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پیاده   :هدف و  بهطراحی  مدیران،  اطالعات  سامانه  و  سازي  دشوار  چالشی،  كاري  عمومی،  بخش  در  ویژه 

پیاده زمان براي  تجربی  مدل  ارائه یک  نوشتار،  این  است. هدف  در حوزه  بر  مدیران  اطالعات  سامانه  سازي 

 دانشگاهی است. 

طراحی است و از الگوهاي تحقیق   علم پژوهش ، روشكار  شناسی اصلی براي انجام اینروش شناسی:روش

 ها و فرآیندها استفاده شده است. حلشناسی، جهت ساخت و تكمیل راه سازي در این روشو توسعه و نمونه

تجربی تكاملها:  یافته  نوشتار یک مدل  این  پیاده در  براي تولید و  سازي سامانه اطالعات مدیران، در یافته 

هایی جهت مواجه  ها و راهنماییساختار اجرا، فرآیندها، روشدل شامل  حوزه دانشگاهی ارائه شده است. این م

 اي است.سازي چنین سامانههاي مختلف در پیاده با چالش

سال( كارایی خود را نشان داده    5مدل ارائه شده در عمل و در طی زمان طوالنی استفاده )بیش از    :نتیجه 

دانشگاه   است. بافت  به مشابهت  این مدل میهاي مختلبا توجه  از  استفاده  باعث كاهش هزینهف،  ها و  تواند 

 هاي مشابه در حوزه دانشگاهی شود. سازي سامانهافزایش سرعت پیاده 

فرآیند    سامانه اطالعات مدیران، توسعه انباره داده، فرآیند نیازسنجی اطالعاتی مدیران،طراحی    ها:کلیدواژه 

 اطالعات مدیران دانشگاهی پاسخگویی به نیاز اطالعاتی مدیران، سامانه 

 

 

  

 

 omid@um.ac.ir ؛دكتراي مدیریت فناوري اطالعات، مركز فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد. 1

 .یبر انباره داده در حوزه دانشگاه یمبتن رانیو توسعه سامانه اطالعات مد یطراح (.1400) دیام ،فرد یالنیم

 DOI: 10.22067/infosci.2021.24182.0                  . 356-335،(1) 11،  یرسانواطالع ينامه كتابدارپژوهش 

 

 



 1400، بهار و تابستان  1، شماره 11سال                        دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه كتابداري و اطالع رسانی،    336

 

 مقدمه و بیان مسأله

)  سامانه از مجموعه اطالعات  ( راهبردي است كه سازمان1MISاطالعاتی مدیران  استفاده  براي  ها 

در این سامانه، اطالعات .  (Sousa & Oz, 2014)گیرند  سازمانی در جهت تحقق اهداف خود، به كار می

اي  وسط چنین سامانهشود. اطالعات ارائه شده تصورت تجمیعی و قابل انعطاف ارائه میمورد نیاز مدیران به 

توانمند  بر  اتخاذ تصمیمات دقیقعالوه  مدیر در  و فرصت سازي  شناسایی مسائل  امكان  فراهم  تر،  نیز  را  ها 

عنوان یكی از مهمترین  هاي ارزشمند سازمانی، دانش و تجربه سازمان به خواهد كرد. همچنین با تجمیع داده 

 . (De Santis & Presti, 2018) شودهاي فكري، حفظ و نگهداري میانواع سرمایه

اي از فناوري اطالعات براي خودكارسازي فرآیندهاي  صورت گسترده امروزه مؤسسات آموزش عالی به 

 ,Mukhtar)برداري مؤثر از اطالعات، محبوبیت یافته است  براي بهره   MISكنند و در این میان  خود استفاده می 

Sudarmi, Wahyudi, & Burmansah, 2020) كار توسعه   1394. دانشگاه فردوسی مشهد نیز از سالMIS    را با

 باشد. ین سامانه می شروع كرده و در حال حاضر در حال گسترش استفاده از ا   2زیرساخت انباره داده 

  (Chulkov, 2017)بر است  ینه هز فرآیندي دائمی و    MISاز آنجا كه طراحی، هدایت و نظارت روي  

ها در كاهش هزینه و افزایش میزان موفقیت كمک زیادي  هایی مبتنی بر تجارب موفق، به سازمانارائه مدل 

خواهد كرد. در این نوشتار سعی شده است، چنین مدلی بر اساس تجربه دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شود. 

