فزو ب

فرم اطالعات پايان نامو ىاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفو
اي
كذ

كذ ٔاحذ
ضُاسايي

َاو ٔاحذ داَطگاْي  :داَطگاِ
پاياٌ َايّ
آساد اساليي ٔاحذ دْالاٌ
َاو ٔ َاو خإَادگي داَطجٕ :
سال ٔ َيًسال اخذ پاياٌ َايّ :
ابوطالب ميرزاصالحي
أل 92-93
ضًارِ داَطجٕيي 900711210 :
عُٕاٌ پاياٌ َايّ كارضُاسي ارضذ :بررسی رابطو سيستم ىای

اطالعاتی مديريت و مديريت زمان بر اساس مدل مک کن (مطالعو
موردی دانشگاه آزاد واحد تيران و دىق )
ًَزِ پاياٌ َايّ داَطجٕ بّ عذد
:
بّ حزٔف :

جاريخ دفاع اس پاياٌ َايّ :
جعذاد ٔاحذ پاياٌ َايّ 6 :

چکيده:
ْذف اس پژْٔص حاضز جعييٍ رابطّ بيٍ سيسحًٓای اطالعاجی
يذيزيث ٔ يذيزيث سياٌ ييباضذ کّ بّ يُظٕر بزرسي يحغيز
يذيزيث سياٌ  ،اس يحغيزْاي  :يذيزيث جهسات  ،يذيزيث
ارجباطات  ،جفٕيض اخحيار ،بزَايّ ريشی عًهياجی  ،انٕيث
بُذی اْذاف ٔ فعانيحٓا

ٔ ْذف گذاری اسحفادِ ضذِ اسث.

جحميك حاضزاس نحاظ ياْيث جٕصيفی اس َٕع ًْبسحگی يی باضذ.
جايعّآياري جحميك حاضز ضايم كهية كاركُاٌ دٔ داَطگاِ آساد
اساليي جيزاٌ ٔ دْك ييباضذ کّ بز اساص آيار يٕجٕد جعذاد
آَٓا بانغ بز َ 105فز ييباضذ .با جٕجّ بّ يحذٔد بٕدٌ حجى
جايعّ آياري جحميك  ،كهيّ عُاصز جايعّ بصٕرت جًاو ضًاري
يٕرد جحهيم لزار گزفحّ ضذِ اسث .در ايٍ جحميك بزای جعزيف
عًهياجی ٔ ضاخص ساسی يحغيزْای جحميك اس رٔش کحابخآَای ٔ
بزای َظزسُجی ٔ جًعآٔری اطالعات اس کارکُاٌ اس رٔضًيذاَی
اسحفادِ ضذ .ابشار گزدآٔری اطالعات در ايٍ جحميك دٔ پزسص
َايّ يحمك ساخحّ بّ ضزح سيز ييباضذ  :انف :پزسطُايّ
اسحفادِ اس سيسحًٓای اطالعاجی يذيزيحی
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ب :پزسطُاية ييشاٌ

يٓارت يذيزيث سياٌ.

در ايٍ جحميك اس آسيٌٕ ًْبسحگی

پيزسٌٕ جٓث آسيٌٕ فزضيّ ْا اسحفادِ ضذ.
يافحّ ْای جحميك َطاٌ داد كّ  :بيٍ سيسحًٓای اطالعاجی
يذيزيث با يذيزيث جهسات  ،يذيزيث ارجباطات  ،بزَايّ ريشی
عًهياجی رابطّ ٔجٕد دارد ٔ ًْچُيٍ بيٍ سيسحى ْای اطالعاجی
يذيزيث با جفٕيض اخحيار ،

انٕيث بُذی اْذاف ٔ فعانيحٓا ،

ٔ ْذف گذاری رابطّ ٔجٕد َذارد .
کهيذ ٔاژِ ْا :سيسحًٓای اطالعاجی -يذيزيث سياٌ

 -يذيزيث

جهسات  -يذيزيث ارجباطات  -جفٕيض اخحيار -بزَايّ ريشی
عًهياجی  -انٕيث بُذی اْذاف ٔ فعانيحٓا

ْ -ذف گذاری

جٕجّ  .1 :ايٍ فزو بايذ جايپ ضذِ جحٕيم دادِ ضٕد .
 . 2چكيذِ فٕق ًْاٌ چكيذِ داخم پاياٌ َايّ اسث .
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