهپرداز
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الزم  پذیري انعطافو  باید خود را با تغییرات هماهنگ سازد، نظام دانشگاهی موفق
را در ساختار خود ایجاد کند تا به بهترین شکل ممکن بتواند تعاملی پویا و همه جانبه 

 ،شـان کـه از جملـه اهداف  رغـم این  علـی  ،هـاي مـا   دانشـگاه . با این تغییرات داشته باشد
است و باید به بهترین نحو این وظـایف را  و ارائه خدمات تخصصی  پژوهش، آموزش

 ولـی ، از نظام اطالعاتی اسـتفاده کننـد  ، به انجام برسانند و در این راه به صورت جامع
مناسب بـا شـرایط محیطـی خـود و     متأسفانه در دستیابی و به کارگیري نظام اطالعاتی 

مانـدگی   عقـب دقـت بـاال دچـار چـالش و در برخـی مواقـع        یع و بـا پاسخگویی سـر 
هـاي   بایـد از نظـام   بنابراین براي بقا و ادامـه حیـات در جامعـه نـوین مـی     . اند گردیده

شـرایط  هاي اطالعات و ارتباطات به نحـو شایسـته و متناسـب بـا      فنّاورياطالعاتی و 
بـراي دسـتیابی بـه نقـش و      له وأبا توجه به این مسـ . بهره گیرند مدرن،آموزش عالی 
اساسـی کـه    هـاي  سؤالزي توسعه دانشگاهی ری برنامهاطالعاتی در هاي  جایگاه سیستم

هـاي اطالعـاتی    سیسـتم هـاي   لفـه ؤماهیت و م :عبارتند از باشد میاین بررسی به دنبال آن 
) هـا  دهدا هپایگـا ( هاي اطالعاتی سیستم یري کدامند؟گ تصمیممورد نیاز مدیران دانشگاهی براي 

کارکردهـاي اساسـی    ؟یگـاهی برخوردارنـد  زان دانشـگاهی از چـه جا  ری برنامهبراي مدیران و 
بـر   تأکیدچهارچوب پیشنهادي کاربرد سیستم اطالعات با  هاي اطالعاتی کدامند؟ سیستم

   ؟هایی است گیژداراي چه وی ،زي توسعه دانشگاهیری برنامهپایگاه اطالعاتی در 
  
ریـزي و مـدیریت    اهمیـت آن در برنامـه   نشـگاه و در دایستم اطالعـاتی  س

  دانشگاهی 
فرهنگی و سیاسـی  ، اجتماعی، هاي کالن اقتصادي در نظام، دانشگاه به عنوان یک نظام

 ،واقـع  در ،گـذارد  پذیرد و هم بر آن تأثیر می جامعه محاط است که هم از آنها تأثیر می
یـک سـازمان آمـوزش عـالی      به عنـوان باشند که  میزیرسیستمی از نظام آموزش عالی 

آمـوزش عـالی   هـاي   موریتأو مها  رسالت که در هستندداراي وظایف و کارکردهایی 
تربیـت   توان به می هاي آموزش عالی هدف از جمله. شده استدر نظر گرفته براي آن 

تولید دانـش  ، ترویج و ارتقاي سطح دانش، نیروي انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه
گسـتره تحقیـق و   ، ایجاد خالقیت و ابتکـار و نـوآوري  ، علمی و فنی ارائه خدمات، نو

، منصـوري ، 1374، بازرگـان ( فراهم کردن زمینه مساعد براي توسعه کشور اشاره نمود
 یی همچـون هـا  موریـت أهـا م  دانشـگاه  ،در هـزاره سـوم  ). 1370، تقی پورظهیر، 1380

عـدم تمرکـز در   ، للی شـدن الم بین، رقابتی شدن سطح ملی، دیجیتالی بودن واطالعاتی 
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اي و توجـه بـه    رشتهاي و چند رشته گذراندن شیوه سنتی به دانشگاه میان، گیري تصمیم
براي اینکه دانشـگاهی در جهـت   ). 1382، یمنی( عهده دارند هاي مستمر را بر آموزش

 امري پیرامونی آنهاي  شناخت وضعیت گذشته و موجود موقعیت ،اصالت حرکت کند
 کارکردهاي نهـان و  و اهداف، ماهیت وجودي خویش براينشگاه به دا. ضروري است

توصـیف   توانـد بررسـی و   می که آگاهی و شناخت کارکردهاي آن آشکار فراوانی دارد
یکـی از   ،این اسـاس  بر. جلوه دهد تر عملکردهاي نظام آموزشی را ملموسهاي  آسیب

عـات بـه روز و منسـجمی    این است که اطال باشد، میمسائلی که دانشگاه با آن مواجه 
راجع به وضعیت علمی و فرهنگی دانشجویان و نیز انتظارات آنها از دانشگاه و بیـرون  

. نیازمند اطالع از نظـرات مشـتریان اسـت    ،ارائه خدمات مناسب. وجود ندارد ،دانشگاه
گیري و توجه بـه نظـرات آنهـا در     نفعان در فرآیند تصمیم این مهم با درگیر نمودن ذي

مفهـومی غنـی بـراي سـازمان      ،اطالعـات . آیـد  می بدست ،ت اساسی دانشگاهموضوعا
 باز اسـت هاي  دهنده سیستم اطالعات در کنار نیرو و ماده یکی از عناصر تشکیل. است

اي بازگوکننـده   داده هر. آید می به وجودها  اطالعات برمبناي داده). 109 :1380، یمنی(
کامل پیام اطالعـات بـه قـدرت پـردازش      درك). همان( هاست حقایقی در مورد پدیده

یعنی توان  ،عدم قطعیت را کاهش دهد ،اندازه که اطالعات هر. بستگی دارد ،گر تحلیل
بنـابراین  . داردارزش علمـی بیشـتري    و دهـد  میبینی وضعیت سازمان را افزایش  پیش

 ،عالی آموزش ها مؤسسات ریزي در دانشگاه تی به منظور برنامهایجاد یک پایگاه اطالعا
  . است ناپذیر و اجتناب ضروريامري 

باشد پایگـاه اطالعـاتی آن نیـز داراي تنـوع      می از آنجا که دانشگاه یک سیستم پویا
اطالعات مربوط به سازمان دانشگاه در مـورد فعالیـت پژوهشـی    . اطالعات خواهد بود
 علمـی اعضاي هیئت  ارتباط، مدیریتیهاي  سبک، فضاهاي کالبدي، نظارت و ارزشیابی

هـاي   اطالعـات مربـوط بـه ورودي   ، اطالعـات مربـوط بـه دانشـجویان    ، دانشجویان با
  . نظام ارزیابیسازوکار ، محیط دانشگاه، دانشگاههاي  خروجی، دانشگاه

کـه   مـرتبط  اجـزاء  اي از مجموعـه  توان به عنوان می را از نظر فنی یک سیستم اطالعاتی
 آوري یـا  جمـع ، زي و کنتـرل در یـک سـازمان   سا به منظور پشتیبانی از تصمیم اطالعات را

 ).39 :1388، 2و الودن 1الودن( نظـر گرفـت   در، کنند می توزیع ذخیره و، پردازش، بازیابی
کنتـرل بـه عمـل     همـاهنگی و ، یـري گ تصـمیم  اطالعـات در  اي که از استفاده عالوه بر

                                                                                                                                      
1. Loudon 
2. Loudon 
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ـ    به مـدیران و  توانند می اطالعاتیهاي  سیستم، آید می تحلیـل   ه وکارکنـان بـراي تجزی
 کمـک نماینـد  ، ساخت محصـوالت جدیـد   کردن مقوالت پیچیده وي بصر، مشکالت

   ).همان(
دار و مفیـد   یهایی است که در بافتی معنـ  عبارت از داده، اطالعاتدر تعریفی دیگر 

گیـري   آنها براي تصمیم  تا از شود کننده قرار داده می اختیار دریافت گیرد و در جاي می
، تدینتهرانی و ( ن انتقال و دریافت آگاهی و دانش استممتض، عاتاطال. استفاده کند

کنـد   انگیزه ایجاد می، فریندآ می  شگفتی، دهد آگاهی و هوشیاري می، اطالعات .)1380
  . دهد را کاهش میو عدم اطمینان 

بـراي  را هـا   سـازمان  نیـاز  مـورد ت اطالعـا ، هـاي یـک سیسـتم اطالعـاتی     فعالیت
 یـا  خلـق محصـوالت   تحلیـل مشـکالت و   تجزیـه و ، نترلـی عملیـات ک ، یريگ تصمیم

 خروجـی سیسـتم   پـردازش و ، ورودي، هـا  این فعالیـت . کند فراهم می خدمات جدید
 آوري جمـع  محیط خارجی آن کسب یا سازمان یا از جدیدهاي  دادهي ورود. باشند می
ردازش اطالعات پ، خروجی. بخشد معنا و مفهوم می خام راهاي  داده، پردازش. دشو می