نرم سامانه از عناصر  افراافزاري، روال افزاري، سختهاي اطالعاتی   & Williams)شوند  د تشكیل میها و 

Sawyer, 2014) افزاري  ها، نقش افراد و همچنین ساختار كلی نرم. مدل ارائه شده در این نوشتار بر روي روال

 تمركز دارد. 

 

 مفاهیم

یاز سازمان و تجمیعی از تمام اطالعات داخلی و خارجی مورد ن  فرد منحصربهیک مخزن    :داده انباره 

داده  آن  در  كه  كه  است  قالب خاصی  به  می  3ي چندبعد ها  مییره ذخشود،  خوانده  طراحی و  سازي  شوند. 

داده  به  انباره  در یک  ینه پرهزروزآوري  فعالیت  اطالعات ترین  اساس سامانه  بر  باید  فعالیت  این  در  است.  ی 

داده  و  طراحی  مناسبی  داده  ساختار  اطالعاتی،  نام  نیازمندي  با  فرآیندي  با  مختلف  منابع  از  ها 

( در آن بارگذاري شوند. چرخه زندگی ایجاد و توسعه یک انباره داده در 4ETLبارگزاري )ـتبدیل ـاستخراج

 
1. Management Information System 
2. Data Warehouse 

3. Multi-Dimensional 

4. Extraction-Transformation-Loading 
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 . (Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2008)ه شده است  ( نشان داد2 شكل)

 
 . چرخه زندگی ایجاد و توسعه انباره داده1شکل 

اطالعاتی  طراحی  :  1مکعب  بهچندبعددر  اطالعاتی  مفاهیم  داده،  انباره  اطالعاتی  ي  صورت جداول 

و یک یا چند    2شوند. هر مكعب اطالعاتی داراي تعدادي بعد عنوان مكعب اطالعاتی تعریف میخاصی با  

 ,Kimball)ها بهینه است  است. با این شكل طراحی در انباره داده براي پردازش و تحلیل سریع داده   3اندازه 

Ross, Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2008) . 

تواند بدون نیاز به  ابزاري است كه به كمک آن كاربر نهایی می(:  OLAP)  4پردازش تحلیلی برخط 

اند، تحلیل انجام دهد. تحلیل صورت مكعب اطالعاتی ذخیره شده بر روي اطالعاتی كه به   5فرد یا ابزار دیگر 

و    8، حركت به عمق 7، بریدن به قطعات كوچكتر 6ها با استفاده از عملگرهاي مختلفی همچون انتخاب داده 

 . (Sharma & Girdhar, 2014)شود انجام می 9تجمیع

عمل  انباره داده    ي برا   ی ان ی م   ه ی ناح   ک ی عنوان  داده كه به   گاه ی از پا   ی نوع (:  10ODSهای عملیاتی ) داده مخزن  

شود و اجراي فرآیندهاي  هاي عملیاتی ایجاد می اي پایگاه داده كند. این مخزن داده، معمواًل از تصویر لحظه می 

ETL    گیرد تا از ایجاد اختالل  نوع انباره داده صورت می و استخراج گزارشات با نیازمندي پردازش باال بر روي این

 
1. Information cube 
2. Dimension 

3. Measure 

4. Online Analytical Processing (OLAP) 
5. Self-service 

6. Selection 

7. Dicing 
8. Drill-down 

9. Roll-up 

10. Operational Data Storage 
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 . (Turban, Sharda, Aronson, & King, 2008)بر روي خدمات عملیاتی سازمان جلوگیري شود  

 

 روش

هایی باشد كه مبتنی  هاي عملیاتی و روال هاي اطالعاتی باید بر اساس گام از آنجا كه طراحی سامانه 

افراد درگیر پروژه طراحی شده  نیاز  این  (Peppard & Ward, 2016)اند  بر  ارائه شده در  از مدل  ، بخشی 

یافته   اختصاص  فرآیندها  معرفی  به  طراحینوشتار  علم  پژوهش  روش  از  بخش  این  ساخت  براي   1است. 

(DSR و الگوهاي تحقیق و توسعه )4شناسیاستفاده شده است. در روش  3سازي و نمونه   2  DSR  ،آگاهی   چرخه

پیشنهاد و ارزیابی نتایج حاصل از اجراي پیشنهاد تا رسیدن به    توسعهاز مسأله، ارائه پیشنهادي براي حل آن،  

آمده در چرخه، براي افزایش آگاهی از مسأله و    دستبه شود. در هر تكرار دانش  تكرار مینتایج مطلوب  

. بر همین اساس، در طول  (Vaishnavi & Kuechler, 2015)گیرد  ها، مورد استفاده قرار میحلبهبود راه 

در عمل و بر اساس بازخوردهاي دریافتی از افراد هاي تجربی براي هر فرآیند پیشنهاد و  اجراي پروژه، مدل

هاي پیش رو در درگیر پروژه، ارتقاء یافته و تكمیل شدند. بخش دیگري از مدل به معرفی مهمترین چالش

راه پیاده  و  دانشگاهی  مدیران  اطالعات  سامانه  با  حلسازي  نیز  بخش  این  دارد.  اختصاص  پیشنهادي  هاي 

تدوین شده است. مقصود از   5لعه اسناد و برگزاري جلسات گروه تمركز رویكردي كیفی و بر اساس مطا

هاي دانشگاه و همچنین كارهاي ثبت  معاونت  MISهاي  جلسات كمیته راهبري و كمیته اسناد در اینجا صورت

دانشگاه است  MISشده در مورد   پروژه  پژوهش كمیته    .6در سامانه مدیریت  این  اصلی در  تمركز  گروه 

، در بخش  MISسازي  هاي مختلف تشكیل شده براي پیاده در خصوص كمیته  باشد.دانشگاه می   MISراهبري  

 ساختار اجرایی توضیح داده خواهد شد. 

 مدل تجربی توسعه سامانه اطالعات مدیران مبتنی بر انباره داده 

هاي اطالعاتی و تأمین  ول بر روي شناسایی نیازمنديمدل ارائه شده شامل دو بخش است. بخش ا 

نیازمندي شناسایی  موفقیت  در  مهم  عوامل  اساس  بر  بخش  این  در  دارد.  تمركز  اطالعاتی، یک آنها  هاي 

 
1. Design Science Research Method 
2. Research and Development 

3. prototyping 

4. Methodology 
5. Focus group 

تعریف شده است كه در آن كارهاي مورد نیاز ثبت و زمانبندي   MISاي با نام  . در سامانه مدیریت پروژه دانشگاه فردوسی، پروژه 6

 شود. توسط مجري كار مستند می همراه زمان صرف شده براي آن كارشده و اقدامات صورت گرفته در هر مورد به
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هاي اطالعاتی و پاسخگویی به آنها معرفی هاي فرآیندي استخراج نیازمندي ساختار اجرایی پیشنهاد و مدل 

پاسخگویشده  فرآیند  اطالعاتی، اند.  براي طراحی مكعب  فرآیندهایی  نیاز اطالعاتی، خود شامل زیر  به  ی 

و طراحی گزارش است. بخش دوم نیز شامل معرفی   ETLاعتبارسنجی و بررسی صحت اطالعات، طراحی  

مختلف   هايبخش هاي پیشنهادي در زمینه تأمین و مصورسازي اطالعات است. در ادامه  حلها و راه چالش

 شوند. یب تشریح میمدل به ترت

 ها اطالعاتی شناسایی نیازمندی 

برنامه از  نیازمنديپس  شناسایی  گام،  اولین  پروژه،  اریزي  است.  اطالعاتی    لیدال  به  گام  نیهاي 