هـاي   سیسـتم . دنـ ک منتقل می، کنند می استفاده آنها که از  هایی فعالیت یا فراده اب شده را
 خروجـی کـه بـه افـراد     عبارت است از ،دبازخور. دارند نیز نیاز دبازخور اطالعاتی به
 اصـالح یـا   مرحلـه ورودي را  آنان بتواننـد  تا، شود می دادهت سازمان برگش مناسبی از

  . ارزیابی نمایند
نظام اطالعات آموزش عالی یک زیر مجموعـه از یـک پایگـاه اطالعـاتی آمـوزش      

احمـدي  ( کنـد  مـی  است که اطالعات مورد نیاز مراکز آموزشی را به نحو مطلوب تهیه
تـا بـا اسـتفاده از آن بتوانـد وضـعیت موجـود را       ) 40 :1383، دستجردي و همکـاران 

ـ  برنامـه اختیار مـدیران و  یري را در گ تصمیمبررسی و اطالعات الزم براي  زان قـرار  ری
هـاي   چنانچـه داده . گردد می گیري به عنوان غایت فرآیند ارزشیابی منظور تصمیم. دهد

تصـمیم انتخـابی   . گیري استفاده نشود ارزیابی بیهوده خواهد بـود  ارزیابی براي تصمیم
فـرد   گیري نوعی واکنش اسـت کـه   تصمیم. آید می عمله است که از میان چند گزینه ب

در یکـی از متـون   ). 220 :1374، 1رابینـز ( دهـد  مـی  له از خود نشـان أدر برابر یک مس
اسـاس   عمل و فعلـی کـه بـر   «گیري به صورت زیر تعریف شده است  اسالمی تصمیم
بـا مالحظـه و بکـارگیري ضـوابط و     ، اجراي اهداف عالیه اسـالم  براي، بینش اسالمی

  ). 1372، جوادي آملی( »گردد می معمول ،معیارهاي ارزشی اسالمی در موردي

                                                                                                                                      
1. Robinz 
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یري سه دسته عوامل اساسـی بـه شـرح زیـر     گ تصمیمکند که در  می اظهار 1سایمون
 وهـا   انگیـزه  .2 ؛یرنـدگان گ تصمیمهاي  و برداشتها  عادت، ها مهارت. 1 :خالت دارندد

 درجـه شـناخت آنـان از مسـائل مـرتبط بـا موضـوع        .3 ؛یرنـدگان گ تصمیمهاي  ارزش
 گـروه . است عالی سطح در مدیر یک وظیفه ترین مهم یريگ تصمیم ).1993، 2تامسون(

 انجـام  و دهـد  مـی  تشـکیل  یـري گ تصمیمرا  مدیریت اصلی کانون که معتقدند دیگري
 گیـري  تصـمیم  جـز  واقـع کـاري   در کنترل یا و سازماندهی، زيری برنامه چون وظایفی
، بـه نقـل از ملکـی    1987، دراکـر ( نیستها  فعالیت این انجام چگونگی و نحوه درباره
 کـونتز . اسـت  فراگرد این درك و یريگ تصمیم فراگرد بر آینده مدیریت تأکید، )1385
بـدیهی   زیرا، دهد می تشکیل را زيری برنامه اساس و اصل، یريگ تصمیم که است معتقد
، کسـی  اینکه مگر، باشد داشته وجود تواند نمی مشی خط و سیاست، برنامه، طرح است
 بشـمار  خود اصلی وظیفه را یريگ تصمیم معموالً مدیر. باشد گرفته تصمیمی ،جایی در
 را راهـی  چـه  کـه  باشـد  ایـن  فکر به دائم باید که دکنن می مشاهده عمالً زیرا، آورد می

 کـار،  و ندنک کاري چه مسئول و مأمور را کسی چه، دنده انجام را کاري چه و برگزیند
باور است که بر این هنري مینتزبرگ . )50 :1372، سعادت( گیرد انجام چگونه و، کجا

مـدیران در  . نظم نیسـت مـ بینـی و   طبیعت کار مدیریت خیلی ساختاریافته و قابل پیش
گیرنـد تـا تجزیـه و     بینی نشده بیشتر براساس بصیرت شخصی تصمیم می شرایط پیش

کند و بـر   می تأکیدمینتزبرگ بیشتر بر خالقیت و الگوسازي  ،بنابراین. تحلیل اطالعات
بـه تعبیـر او دانشـی کـه     . ورزد تا وجه علمـی آن  می وجه هنري مدیریت بیشتر اصرار

هـاي عمـومی مـدیریت     آورنـد از مهـارت   مـی  مدیران در محیط کار خـود بـه دسـت   
   ).1384، بینش( تر است باارزش

  
  :باشد به شرح زیر میعوامل  از تعدادي تأثیر یري تحتگ تصمیم 
ـ  عوامـل . 1  ، زمـان ، هزینـه  قبیـل  از گیـري  زهانـدا  قابـل  عوامـل ، ظـور من :یعقالی
 عوامـل  یـن بـه ا  بیشـتر  که دارد وجود عمومی تمایل یک. باشد می غیره وها  بینی پیش

  به فراموشی سپرده شود؛ یکمرغی عوامل و توجه گردد
. اسـت  روشـن  یـري گ تصـمیم  ةپدیـد  در انسـان  مشارکت :شناختی روان عوامل. 2

 آمال، ها ارزش، ادراك، تجربیات، اوهاي  ییتوانا، یرگ تصمیم یتقبیل شخص از عواملی
 ؛باشند می یريگ تصمیم در عوامل مهم جمله از او نقش و

                                                                                                                                      
1. Simon,H 
2. Thomson 



  
  
 

15  .. .ها )IS( هاي اطالعاتی تحلیلی بر جایگاه سیستم
 

 آنـان  بر نوعی به تصمیم که کسانی بخصوص دیگران موافقت: یارتباط عوامل .3
 مقاومـت  از عوامـل  ایـن  بـه  توجـه . اسـت  یريگ تصمیم مهم مسائل از، گذارد می تأثیر
 ؛کاهد می تصمیم برابر در راندیگ

 به که است متعددي فرهنگیهاي  الیه داراي محیط :اجتماعی و فرهنگی عوامل .4
 فرهنـگ  همچنـین . شود می خوانده جهانی فرهنگ و کشور فرهنگ، فرهنگ منطقه نام

 سـازمانی  یا و فردي تصمیم بر ها فرهنگ این. گیرد قرار نظرموردباید  نیز سازمان خود
، ملکـی ( گذارنـد  مـی  تأثیر ها ارزش وها  رویه، جامعه قبول مورد هنجارهاي لبقا در ما

1385 .(  
دانشـگاهی پویـا و پیچیـده    هـاي   بنابراین مشخص است که در شرایطی که محـیط 

سنتی و آزمایش و خطا عمل کرد بلکه باید مبتنی بـر  هاي  توان مانند روش نمی اند شده
ینـان و بـه موقـع و درنظـر گـرفتن شـرایط و       قابـل اطم ، اطالعات معتبر، دانش ضمنی

گیـري   تر مشارکت ذینفعان و یاران دانشـگاهی تصـمیم   موقعیت دانشگاه و از همه مهم
  . صورت گیرد

دانـد   مـی  ؛ سیستم اطالعات مدیریت آموزش عالی را شامل سیستمی)1995( 1ویگینز
اسـبه منـابع   هایی براي دسترسـی بـه مح   و روش 2که اسناد و مدارك را به صورت برخط

  . کند تحت پوشش یک چتر جامع و واحد فراهم می، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی
اند که مؤسسات آموزش عـالی نیـاز دارنـد کـه بـه       بیان کرده) 1997( و دیگران 3راولی
یـادگیري و مـدیریت آمـوزش عـالی از طریـق       - یـاددهی ، هاي محرکی در تحقیق نوآوري

در میان مؤسسـات آمـوزش عـالی     ITتوسعه . تمرکز کنند ITاستفاده پرشتاب و بکارگیري 
، و دیگـران  4اسـماعیل ( تر از کشورهاي توسعه یافته است هنوز عقب ،کشورهاي شرق آسیا

تکنولـوژي جدیـد را    1991از سـال   2020انـداز   کشور مالزي از زمان شروع چشم). 2006
هـا در   توسـعه دانشـگاه   به عنوان یک عامل حیاتی در تضمین کیفیت نظام آموزش عـالی و 