  هاي محدودیت   و  (Ackoff, 1967)دارند    ازینی  اطالعات  چه  داننددقیقاً نمی  رانیمد  نكهیا  جمله  از  مختلف

بر اساس پژوهش صورت  .است  چالشیي  كار(Pitts & Browne, 2007) مدیران و تحلیلگران    یشناخت

نیازمندي تعیین  براي  مدلی  شد  گرفته،  شناسایی  دولتی  بخش  در  اجرایی  ارشد  مدیران  اطالعاتی  هاي 

دانشگاه فردوسی   MIS( كه مبناي توسعه روش شناسایی نیازمندهاي اطالعاتی  1392فرد و لگزیان،  )میالنی 

هاي اطالعاتی مدیران  قرار گرفته است. بر اساس مدل ذكر شده، مهمترین عوامل مؤثر در استخراج نیازمندي 

گر با سازمان  سازي و بازخورد مداوم به مدیران و آشنایی تحلیل تعهد مدیر به ارائه اطالعات، نمونه   عبارتند از

ها نیز به ترتیب عبارتند از اهداف راهبردي  هاي استخراج نیازمنديو فرآیندهاي آن. همچنین بهترین روش

و استفاده   (Volonino & Watson, 1990)(  2SBFوكار )(، فرآیندهاي راهبردي كسب 1SBOوكار )كسب

 از گزارشات و اطالعات موجود.  

گر با سازمان منظور تضمین توجه كافی به عوامل تعهد مدیران به ارائه اطالعات و آشنایی تحلیلبه 

این  باالترین نهاد در  براي راهبري پروژه پیشنهاد و تشكیل شد.  2  شكلو فرآیندهاي آن، ساختار اجرایی  

ریزي و توسعه منابع و مدیران واحدهاي این معاونت  با عضویت معاونت برنامه  سازمان اجرایی، كمیته راهبري

هاي كالن در ه بر اجراي پروژه نظارت داشته و سیاست گزاري و چند فرد حقیقی خبره در موضوع است ك 

شامل معاون    آنكه اعضاي    هاي معاونتی هستندكمیته دهند. در كنار كمیته راهبري،  این پروژه را انجام می

فناوري كارشناسان    سامانه و تركیبی از  ول تحلیل و استقرارئمدیر اجرایی پروژه، مس  ،دانشگاه در آن حوزه 

ي كاري آن حوزه از ها و فرآیندها وكار مسلط به سامانهگر كسب و ارتباطات و كارشناسان تحلیل  اطالعات

 . هاي اطالعاتی استها كمک به معاونت مربوطه در شناسایی نیازمندياین كمیته   وظیفه باشند. دانشگاه می

 

 
1. Strategic Business Objective 

2. Strategic Business Functions 
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 . ساختار اجرایی پروژه2 شکل 

و با    (1392فرد و لگزیان،  هاي پژوهش )میالنیها، با توجه به یافته استخراج نیازمنديمدل فرآیندي  

 (.  3شكل روش تحقیق و توسعه، طراحی و اجرا شد )

 1مدل فرآیندی روش نیازسنجی . 3شکل 

 

 اند. نمایش داده شده  BPMN. فرآیندهاي طراحی شده در این نوشتار با نمادگذاري استاندارد 1
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اساس این فرآیند، استفاده از جلسات هدایت شده با مدیران ارشد است. در این جلسات مسیر بحث  

و   راهبردي  اهداف  راستاي  میمأموریتدر  قرار  دانشگاه  پراكنده هاي  از  تا  و  گیرد  سلیقه  اعمال  گویی، 

  SBFو    SBOهاي  هاي اطالعاتی جلوگیري شود. این مدل از تركیب روشهمچنین از قلم افتادن نیازمندي 

ي ارزیابی كارایی و موضوع مسائل جاري سازمان ساخته شده است. همچنین  هاشاخصو همچنین توجه به 

فرد و  یرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )میالنی زاي براي مؤسسات  فهومی مرجع داده از مدل م

 (، براي تكمیل نیازسنجی اطالعاتی استفاده شده است. 1397كاهانی، 

 های اطالعاتی فرآیند پاسخگویی به نیازمندی

م از سوي مدیران  صورت مستقیممكن است در طی جلسات نیازسنجی شناسایی و یا به   اطالعاتینیاز  

یج و بر اساس تحقیق و  تدربه ها، روالی تعریف شد كه  درخواست شود. براي پاسخگویی به این درخواست 

  شكل ترین شكل انجام شود. مدل نهایی این فرآیند در  و دقیق   ترینسریعسازي گردید تا كار به توسعه بهینه 

 نشان داده شده است. 

موجود    داده   یگاه پاكند آیا اطالعات مورد نیاز در  در ابتدا، كارشناس تحلیل و استقرار بررسی می

 است یا خیر. بر این اساس دو مسیر مختلف براي ادامه كار وجود خواهد داشت. 

هاي موجود در دانشگاه قابل ارائه نباشد. در  اطالعات درخواستی، با استفاده از داده   الف( زمانی كه 

 صورت موازي باید انجام شود: این صورت دو كار به 

آوري داده مورد نیاز در سامانه  منظور جمعثبت و ارسال درخواست طراحی یا بهبود فرآیند مربوطه به  (1

 ؛1مدیریت فرآیندهاي دانشگاه 

سازي شده  دانشگاه پیاده   MISها در انباره داده: ابزاري در  ایجاد زیرساختی براي ثبت مستقیم داده  (2

  كار  ین اها ایجاد كرد. براي  زیرساختی ساده براي ثبت داده   سرعتبه توان  است كه توسط آن می

( و سپس به كاربر یا  شكل  ابتدا بایستی فرآیند طراحی مكعب/ابعاد اطالعاتی مورد نیاز اجرا شود )

 كاربران مجاز دسترسی ثبت، داده شود.

 

 

 

اي نامهدانشگاه فردوسی براي این كار شیوه . هر سازمان، روال خاص خود را براي الكترونیكی كردن فرآیندهاي كاري دارد. در 1

 یافته است: اي براي مدیریت كار توسعهتدوین و سامانه
http://ict.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=300:2020-10-31-05-26-

04&catid=50&lang=fa&Itemid=377 
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 فرآیند کلی پاسخگویی به نیازمندی اطالعاتی  .4شکل 
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 . فرآیند طراحی مکعب/ابعاد اطالعاتی 5شکل 

ي  هاداده   یگاه پاهاي مورد نیاز براي پاسخگویی به نیازمندي اطالعاتی در مجموعه  داده   كه   یزمانب(  

قابل ارائه    MISدانشگاه موجود باشد: در این حالت اگر اطالعات درخواستی توسط گزارشات موجود در  

الزم به كاربر داده شود. زیر   باشد، بایستی اعتبار سنجی و بررسی صحت اطالعات انجام و سپس دسترسی

( اطالعات  صحت  بررسی  و  اعتبارسنجی  بخششكل  فرآیند  از  یكی  چنانچه  (  است.  كار  حیاتی  هاي 

مدیران میگزارشان به  بر ریسک تصمیمی كه  باشد عالوه  نادرست  اطالعات  نادرست،    گیري رسد حاوي 

 شود.می  MISباعث عدم اطمینان مدیران به 

ارائه دهد وجود  داده   كه   ی صورت در   نظر را  بتواند اطالعات مورد  بوده ولی گزارشی كه  ها موجود 

شود آیا اطالعات درخواستی موردي است و یا ممكن است در آینده به تناوب  نداشته باشد، ابتدا باید بررسی می 

نیاز به مورد استفاده قرار گیرد. اگر گزارش موردي باشد، داده  هاي  از پایگاه داده صورت مستقیم  هاي مورد 

، انباره داده دانشگاه توسعه  صورت   ین ا شود؛ در غیر  داخلی یا خارجی تهیه و براي درخواست دهنده ارسال می 