بـه نقـل از   ) 2001( 6و پـالمر  5 مـک روبـی  . باالترین سطوح مورد توجـه قـرار داده اسـت   
هاي زیادي در جهان به اسـتفاده از   اند که دانشگاه گزارش کرده )1388(همکارانکیذوري و 
ی جزو پایـه اساسـ   ITهاي مدرن  در دانشگاه: بطور مثالاند  هاي نوین روي آورده تکنولوژي

موسسات آموزش عالی را براي سـازگاري   باشد و میق و یادگیري تحقیموریت آموزش، أم

                                                                                                                                      
1. Wiggins  
2. Online 
3. Rowley 
4. Ismail 
5. Mc Robbie 
6. Palmer 
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 ITطور چشـمگیري  ه انشگاه ایندیانا بد در. نماید میخود با این سیستم ترغیب هاي  فعالیت
هـاي اداري و ارتبـاط از راه دور بـه     یـادگیري، پشـتیبانی   - در چهار حوزه تحقیق، تـدریس 

ها با تغییرات آمـوزش عـالی    هاي این دانشگاه و همگامی این فعالیت منظور تحقق ماموریت
نفعـان و ایجـاد یـک سیسـتم یکپارچـه در دانشـگاه از زمـان شـروع          و پاسخگویی بـه ذي 

بکـار   1998ریزي جامع براي تدوین برنامـه سیسـتم اطالعـات اسـتراتژیک در سـال       برنامه
اه کالیفرنیـا در برکلـی در سـال    هـاي مشـابهی در دانشـگ    همچنین تالش. شده است گرفته 
به ویژه در ارتبـاط بـا دولـت الکترونیـک و      ITدر مورد استفاده از برنامه استراتژیک  2006

  . عمل آمده استه ساختار مالی ب
هاي اطالعـاتی   گیري و توسعه سیستم ت فراوانی به بهرهنیز اهمیدانشگاه کلرادو  در

 مختلفهاي  رده شده که از جمله آنها درهاي مختلف و فعالیت دانشگاه داده  در بخش
توان به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت اسناد، مدیریت منـابع انسـانی،    می

هـا مبنـاي اساسـی     اي این سیسـتم  اطالعات پایه. نظام اطالعات دانشجویان اشاره نمود
  . ها و راهبردهاي دانشگاه است براي اتخاذ تصمیم

هـا و   تخصـص ، نیازهـا  ،هـاي آموزشـی   از جملـه سـازمان   هاي مختلف در سازمان
رسـانی گونـاگونی نیـز بـراي      هاي اطالع  نظام، هاي مدیریتی گوناگونی وجود دارد رده

در پی  ،ها این سازمان). 1388، الودن و الودن( ها بوجود آمده است یاري رساندن بدان
رغـم تصـور    علـی هـا   اناطالعاتی مانند سایر سازمهاي  تغییرات سریع و توسعه سیستم

مشـخص شـد کـه مـدیران     ، کند اولیه که یک نوع سیستم براي یک سازمان کفایت می
بـراي سـطوح مختلـف مـدیریتی در یـک      ، سطوح مختلف نیازهاي متفاوتی دارند لـذا 

هـاي متنـوعی    سیسـتم ) رده مـدیریتی و رده راهبـردي  ، رده فنی، رده عملیاتی( سازمان
بنابراین چون یک سیستم کـافی  . ختلف را برطرف نمایدایجاد شد تا نیازهاي سطوح م

  .اطالعاتی براي مدیران مطرح شد» هاي سیستم«نبود به عنوان 
ــتم  ــتفاده از سیس ــت اس ــه  اهمی ــاتی از آن جهــت اســت ک ــاي اطالع ــاي  :ه مرزه

گیري را هم از نظر تعداد و هم از نظر پیچیدگی و سوق دادن تصمیمات عـادي   تصمیم
گیـري را کـاهش داده    عدم اطمینان در تصمیم، دهد ي گسترش میبه تصمیمات راهبرد

همچنـین بـا ارزیـابی    . سـازد  و تصمیمات را بر پایه اطالعات دقیق و معقول استوار می
لذا کیفیـت  . سازد ریزي براي آینده را امکانپذیر می برنامه، اقدامات گذشته و اصالح آن

ته باشیم و براي کسب اطالعـات  گیري مرهون اینست که اطالعات مناسبی داش تصمیم
، 1لنسـر ( مناسب بایستی ضمن کسب به موقع و صحیح اطالعات آنها را معنـادار کنـیم  

1998 .(  
                                                                                                                                      
1. Lancer 
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نتـایج   تأکیـد هـاي اطالعـاتی و    بنابراین با توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت سیسـتم     
استفاده از این سیسـتمها در مراکـز و مؤسسـات آموزشـی موجـب      ، مطالعات روي آن

  . و تسریع در کسب اطالعات مفید و دقیق خواهد بودها  یريگ میمتصتسهیل در 
  

  پژوهش  شناسی روش
و  )documentary analysis( با توجه بـه ماهیـت تحقیـق از روش تحلیـل اسـنادي     

براین اساس در ابتدا منابع و متون موجـو شناسـایی و   . تحلیل ثانویه استفاده شده است
و کارکردهـاي  هـا   مؤلفـه ، نظـام دانشـگاهی  و سـاختار  هـا   سپس با توجـه بـه ویژگـی   

و چهـارچوبی بـراي کـاربرد در    ها  اطالعاتی استخراج و جایگاه پایگاه دادههاي  سیستم
  . نظام دانشگاهی با نگرش کل نگر ترسیم گردید

  
  ي پژوهشها یافـته

ـ  برنامـه انـواع و کارکردهـاي آن در مـدیریت و    ، اطالعـاتی هاي   سیستم .1 زي ری
  دانشگاهی 

هـاي   فعالیـت  که در تمـام  باشد مییرنده در سازمان گ تصمیم مؤثرترین ر نخستین ومدی
 ی کـه گیري وجود دارد با توجه به تغییرات سریع وپیچیدگی محیطـ  وي فرایند تصمیم

اطالعـاتی مناسـب بـراي    هـاي   اسـتفاده از سیسـتم   پردازنـد  میبه فعالیت  آنمدیران در
براي سطوح مختلف مدیریتی در ) 1388( الودن و الودن. است ضروريامري  مدیران

هـاي   رده مدیریتی و رده راهبردي از سیسـتم ، رده فنی، یک سازمان براي رده عملیاتی
با توجه به این ). 1نگاره ( کنند می یاد ،متنوعی براي تامین نیازهاي این سطوح مختلف

سطحی و به بستگی به این دارد که در چه ، نوع سیستم اطالعاتی مورد استفاده سطوح
یـري نیـز متفـاوت    گ تصـمیم در عـین حـال فرآینـدهاي    . چه منظور از آن استفاده شود

  . خواهد بود
ـ  برنامهل قاب( یري شامل سه نوع تصمیمات ساختار یافتهگ تصمیمفرایندهاي  ، )زيری

هاي مدیریت نیز  فعالیت. است) زيری برنامهغیر قابل ( ساختار نیافته، نیمه ساختار یافته
از ترکیب . باشد می عملیاتی کنترل، کنترل مدیریت، یکژه قسمت برنامه استراتشامل س

براي هر حالت یک یا ه ید کآ می هاي مختلفی بوجود ها حالت فعالیت این تصمیمات و
ـ ز براي مثال زمانیکه تصمیم ا. باشد می چند سیستم اطالعاتی جوابگو  منداروع سـاخت ن

مانند نظـام   ،دباش منداریا اگر نیمه ساخت ،ستجوابگو ا، MIS ،TPS هاي سیستم ،باشد
 . باشد مناسب می ، DSSسیستم ،دانشگاهی
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اطالعـاتی بـراي   » هـاي  سیسـتم «عنوان  ،پاسخگو نیست ،بنابراین چون یک سیستم
هاي اطالعاتی بـراي مـدیران را    سیستم) 1996( و همکاران 1جورج. مدیران مطرح شد

 ؛سیستم اطالعات مدیریت) ب ؛زش تعامالتسیستم پردا) الف :بندي نموده است طبقه
 3و تنـگ  2لینـگ . هاي خبره سیستم) و د ؛یار هاي پشتیبانی تصمیم یا تصمیم سیستم) ج
هـاي اطالعـات مـدیریت بکـار      بندي دیگـري را در خصـوص سیسـتم     تقسیم) 1992(

ن بـه عنـوا  » سیستم اطالعات استراتژیک«الذکر به  هاي فوق اند که عالوه بر سیستم برده
کننـد و کـارکرد اسـتراتژیک     هاي رقابتی سازمان حمایت مـی  سیستمی که از استراتژي

هایی کـه فاکتورهـاي حسـاس     به عنوان سیستم» سیستم اطالعاتی مدیران عالی«دارد و 
، دهـد  موفقیت را تحت کنترل دارد و در موقع بروز مشکالت و استثنائات گزارش مـی 