ها  دهنده سامانه الزم توسط كارشناسان توسعه  1وجويشود. در هر دو مسیر فوق نیاز است دستور پرس داده می 

مند شدن فرآیند  قرار گیرد. براي نظام   MISتهیه و در اختیار كارشناس  ها هستند،  كه آشنا به ساختار پایگاه داده 

دانشگاه توسعه داده شد كه امكان ثبت    MISها، یک زیر سیستم در  ي الزم براي تهیه داده وجوها پرس تهیه  

 آورد.صورت الكترونیكی فراهم می ها را به وجو و پاسخگویی به آن هاي پرس درخواست 

 
1. SQL query 
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 اعتبارسنجی و بررسی صحت اطالعات  .6شکل 

شود، پس از ایجاد ساختار ( مشاهده میشكل  همانگونه كه در فرآیند طراحی مكعب اطالعاتی )

سازي شود. طراحی و  مورد نیاز براي پر شدن آن نیز طراحی و پیاده   ETLمكعب اطالعاتی بایستی فرآیند  

. روالی تجربی طراحی شده براي  است  MISهاي  برترین كارها در پروژه جزو زمان  ETLسازي فرآیند  پیاده 

 نشان داده شده است. شكل  در  كار ینا

 
 ETLفرآیند طراحی  .7شکل 

ها طراحی و پیاده شده است. توسط  ETLدانشگاه فردوسی، یک رابط كاربري براي ایجاد  MISدر 

هایی ساده هستند كه ETLسازي كرد.  و سهولت پیاده   سرعتبه هاي ساده را  ETLتوان  این رابط كاربري می

با یک پرس  1بتوان مدل منبع  براي  ETLوجوي یكتا ساخت.  آنها را  نیازمند كدنویسی مجزا  هاي پیچیده، 

 

وجو یا قطعه ، شامل مشخصات اتصال به یک سرور پایگاه داده )آدرس، نام كاربري و كلمه عبور( و پرسETL. مدل منبع در  1

 ها باید اجرا شود. براي واكشی داده كدي است كه  
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طراحی شده و این دو به یكدیگر   1استخراج داده هستند. پس از مشخص شدن مدل منبع، باید مدل مقصد

نیاز برا تبدیل تعریف میشده، شرط  هاي واكشیي داده متصل شوند. در صورت  براي  شود. پس از  هایی 

 ي اجراي آن تنظیم شود. بند زمان ، باید ETLتكمیل ساخت 

  MISهاي آن در  پس از طراحی مكعب اطالعاتی، بایستی گزارشی براي مشاهده و تحلیل روي داده 

 نشان داده شده است.   شكل یافته براي انجام این كار در توسعهایجاد شود. فرآیند 

 
 طراحی گزارش بر روی مخزن داده عملیاتی/انباره داده .8شکل 

صورت مداوم در معرض دید  برخی گزارشات خاص هستند و یک قالب خروجی مشخص باید به 

امناي دانشگاه داراي قالب و ساختار از پیش  یئت هعنوان مثال گزارش مخصوص مدیران ارشد قرار گیرد، به 

آن  دستاوردهاي  و  مالی  انسانی،  منابع  و  ساختاري  نظر  از  را  دانشگاه  وضعیت  كه خالصه  است    مشخص 

دهد. چنانچه در هر یک از این صفحات ویژه نیاز به تغییري صورت جداول و نمودارهاي مختلف نشان میبه 

 صورت مجزا تحلیل، طراحی و كد نویسی انجام شود.باشد، بایستی به 

دهند، به شكل پویا و بدون قالب مشخص هستند.  سایر گزارشات كه اكثریت گزارشات را تشكیل می

هاي مربوط به گزارش به شكل یک مكعب اطالعاتی )مانند دانشجو،  زارشات باید داده براي ساخت این گ

 

 . منظور از طراحی مدل مقصد، مشخص كردن مكعب اطالعاتی است كه اطالعات واكشی شده باید در آن ثبت شوند. 1
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تواند اطالعات موجود  استاد، نمره، درس، طرح پژوهشی و ...( در انباره داده موجود باشند. كاربر نهایی می

نمودارهاي    تحلیل كرده و به قالب دلخواه )جدول یا   OLAPدر این گزارشات را با استفاده از عملگرهاي  

ي براي گزارش طراحی اگانه سه وجوهاي  یرساخت الزم بایستی ابتدا پرسزمختلف( مشاهده كند. براي ایجاد  

به قلم اطالعاتی است. این پرس   دستبه وجوي اول براي  شوند. پرس وجو زمانی آوردن عدد كل مربوط 

عنوان مقدار كل آن گزارش به كاربر نهایی كاربرد دارد كه در ابتداي ورود به گزارش نیاز باشد یک عدد به 

هایی را روي مكعب اطالعاتی »دانشجویان  خواهد تحلیلكاربر می كه یزمان عنوان مثال نمایش داده شود. به 

صورت یک لینک به او نشان  ري« انجام دهد، در ابتدا عدد كل یا همان تعداد كل دانشجویان جاري به جا

وجوي  پرس شود. OLAPبا استفاده از  هاداده شود تا با كلیک بر روي آن بتواند وارد فضاي تحلیل داده می

لف گزارش خود را شكل دهد  دوم مربوط به زمانی است كه كاربر نهایی بخواهد بر اساس انتخاب ابعاد مخت

هاي مربوط به  وجوي آخر مربوط به نمایش لیست جزئیات است. لیست جزئیات، فهرستی از داده و پرس

شود. یک مكعب اطالعاتی است كه با كلیک روي نتیجه محاسبه شده در گزارش، به كاربر نمایش داده می

ب اطالعاتی بر اساس چه ابعادي قابل  كند، مكع در طراحی فیلدهاي تفكیک، سازنده گزارش مشخص می

كند، كاربر گزارش بر اساس تفكیک/تجمیع كردن است. در طراحی فیلدهاي فیلتر نیز سازنده مشخص می

 صورت افقی( فیلتر كند.هاي مكعب اطالعاتی را )به تواند داده چه ابعادي می

 های تأمین اطالعات حلها و راهچالش 

هاي داخل و خارج سازمان تقسیم كرد.  توان به دو دسته كلی داده ا میهاي مورد نیاز مدیران رداده 

داده  از  بزرگی  تراكنشبخش  انجام  از  حاصل  مدیران  نیاز  مورد  از  سازماندرون هاي  هاي  یكی  است.  ی 

داده هاي جمعچالش داده آوري  پایگاه  است.  منبع آن  پیدا كردن  نیاز،  هاي عملیاتی هاي سامانههاي مورد 

. یافتن داده مورد نیاز داخل این گستره وسیع بدون داشتن  1ت از نظر ساختاري بسیار بزرگ باشد ممكن اس

 بر است. راهنماي مناسب بسیار دشوار و زمان

سازي شد كه در آن اطالعات  براي رفع این چالش یک سامانه مدیریت فراداده براي دانشگاه پیاده 

شوند. با استفاده از این  ها ثبت و بروز آوري میسامانه   دهندگانتوسعه مربوط به جداول پایگاه داده توسط  

 

هاي دانشگاهی كشور، تعداد بسیار زیادي عنوان یكی از بزرگترین سامانهسامانه جامع دانشگاه فردوسی )سدف( بهعنوان مثال  . به1

زیرسامانه مختلف )آموزشی، پژوهشی،   60وكار دانشگاه را تحت پوشش قرار داده است و شامل بیش از  آیندهاي كسباز فر

 هزار فیلد است. جدول اطالعاتی و چند ده  2500باشد. پایگاه داده این سامانه جامع داراي بیش از ادي، مالی و ...( می
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-توانند از وجود داده و همچنین سایر افراد دخیل در ساخت گزارشات، می  MISگر  سامانه كارشناس تحلیل

یا فیلدهاي منسوخ . مس1اي مرتبط و ساختار آنها آگاه شوند ه بعدي وجود جداول  به    2أله  بود كه مراجعه 