  . اند اشاره کرده

    
) 1(در جـدول  آنهـا  کارکردهـایی   وجایگـاه   ؛هاي اطالعاتی با بررسی انواع سیستم

  .ارائه شده است
  
  

                                                                                                                                      
1. George 
2. Liang 
3. Tang 

EIS  

DSS  

 مدیر ارشد

 مدیریت میانی

 کارکنان خبره و فرهیخته

مدیران 

ES  
 رده راهبري

 رده مدیریتی

 یرده فنی و عمل

 رده عملیاتی

 هاي اطالعاتی در سطوح  جایگاه سیستم) 1(شکل 

MIS  

TPS  
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  اطالعاتیهاي  کارکردهاي انواع سیستمجایگاه و  )1(جدول 
عنوان سیستم اطالعاتی   ردیف

  براي مدیران
  کارکردها

سیســـتم اطالعـــات    1
   :1مدیریت

  ؛دنیاي محیطی و عملیات داخل سازمان کنترل و بازسازي اطالعات از -
  ؛ها سازماندهی و انتخاب داده -
اي محیطـی و محـاطی را   ه آوري شده از پدیده سازي اطالعات جمعمهیا-

  براي مدیران؛
  ؛شوند گذاري می در سطح مدیریت میانی هدف -
  بلیت تولید گزارش و تحقیق هستند؛داراي قا -
  ؛تصمیمات نسبتاً تکراري هستند -
  .صمیمات از قبل تعریف شده و مشخص هستندت -

هاي خردمندانه در خصوص مسـائل   ریزي مناسب و اتخاذ سیاست برنامه-   :2سیستم خبره  2
  ؛ها خاص و مواجه با پیچیدگی

  ؛گیري و حل مشکل به عنوان یک بسته کامپیوتري براي تصمیم -
برسـد  اي  تواند به خوبی استنباط کند و به نتیجـه ویـژه   سیستم خبره می -
  ؛)1380ثاقب تهرانی و تدین، (
اورينظریه پنهان در سیستم خبره همان  -   .هوش مصنوعی است فنّ

سیستم پشتیبان تصـمیم    3
  :3یار یا تصمیم

  برنامه کامپیوتر ي آماده شده است؛مدلی است که بصورت  -
نتـایج خروجـی مـدل را     تواند با تغییر پارامترهاي مختلـف آن،  می مدیر-

  کند؛مالحظه 
  ؛را انجام دهد4"شود اگر  می آنالیزهاي چه"-
ترکیبی است از پایگاه اطالعاتی، مدلهاي ریاضـی یـا گرافیکـی فرآینـد      -

  ؛گیرندگان هایی را براي تصمیم دانشگاهی، و سطح مشترك کاربران که راه
  کند؛ گیري تمامی مدیران حمایت می از نیازهاي تصمیم -
   ؛شوند گیر نمی ولی جایگزین فرد تصمیمکنند  گیري کمک می به تصمیم -
قابلیت بکارگیري در حل مسائل نیمه ساختار یافته و بـدون سـاختار را    -

  ؛دارند
  گیري؛ ود دقت، سرعت و کیفیت تصمیمبهب -
  ؛کاربرد آسانی دارند -
بـه  (غیر ساختاري یا نیمه سـاختاري   براي تصمیمات راهبردي که نسبتاً -

  .و تعریف نشده مناسب هستند) بوده مانند سیستم آموزش عالی
هـاي اطالعـات    سیستم  4

  :5مدیریت ارشد
  ؛انعطاف پذیري -
 ؛تولید اطالعات صحیح -
 تولید اطالعات تازه؛ -
 ؛تولید اطالعات مرتبط -
 تولید اطالعات کامل؛ -
  ؛تولید اطالعات معتبر -
  .استاطالع ازتصمیماتی که منجر به دستیابی دانشگاه به اهدافش شده  -

سیســــتم اطالعــــات   5
  :6راهبردي

  ؛دهد روش رقابتی سازمان را تغییر می - 
  ؛تمرکز بر بیرون سازمان دارد -
  ریزي باالیی همراه است؛ ریسک طرح با - 
  .ابتکاري و خالقانه است - 

                                                                                                                                      
1. Management Information System (MIS)  
2. Expert System (ES)  
3. Decision Support System (DSS)  
2. What –if analysis 
5. Executive Information System (EIS)  
6. Strategic Information System (SIS)  
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، )DSS( تصـمیم  حمایـت از یادشده براي مدیران ارشد سیستم هاي  بین سیستم رد
کنـد تـا باعـث     کامپیوتري ترکیب می هاي را با قابلیت) فرديهاي  گاهیآ( منابع انسانی

 يمزایا. شوند مندارنیمه ساخت در مورد مسائل ها مخصوصاً یريگ تصمیمارتقاء کیفیت 
، کـاهش هزینـه  ، بهبـود ارتباطـات  ، یـري گ تصـمیم کیفیت باالتر  :این سیستم عبارتند از

 . کارمند شتري وبهبود رضایت م و جوئی در زمان صرفه، يور افزایش بهره
   سیستم اطالعاتی مورد نیاز مدیران دانشگاهیهاي  مؤلفهماهیت و کاربست  .2

براي تشخیص نیاز به اطالعات بهتر به منظور پشتیبانی الزامـات و شـناخت برخـی از    
گیري در محیط آموزش عـالی   هاي اطالعاتی که در بردارنده فرآیندهاي تصمیم ویژگی
  . آن ضروري استهاي  مؤلفهماهیت و ، شناخت و فهم عناصر، است

مثـل  ( هاي مختلف سازمان شاید مستلزم آن باشد که گروه، سیستم اطالعاتی جدید
در اطالعات شریک و سهیم شوند ) کارمندان و مسئوالن دانشگاه، علمی هیئتاعضاي 

و در ایـن  ، هـا اعتمـاد الزم را بـه یکـدیگر نداشـته باشـند       و احتمال دارد که این گروه
هـاي   طراحـان سیسـتم  . صورت با شریک شدن در اطالعات مخالفـت خواهنـد نمـود   

اي در هنجارهاي فرهنگی یک سازمان ایجاد کننـد؛   توانند تغییرات عمده اطالعاتی نمی
توانند اقداماتی به عمل آورند کـه سیسـتم اطالعـاتی را بـراي فرهنـگ سـازمان        اما می

بایـد  ، رسد براي پذیرش نظـام اطالعـاتی جدیـد    ظر میبنابراین به ن. خوشایندتر سازند
هـاي   طراحان سیسـتم . هاي الزم را در آنان ایجاد کرد کارکنان را مشارکت داد و انگیزه

سیاسـی و  ، شـناختی  روان، هاي اجتمـاعی  فراتر بروند و جنبه فنّاوريباید از ، اطالعاتی
هـاي اطالعـاتی مـورد     سیسـتم شان را با  انسان شناختی سازمان را بررسی کنند و رابطه

  . توجه قرار دهند
 و رویـه کـار تشـکیل   هـا   داده، یک نظام اطالعاتی از سه عنصر اساسی شامل افـراد 

احمـدي  ( شود که همکـاري ایـن سـه عنصـر بـراي تولیـد اطالعـات مفیـد اسـت          می
   ).1383، دستجردي و همکاران

 پایگـاه اطالعـاتی بـر   سه کارکرد را براي یـک  ) 1380( لوتان کوي به نقل از یمنی
  :شمارد می

  اطالعات؛فراهم آوردن امکان شناسایی  .1
  دستیابی به اطالعات؛ .2
  .استفاده از اطالعات .3
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  :یک پایگاه اطالعاتی سه کارکرد مشخص دارد) 1995( 1براساس نظر واسکویچ
ابـزاري را کـه افـراد بـراي      .2 ؛کنـد  اینکه به عنوان یک مخزن داده خدمت مـی  .1
مدل مفهومی براي تبیین نحـوه   .3و ؛کند بی و تحلیل اطالعات نیاز دارند فراهم میبازیا

هم به عنوان یک ابـزار و هـم اطالعـاتی    ، به عبارت دیگر. آورد کسب و کار فراهم می
  ).1380، غفاریان( کند ارائه می، مبنی بر اینکه کدام ابزار کارآمدي دارند

گیري براي مدیران اجرایـی   ابلیت تصمیمچهار نوع ابزار تشخیص ق) 1995( 2دراکر
اطالعـات  ، وري و قابلیـت تولیـد   اطالعـات بهـره  ، اطالعات بنیـادي : کند را معرفی می

کند که براي تنظیم اسـتراتژي   همچنین بیان می، وي. رقابتی و اطالعات تخصیص منابع
ی اطالعات: مدیران عالی به اطالعات سازماندهی شده در خصوص محیط سازمان شامل

امـور مـالی و اقتصـاد    ، تکنولـوژي ، بازارهاي بدون مشتري، مشتریان، در مورد بازارکار
  . نیاز دارند

هـاي اطالعـاتی در مـدیریت و     نقـش سیسـتم  بر اساس تحلیل اسنادي انجام شـده  
  . آورده شده است )2(جدول  زي دانشگاهی درری برنامه
  

  حیط دانشگاهیهاي اطالعاتی در م سیستمهاي  برخی از نقش )2(جدول 
  نقش سیستمهاي اطالعاتی/ ها  مؤلفه  ردیف 

  شناخت وضعیت موجود سیستم دانشگاه  1
  سازي یري و تصمیمگ تصمیمکمک به جریان   2
  ارزیابی عملکرد سیستم دانشگاه   3
  زي توسعه دانشگاهیری برنامه  4
  ها  کاهش هزینه  5
  بهره وري آموزشی  6
  راي ارکان جامعهزي نیروي انسانی بری برنامه  7
  هاي اطالعاتی بلوغ سازمان باید براي استفاده از سیستم  8
   EISگاه اطالعاتی به عنوان یکی از اجزاء اساسی و اولیه یپا  9

  

ـ  برنامـه هـاي اطالعـات در    به منظـور کاربسـت سیسـتم     زي توسـعه دانشـگاهی  ری
 ارائه شـده اسـت   ها این محیط ز سوي صاحبنظران با توجه به شرایطهایی ا چهارچوب

براین اسـاس  ). 1383، احمدي دستجردي و همکاران 1380، یمنی، 1999، 3النگ سو(
گیـري قابـل    ها و مؤسسات آموزش عالی، سه نوع فعالیت تصـمیم  دانشگاهبا نگاهی به 

  . ریزي برنامه .3و  ؛مدیریت .2 ؛عملیات .1: تشخیص است
                                                                                                                                      
1. Vaskevitch 
2. Drucker  
3. Long Su 
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یـک   جـاري رکزشان بر روي امور هاي عملیاتی، آنهایی هستند که عمدتاً تم فعالیت
. دانشگاه از قبیل؛ حسابداري، لیست حقوق و دستمزد، خرید، مخارج و دارایـی اسـت  

هاي مدیریتی، آنهایی هستند که شرایط را بـراي کنتـرل کلـی عملیـات روزانـه       فعالیت
مـدت و   ریزي، در خصـوص برنامـه توسـعه کوتـاه     هاي برنامه کنند و فعالیت فراهم می

کـه   نتیجه گرفـت توان  بسیار کلی می نگاهدر یک . شوند هدایت می ،انشگاهبلندمدت د
هـاي مـدیریتی بـر اجـراي      رند، فعالیـت پذی ها تأثیر می عملیاتی از سیاست هاي فعالیت

. سـازند  ریـزي سیاسـت را عملیـاتی مـی     هاي برنامـه  کنند و فعالیت سیاست نظارت می
نادیـده گرفتـه   هـا   لـب در سـازمان  گیـري اغ  سه فعالیت تصـمیم  این بین خطوط تمایز

هـاي   توانند به وسیله این واقعیـت کـه ایـن فعالیـت     می ،عالوه بر این تمایزها. شود می
. شـود   رخ دهد، نادیـده گرفتـه مـی   در هر قسمت از مؤسسه  گیري ممکن است تصمیم

وع توانـد در چنـدین فعالیـت یـا همـه ایـن ن       همچنین هر فـرد در یـک سـازمان مـی    
  . حضور داشته باشدگیري در درجات متفاوت  صمیمهاي ت فعالیت

هـاي دانشـگاهی بسـتگی     هاي اطالعات در فعالیت دار هر یک از سیستم کاربرد معنی
داد و ، در سـطح عملیـات  . به ماهیت اطالعات موردنیاز براي انجام هر نوع فعالیـت دارد 

ي را مشـخص  گیر ستدهاي دقیق و روتین ویژگی اطالعات موردنیاز در آن سطح تصمیم
گیرنـدگان بـه    تصمیم، در سطح مدیریت. گیرد مورد استفاده قرار می TPSکند و غالباً  می

. هاي عملیاتی مشتق شده است اما با شرح جزئیـات کمتـر   اطالعاتی نیاز دارند که از داده
هـاي   بندي یـا کنتـرل فعالیـت    طبقه، اطالعات موردنیاز در این سطح معموالً براي نظارت

ریزي و همچنـین فـراهم    اندرکاران برنامه انجام تقاضاهاي موقتی از سوي دست ،عملیاتی
بـا توجـه   ، لذا. هاي بیرون از دانشگاه موردنیاز هستند هایی براي نمایندگی آوردن گزارش

هـاي مـدیریتی    هاي عملیاتی معموالً شامل تحلیل به اینکه محصوالت اطالعاتی از فعالیت
ــه. شــود اســتفاده مــی MISو گزارشــات مخصــوص اســت از  ــزي در ســطح برنام ، ری

هـاي   گیرنده غالباً نیازمند اطالعات در قالبی بسیار مختصر است کـه فقـط جهـت    تصمیم
اطالعات استفاده شـده در  . براي حل آنرا دارا باشند، نقاط عطف موضوع و مسئله، عمده

بـه  هاي خاصـی اسـت و محصـوالت آن     تحلیل هاي اجرایی و خالصه: این سطح شامل
، در کـل . هـا اسـت   مدت و بلندمدت و شرح سیاسـت  هایی با محدوده کوتاه شکل برنامه

ریزي نیازمند اطالعاتی است که در وسعت و حیطـه بزرگتـر و شـامل     هاي برنامه فعالیت
و  DSSلـذا در ایـن سـطح    . جزئیات کمتري نسبت به سطح عملیاتی و مـدیریتی اسـت  

EIS  وES گیرد بیشتر مورد استفاده قرار می .  
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، جـورج ( در نظـام آمـوزش عـالی   ها  ISتحقیقات صورت گرفته در خصوص کاربرد  
هـا   بیانگر آنست که ایـن سیسـتم  ) 1999، والنگ سو ؛2000، لنسر؛ 2006، اسماعیل ؛1996

، بازاریابی و تجـاري سـازي محصـوالت دانشـگاهی    ، در افزایش دسترسی به آموزش عالی
نـام و حفـظ و نگهداشـت     مـدیریت ثبـت  ، عـالی آمـوزش  هـاي   طراحی و توسـعه برنامـه  

   ).3نگاه کنید به جدول (هاي دانشگاهی، کاربرد دارند  دانشجویان و ارائه محصوالت و برنامه
  

هاي  برخی از مسائل اساسی وتصمیمات اتخاذ شده بر مبناي سیستم )3(جدول 
  اطالعات براساس تحلیل اسنادي

محورهاي  
  کاربرد 

مسائل 
  اساسی

دسترســـــــی، 
ســازي و  جــاريت

  استخدام

ــت  طراحی و توسعه  ــدیریت ثب ــام،  م ن
  حفظ و نگهداشت

ارائــه محصــول و 
  برنامه

ــات  اطالعـــ
  ارزیابی 

مســـــائل و 
مشــــکالت 

  دانشگاهی

ــات و  -  ارتباطـــ
  ؛همکاري

فرآیندهاي نظـام   - 
  ؛دانشگاهی

ــه -  ــه ب ــابعی ک  من
هـــــا  اولویـــــت

ـیص داده  تخصـــ
  نشده است؛

ــان   -  ــدم اطمین ع
ــرد    ــه ف ـبت ب نسـ

  مسئول؛
ــاط   -  ــدان ارتب فق

بــــراي توســــعه 
  ؛ها برنامه

ــالع از  -  ــدم اط ع
  ؛نیازهاي ذینفعان

فقدان اطالعات  - 
  ؛منسجم

ــود  -  ــدم وجـ عـ
ــاتی   ــاه اطالع پایگ

  .حال و آینده

هـا بـر    خلق گزارش برنامه - 
  ؛ها مبناي درخواست

  ؛ها اعتبارسنجی داده - 
فقــدان داده بــراي تجدیــد  - 

  ؛گواهی
اطالعی نسبت به محـل   بی - 

  ؛طالعاتکسب ا
اي  هاي مقایسـه  ان دادهفقد - 

  استاندارد؛
عــدم محــدودیت کنترلــی  - 

  ؛نام هاي ثبت براي داده
نــــاتوانی سیســـــتم در   - 
گیري و ردیابی اطالعـات   پی
  .نام ثبت

محدودیت زمان بـراي   - 
  ؛به روز بودن اطالعات

ــه  -  کســب اطالعــات ب
موقـــع در خصـــوص  

  ؛ها ها و دوره برنامه
ــات  -  دریافـــت اطالعـ

نگــام در خصــوص دیره
  ؛ها تغییر برنامه

ــه -  ــزي از  عــدم برنام ری
ــده در   ــی ش ــل طراح قب
ــدي   ــوص زمانبنـ خصـ

  ؛هاي دانشجویان برنامه
ــدار در   -  ــدم هشــ عــ

ــوص دوره ــاي  خصـ هـ
  ؛ملغی شده

ـات در   -  ــدم اطالعــ عـ
خصوص دستورات ابالغ 

  .شده

هــاي   فقــدان داده  - 
  ؛مربوط به آینده

عــدم وجــود دوره  - 
ــون   ــا کم ــی ی نهفتگ

ــرو  ــراي پ ــاي  ژهب ه
  ؛جدید

هـاي در   فقدان داده - 
ـترس دوره ــاي  دسـ ه

  ؛مهارتی
ــات   -  ــدان مطالع فق

  ؛ساله 5طوالنی 
تعریــف محـــدود   - 

  ؛هاي قابل ارائه گزینه
ابهــام در انتظــارات  - 

  ؛کارکنان
فقدان تفکر جـامع   - 

ــازي  و تصویرســــ
  .کالن

بنــدي  طبقــه
تصــــمیمات 

  کلیدي

پیشــــــرفت و  - 
  ؛ترقی ویژه

  ؛رویدادها - 
  ؛بودجه - 
ارتباطــــــات،  - 

  ؛توسعه محصول
  .سازي تجاري - 

  ؛ثبت نام و نگهداري - 
  ؛اي توسعه حرفه - 
  ؛برنامه درسی - 
  .خط تولید و بازاریابی - 

  ؛نام ثبت - 
  ؛استخدام نیرو - 
ریـــــزي و  برنامـــــه - 

  ؛ریزي بودجه
  .حفظ و نگهداشت - 

هـــــاي  کمیتـــــه - 
  مشورتی

  ارزیابی برنامه - 
هـا   هماهنگی برنامه - 

  ها و بودجه
ــه -  ــزي  برنامــ ریــ

  نام مدیریت ثبت
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محورهاي  
  کاربرد 

مسائل 
  اساسی

دسترســـــــی، 
ســازي و  جــاريت

  استخدام

ــت  طراحی و توسعه  ــدیریت ثب ــام،  م ن
  حفظ و نگهداشت

ارائــه محصــول و 
  برنامه

ــاي  نیازهــــ
  اطالعاتی

ــمیمات  -  تصــــ
مبتنی بـر نیازهـاي   

  ؛مشتریان
تجزیه و تحلیـل   - 

  ؛هزینه
  ؛ارزش رویدادها- 
دانش هدایت و  - 

  ؛راهبري دانشگاه
ــه  -  تصــمیماتی ک

ــأثیر  ــر مشــاغل ت ب
  ؛گذارد می
بودجــــــه در   - 

  ؛دسترس
راه سریع بـراي   - 

  ؛انتشار اطالعات
ـته  -  هــاي   خواسـ
  ؛تریانمش
اطالعــات بــازار  - 

  .بالقوه

ها بر مبنـاي   نگهداري داده - 
  ؛کالس و برنامه

  ؛نام هاي ثبت داده - 
  ؛نام قابل پذیرش ثبت - 
  ؛هاي پرسنل هزینه - 
   ؛قراردادها و درآمدها - 
ــورد    -  ــارت م ــطوح مه س

  انتظار؛
بینــی برنامــه مطــابق  پــیش - 

عالیــــــق و موقعیــــــت 
  ؛دانشجویان

بینــی در خصــوص  پــیش - 
  ؛ها امهبرن
ــاء    -  ــعیت اعض ــد وض تأیی

  .علمی هیئت

به روزرسانی تغییـرات   - 
  ؛ها برنامه

  ؛هاي مناسب قابلیت - 
  ؛تقویم رویدادها - 
هـا و   نـام  بینی ثبت پیش - 

  ؛فرضیات ذیربط
ارتباطات باز و همـراه   - 

  ؛با صداقت
ــت  -  ــویم فعالی ــاي  تق ه

  ؛استخدام
ــکالت   -  ــائل و مش مس

  ؛حضور دانشجویان
ــرا  -  ــت نم ــت اف ت عل

  ؛دانشجویان
ــردن   -  ــی کـــ واقعـــ

   .اطالعات

ــالك -  ــه   م ــایی ک ه
هـاي دانشـگاه    جهت

  ؛کند را هموار می
ــی -  ــري  پـــ گیـــ

  ؛آموختگان دانش
تحقیـــق بـــدون   - 

  ؛گیري جهت
هـــاي جـــامع  داده - 

  ؛گیري براي تصمیم
ــش - ــا و  نقــ هــ

  ؛ابتکارات جدید
ــه  -  دسترســــی بــ

ــات روي  اطالعــــ
  ؛صفحه نمایش

ــري   -  ـتم ردگی سیسـ
ــظ و   ــراي حفــ بــ

ــ داري نگهـــــــــ
  ؛دانشجویان

ــه   دوره -  ــایی کـ هـ
دانشجویان نیاز دارند 

  ؛اخذ کنند
ـی   -  بررسی ارتباطات بیرون

  .براي کسب بودجه
  مجدد بازبینیبا ) 1388، و همکاران کیذوري( اقتباس از :منبع 

  
   در دانشگاه) پایگاه اطالعات( ترسیم جایگاه سیستم اطالعات .3

اي است که به آن ارزش و  راي کارکردهاي ویژهدانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی دا
شناخت و بصیرت مدیران دانشگاه در سطح کالن و خرد . اعتبار خاصی بخشیده است

وجـود اطالعـات در   . اسـت  مهـم دانشـگاه بسـیار    ناز نقش اطالعات در بهبود سازما
بر ایـن اسـاس کـارآیی یـک پایگـاه      . دانشگاه یک امر است و مدیریت آن امري دیگر

چـه کسـانی   . العاتی به نحوه سازماندهی آن و چگونگی استفاده از آن مرتبط اسـت اط
کنند و بـاور مـدیریت بـه     می چه کسانی آن را تحلیل. کنند می اطالعات را جمع آوري

  . مفید بودن اطالعات معتبر تا چه حد است
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واضح است که تعداد و تنوع اطالعات براي یک پایگاه اطالعاتی دانشـگاهی یـک   
ـاوري اجتمـاعی علمـی و   ، آموزشیهاي  واقعیت. گیرد نمی براي همیشه صورت ربا  فنّ

در  اًدائمـ ) اي و جهانی منطقه، ملی( چه در سطح درون دانشگاه و چه در محیط بیرونی
الزم است با توجه به تغییرات  ،پایگاه اطالعاتی پویا در دانشگاه یک. حال تغییر هستند
آموزش عالی بتواند اطالعات جدید را در خـود جـاي   و موسسات ها  واقعیات دانشگاه
  . نوین تحلیلی عمل نمایدهاي  دهد و به شیوه

، توانـد نشـان دهـد    مـی  عملکرد اهـداف تعیـین شـده را    :پایگاه اطالعاتی دانشگاه
هـدایت و سـازماندهی   ، کنـد  مـی  هـا را بیـان   وضعیت اخـتالل در هریـک از شـاخص   

زیرا که فهم و توضیح رفتارهاي دانشگاهی . خشدب می هاي دانشگاهی را تسهیل فعالیت
 ایـن مهـم مـوقعی تحقـق    .. شرط الزم براي سازماندهی و بهبود سازمان دانشگاهاست

سـبک  . یابد که مسئوالن پایگاه اطالعاتی از کلیت دانشـگاه شـناخت داشـته باشـند     می
 همچنینباشدها  مدیریت جاري در دانشگاه به طرف باور نقش اطالعات در تمام زمینه

با اقتباس از . زي دانشگاه بستگی داردری برنامهنیز به مدیریت مرکز  استفاده از اطالعات
) پایگاه اطالعات( جایگاه سیستم اطالعات 2 شمارهنگاره و با کمی تغییر  1380، یمنی

هاي اساسی دانشـگاه   انجام این فعالیت. دهد می عامل اصلی نمایش 7در دانشگاه را در 
  . دار شود عهده ،زي توسعه دانشگاهری برنامهمرکز  توسط
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  در دانشگاه) پایگاه اطالعات(جایگاه سیستم اطالعاتی  )2( نمودار

  
بـر پایگـاه اطالعـاتی در     تأکیـد چهارچوب پیشنهادي کاربرد سیستم اطالعات با 

   1ریزي توسعه دانشگاهی برنامه
گیـري محیطـی و    ي یک سیستم اطالعاتی با نیازهـاي تصـمیم  براي بیان ارتباط کارکرد

توسـعه و  ، یک چهارچوبی که براي طراحـی . اجرایی آن به یک چهارچوب نیاز داریم
هـاي اطالعـات بـراي     سیسـتم . کند هاي اساسی سیستم اطالعاتی عمل می اجراي مؤلفه

، ه اطالعـاتی یک پایگـا : استفاده در نظام آموزش عالی شامل چندین مؤلفه اصلی شامل
گیـري   هاي ارزیابی وارائه بازخورد و تصمیم اطالعات تولید شده و رویه، ابزار تحلیلی

. هاي سیستم اطالعاتی ارائه شده است در این بخش هر یک از مؤلفه. براي بهبود است
دهد کـه تصـمیم حاصـل از اطالعـات کسـب شـده از        اجزاء این چهارچوب نشان می

                                                                                                                                      
ها  گرا دیده شده است و بنابراین اصالح و ارزیابی داده الزم به یادآوري است که تمامی اجزاء با نگاه کل. 1

. د لحاظ شده استورانخ بیان شده در همه مراحل و اخذ پس )2(همانگونه که در مدل پایگاه اطالعاتی نمودار 
  . ضمن اینکه محیط و زمینه نیز در نظر گرفته شده است

  حميط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي و توسعه دانشگاهیریز مرکز برنامه حميط حميط

ارزشیابی عملکرد  - 8
 و تعیین ها شاخص
 هاي جدید شاخص

بررسی و  -1
تنظیم  -2 تحلیل داده ها

 ها شاخص

اجراي  -7
 رنامهب

طراحی  -6
برنامه توسعه 

 دانشگاه

ها تعیین سیاست -5
و سیاستگذاري 
 اهداف کالن

ارزیابی  -3
فعالیت هاي 

 دانشگاه

پایگاه 
 اطالعات
 دانشگاه

شناسایی نقاط  - 4
قوت، ضعف، 

تحلیل (ها  فرصت
swot  (  
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هر یک از اجزاء خـود سیسـتم   ، بر عناصر سیستم دانشگاهیتواند  سیستم اطالعات می
گیرندگان و سایر عوامـل درونـی و بیرونـی دانشـگاه تـأثیر       تصمیم، اطالعاتی دانشگاه

  . بگذارد
هـاي مختلـف فرآینـدهایی کـه در یـک       مأموریـت : 1عناصر سیستم دانشگاهی .1

خروجـی   -ديتوان در چهارچوب یک مـدل ورو  سیستم دانشگاهی جریان دارد را می
، علمـی  هیئـت : بـا منـابع نهـادي نظیـر    ) مانند دانشجویان( هاي آن ورودي. کرد تصور

تجهیـزات و امـور مـالی در یـک سلسـله برنامـه       ، امکانات فیزیکـی ، کارکنان پشتیبانی
تعـداد دانـش   : هـاي یـک برنامـه نظیـر     اند و خروجی دار ترکیب شده هدفمند و جهت

باشد و نتیجه بلندمدت یا تأثیر آن بر محـیط   شده میآموختگان و یا تعداد مدارك اخذ 
بایسـت در ایـن    سه مفهوم دیگر که مـی . شود به عنوان پیامد آن نظام در نظر گرفته می

و رسالت  4ها مأموریت ،3اهداف کلی، 2اهداف جزئی: شود شامل توجهخصوص به آن 
قق اهداف کلـی را  هایی هستند که ارزیابی میزان تح مالك ،اهداف جزئی یا عینی. است

هـاي مأموریـت کـه بـه      بیاناتی هستند که نسبت به بیانیه، سازد و اهداف کلی میسر می
اهـداف  ، بنابراین اهداف کلی. ترند شوند واضح عنوان سیاست کلی برنامه محسوب می

ها ماهیتاً شبیه هم هستند اما در میزان جزئیات و عملیاتی بودن با هـم   ویژه و مأموریت
این سه مفهوم ممکن است به عنـوان بیـان سلسـله مراتبـی اهـداف سیسـتم        .متفاوتند

توانـد بـراي توصـیف     خروجـی مـی   -مفـاهیم ورودي . دانشگاهی در نظر گرفته شوند
 فرآیندهاي آموزش در هر سـطحی از سیسـتم دانشـگاهی مـورد اسـتفاده واقـع شـود       

گاهی کـاربرد  مهمترین موضوع در تحلیل عناصـر دانشـ  ). 1389، کیذوري و همکاران(
و الگوي جامع نگر یا کل نگر است تا همـه عناصـر و ارتبـاط     5الگوي عناصر سازمانی
  . آنها با هم دیده شود

گیري براي عوامل مختلف مـدل   هاي قابل اندازه شاخص :6پایگاه اطالعاتی پایه .2
تحـت نظـارت مجموعـه    ، خروجی و بـراي عوامـل محیطـی انتخـاب شـده      -ورودي

تواند شـامل   می ،گیري هاي قابل اندازه این شاخص. شوند و تبیین می دانشگاهی تعریف
، دانشـجویان ، برنامـه آموزشـی و درسـی    وعـه در مـورد  ممجفرعی زیرهاي  پایگاه داده
  . پرسنل و امور مالی باشد، اعضاي هیئت علمی، امکانات

                                                                                                                                      
1. University System Elements 
2. Objectives 
3. Goals 
4. Missions 
5. Organizational Element Model (OEM)  
6. Core data base 
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انی ها در پایگـاه اطالعـات بایسـتی بـراي پشـتیب      عناصر داده :1ابزارهاي تحلیلی .3
ابزارهـاي  . دار شـوند  تبـدیل بـه اطالعـات معنـی    ، گیري هاي تصمیم مناسب از فعالیت

ها  افزارهاي کامپیوتري استفاده شده در فرآیند تبدیل داده هاي دستی یا نرم تحلیلی رویه
انواع اصلی ابزارهاي تحلیلی که در مؤسسـات آمـوزش عـالی بـه کـار گرفتـه       . هستند

هـاي شـبیه    مـدل ، هاي نموداري برنامه مدل، نام بینی ثبت هاي پیش مدل: شوند شامل می
  . شود می، هاي گردش کار هاي پایگاه اطالعاتی و مدل سازي نیازمندي

ها را بـه اطالعـات تبـدیل     عناصر داده، ابزارهاي تحلیلی :2اطالعات تولید شده .4
، شـینه شـرح پی ، محاسـبات : توانند در چندین شکل تولید شـوند  اطالعات می. کنند می

فرمی که اطالعات باید بـراي اهـداف   . ها سازي ها و شبیه بینی برآورد یا پیش، مقایسات
، خبرگـی ، ماهیـت موضـوع  : گیري نمایش داده شود بـه برخـی از قیـدها نظیـر     تصمیم

. وابسـته اسـت  ، گیري مدیران و زمـان الزم بـراي آمـاده شـدن     ترجیح و سبک تصمیم
قابل اعتماد ، معتبر، مرتبط، هوشمندانه: یلی بایستیبعالوه اطالعات حاصل از ابزار تحل
در نهایت اطالعـات بایسـتی   . گیرندگان مفید باشد و بهنگام باشد تا بتواند براي تصمیم

  . شوند گیري تحلیل و ارزیابی  هاي تصمیم قبل از استفاده در فعالیت
بود و تجدید برنامه در به، توان به عنوان قلب پاسخگویی ارزیابی برنامه را می :3ارزیابی .5

همچنـین شاخصـهایی   . گیري دارد پاسخگویی برنامه نیاز به شاخصهاي قابل اندازه. نظر گرفت
ریزي برنامـه نیازمنـد سـنجش     طرح. که در تخصیص منابع بطور کارا و اثربخش استفاده شود

یـا  بطور کلـی چهـار عامـل    . کیفیت پاسخگویی برنامه به منظور درك نیازهاي آموزشی است
اثربخشـی یـا    .2 ؛گسـتردگی یـا وسـعت    .1: ارزیابی برنامه وجود دارند که عبارتند از 4حوزه

  . مزایا و فواید برنامه .4کارایی و  .3 ؛تأثیرگذاري
هـدف  . گیـري اسـت   بخش نهایی چهارچوب ارائه شده تصـمیم  :5گیري تصمیم .6

نظام دانشـگاهی   گیري در اصلی یک سیستم اطالعاتی بهبود کیفیت و اثربخشی تصمیم
هـاي   هـاي منطقـی حـل مسـأله و داده     اگر تصمیمات بطور دقیق و بر پایه رویه. است

تـوان   اما منحصراً بر این اساس نمـی . تصمیمات مناسبی خواهند بود، معتبر اتخاذ شوند
لذا دیگر عوامـل درونـی و بیرونـی بـه طـور      . همواره به تصمیمات کاملی دست یافت

، توانند در قالب تقاضـاها  این عوامل می. گذارند گیري تأثیر می ممنطقی بر فرآیند تصمی
تواننـد بـه صـورت بیـان شـفاهی یـا        تقاضـاها مـی  . ها باشـند  ها یا محدودیت حمایت
  . ها قلمداد شوند هاي ویژه افراد یا گروه فعالیت

                                                                                                                                      
1. Analytical tools 
2. Generated information 
3. Evaluation 
4. Area 
5. Decision Making 
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شماي کلی ترسیم چهارچوب سیستم اطالعات در محیط دانشگاهی با  )2(شکل 
  رویکرد کل نگر

    
  

   سیستمیرویکرد عناصر دانشگاهی با 

 اطالعات تولید شده
  محاسبات

  شرح حال پیشینه -
  یساتمقا -

  ها بینی تخمین و پیش -
 ها سازي  شبیه -

  تجزیه و تحلیل داده ها 
  مدلهاي شرح حال برنامه

  نام بینی ثبت مدلهاي پیش -
  مدلهاي شبیه سازي الزامات منابع -
  گیري مدلهاي پی -
 ها سایر مدل -

داده هاي مربوط به 
 درونداد دانشگاهی 

ف جزئی و هدااعوامل فرآیندي 
 کلی 

مأموریت و 
 رسالت 

عوامل 
بروندادي و 

 پیامد

  پایگاه اطالعات پایه

پایگاه 
اعضاي 

پایگاه 
 کارکنان 

پایگاه 
اطالعات 

پایگاه 
 امکانات 

پایگاه  پایگاه مالی 
 دانشجویان

  

  ارزیابی
  

مرکز برنامه ریزي 
 توسعه دانشگاه

 

  سایر عوامل بیرونی
  تقاضاها

  ها ایتحم
 ها محدودیت

  
 

  سایر عوامل درونی
  تقاضاها
  ها حمایت

 ها محدودیت 
 زمینه

 زمینه
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  گیري نتیجهبحث و 
و تغییر و تحوالت جامعـه دارنـد و از ایـن    ها  نقش محوري در مواجهه با چالشها  دانشگاه

ها و کارکردهـاي اساسـی و    زي توسعه آن نیازمند تغییر در ماموریتری برنامهرو مدیریت و 
 فرهنگـی و انتظـارات ذینفعـان اسـت کـه      ،علمی، فنّاوري، تطبیق خود با تقاضاي اجتماعی

تحقیقاتی و پاسخگویی به جامعـه نقـش مهمـی    ، علمیهاي  تواند در سازماندهی فعالیت می
ریـزي   اینکـه بـه برنامـه   عـالوه بر تواند  می هاي اطالعاتی سیستممیان در این . ایفا نماید
مـدیران   بـه یاري رسان باشد  هماهنگی وکنترلو تصمیم سازي،  یريگ تصمیمتوسعه، 

مقـوالت پیچیـده وسـاخت    ي کردن براي تجزیه وتحلیل مشکالت، بصرنیز وکارکنان 
آموزشـی، اجتمـاعی علمـی و    هـاي   از طرفی واقعیت. نماید می محصوالت جدیدکمک

) ملی، منطقه اي و جهانی(چه در سطح درون دانشگاه و چه در محیط بیرونی  فنّاوري
اطالعاتی و پایگاه اطالعـاتی پویـا در دانشـگاه    یک سیستم . در حال تغییر هستند دائماً

ها و موسسات آموزش عـالی بتوانـد    الزم است تا با توجه به تغییرات واقعیات دانشگاه
  . نوین تحلیلی عمل نمایدهاي  اطالعات جدید را در خود جاي دهد و به شیوه

ی بـا  اطالعـات هـاي   دهد ایجاد و استقرار سیسـتم  می نشان نتیجه بررسی این تحقیق
رویکرد کل نگر و جامع و توجه به نوع سیستمهاي اطالعاتی براي اسـتفاده و سـطوح   

از جملـه   آمـوزش عـالی  هاي  محیطهاي  ویژگیمدیریتی و مهمتر از آن در نظر گرفتن 
و ایجاد پایگاه اطالعات مناسب که بـا  ساختاري بودن وداشتن پیوندي سست غیر نسبتاً

 ،ه لینک بوده و بر اساس فهم عناصر دانشـگاهی باشـد  زي توسعه دانشگاری برنامهمرکز 
ـ  برنامـه و هـا   آسیب شناسی موقعیت، تواند زمینه شناخت سیستم می زي و مـدیریت  ری

انجـام شـده،   مطالعـات  . دانشگاهی و ارزیابی مستمر عملکرد دانشـگاه را فـراهم آورد  
، ذوريکیــ، 1383، احمــدي دســتجردي، 1998، لنســر، 2006، و اســماعیل 1996، جــورج

افـزایش  ) الـف : هـا در  نیز بیـانگر آنسـت کـه ایـن سیسـتم     ) 1389، احمد وند و نوروززاده
طراحـی و  ) ب ؛بازاریابی و تجاري سازي محصوالت دانشگاهی، دسترسی به آموزش عالی

و ؛ نام و حفـظ و نگهداشـت دانشـجویان    مدیریت ثبت) ج ؛آموزش عالیهاي  توسعه برنامه
دهنـد   مـی  وهمچنین نتایج نشان کاربرد دارند، هاي دانشگاهی هارائه محصوالت و برنام) د

تواند عامل مهمی در پاسخ بـه   هاي اطالعات طراحی شده و توسعه یافته می که سیستم
  . محیط در حال تغییر قلمداد شود
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شـناخت  ، دانشـگاهی هاي  یري در نظامگ تصمیمهاي  با توجه به پویایی و پیچیدگی
شـناخت  ، )محـدود هـاي   مؤلفهنه فروکاستن آن به ابعاد و ( ها فهم پیچیدگی، اطالعات
اطالعاتی در پـردازش و گـزارش گیـري سـریع و     هاي  سیستمهاي  و تواناییها  قابلیت

فهـم و  ، زي دانشگاهی و اختصاص جایگاه مناسب براي آنری برنامهدقیق و مدیریت و 
ي اطالعـاتی در  هـا  درك مجریان و مدیران نظام دانشگاهی از ماهیت و نقـش سیسـتم  

اطالعـاتی کـه بـه نیازهـاي     ، در واقـع . اساسـی اسـت  هـا   ریزي توسعه دانشـگاه  برنامه
دهد به مـدیران دانشـگاهی    قابل اطمینان و به موقع پاسخ می، گیري بطور معتبر تصمیم

در اتخاذ تصمیمات مناسب در این برهه از زمان کمک شایانی خواهد نمـود و آنهـا را   
هاي توسعه، نیازهاي آموزشـی آینـده    وانند ضمن حفظ کیفیت برنامهبتسازد تا  قادر می

  . دانشجویان و جامعه و محقین را شناسایی نمایند
اطالعاتی با تاکیید بـر پایگـاه   هاي  گیري مناسب از سیستم شناخت این مسیر و بهره

هـاي   سیسـتم هـاي   مؤلفـه ریزي توسعه دانشـگاه مسـتلزم بررسـی     ها و مرکز برنامه داده
العاتی در دانشگاه و چگـونگی بهـره منـدي مـدیران دانشـگاهی از آن بـود کـه بـا         اط

انجام در شرایط حال آموزش عالی کشور این موضوع در قالب چهارچوب هاي  تحلیل
با رویکرد کل گرا و جامع نگر در ) بر پایگاه داده ها تأکیدبا (سیستم اطالعاتی مدیران 

دهد که عناصر دانشـگاهی و   می ن چهارچوب نشاننگاهی به ای. این مقاله ارائه گردید
دانشگاه ارتباط و تعامل عمیقی با هـم دارنـد کـه الزم اسـت مـدیران      هاي  کلیه فعالیت

دانشگاهی با دیدگاه راهبردي و کالن نگر به آن توجه نشان دهند تا ماهیت و کـارکرد  
ـ  برنامـه در این میان مرکـز  . دانشگاه ازمسیر خود منحرف نشود وسـعه دانشـگاه   زي تری

دانشـگاه بـا نگـاه    هـاي   تواند در تعامـل بـا مـدیران و هـدایت فعالیـت      می نقش مهمی
  . فراکنشی نه کنشی ایفا نماید

ارچوب پیشنهادي، چاطالعاتی با هاي  شود در طراحی و استقرار سیستم می پیشنهاد
ـ  برنامـه متخصصان آموزش عالی و   زي توسـعه دانشـگاهی در کنـار سـایر همتایـان     ری

اي در سطوح مختلـف آمـوزش    اطالعاتی با رویکرد میان رشتههاي  زي سیستمری برنامه
داشـته و مـدیران بـا درك     مـؤثر ها و مراکـز دانشـگاهی حضـور     عالی کشور، دانشگاه

دانشـگاه در ایـن زمینـه    هـاي   ها و توجه به کلیت فعالیـت  ها و پویایی دانشگاه موقعیت
  . گیري نمایند تصمیم
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