اي براي تعیین فعال شد. به همین دلیل گزینه ي آنها منجر به نمایش اطالعات نادرست در گزارشات میداده 

ها، مواردي وجود داشت كه  بودن یا نبودن جدول و فیلد در فراداده اضافه شد. در زمان استفاده از فراداده 

)به شرح   بود  مورد جستجو  اطالعاتی  قلم  عنوان  از  مترادفی  نام جدول،  یا  تحلیلثبت شده  مثال  گر عنوان 

هاي برگزار شده در دانشگاه است، اما شرح این  هاي مربوط به كنفرانس جدول اطالعاتی حاوي داده   دنبالبه 

ی مورد توجه قرار گرفت  بندي جداول اطالعاتجدول »همایش« است(. براي كمک به رفع این مسأله، حوزه 

اي  ینه چندگزصورت  به این صورت كه در فراداده جداول اطالعات امكان انتخاب حوزه مرتبط با جدول به 

هاي آموزشی، پژوهشی، خدمات دانشجویی، پشتیبانی و مرتبط با عملیات سیستمی وجود دارد. ینه گزو شامل  

 ر خود به جستجوي جداول بپردازد.تواند در حوزه مور نظبا ثبت این اطالعات كاربر می

-یكی دیگر از موضوعات چالشی در فراداده، ثبت اطالعات جداولی است كه در گذشته ایجاد شده 

اند، چنین  هاي بزرگ كه در طول زمان توسعه یافته اند و مستندي براي آنها وجود ندارد. بسیاري از سامانه

روشی براي مهندسی معكوس پایگاه داده جهت رسیدن به   حلی براي این چالش،عنوان راه مشكلی دارند. به 

سازي شد. در این روش از محتواي داده، بررسی سوابق توسعه روي جدول و همچنین  فراداده طراحی و پیاده 

 (. 1397فرد و كاهانی، وجوهاي فراخوانی شده روي آن استفاده شده است )میالنیپردازش پرس

مش اطالعاتی،  نیازسنجی  جریان  داده در  از  بخشی  شد  درون  خص  ارشد،  مدیران  نیاز  مورد  هاي 

شوند؛ زیرا مورد نیاز سرپرستان یا مدیران عملیاتی نبوده یا اصالً  آوري نمیفرآیندهاي خودكار شده، جمع

منظور  فرآیندي براي آنها وجود نداشته است. اعمال برخی تغییرات جزئی در فرآیندهاي خودكار شده، به 

ها در دستور كار قرار گرفت و قسمتی از آن نیز انجام شده است. اما بخشی از از این داده آوري بخشی  جمع

داده  براي جمع نیازمندهاي  باید روشی  بنابراین  و  نداشتند  فرآیند خودكاري  هیچ  آنها  اي   MISدر  آوري 

تعبیه    MISآوري اطالعات در  هاي جمعیرسامانه ساخت پویاي فرمزشد. به همین منظور یک  بینی میپیش

در هر واحد اطالعات مورد نیاز را در آن ثبت كنند. به این موضوع اصطالح ثبت    MISگردید تا كارشناسان  

 

فیلد1 و  فارسی جداول  فراداده جداول شامل شرح  فهرست .  همچنین  و  )كلیدهاي خارجی(  ارتباطات جداول  فیلدها،  نوع  ها، 

 هاي مجاز براي فیلدهاي نوع شمارشی است.داده 

شوند ولی از هاي عملیاتی در گذر زمان برخی فیلدها یا جداول دیگر استفاده نمی. به دلیل ماهیت پویا و توسعه مداوم سامانه2

 شوند. پایگاه داده نیز حذف نمی
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شود و باید  هاي ورودي، طی اجراي فرآیند واقعی سنجیده نمیشود كه در آن صحت داده گفته می  1دستی 

 .به اعتبار و دقت مرجع ورود اطالعات اكتفا كرد

ها، دریافت آن در یک فرآیند خودكار است تا به این  آوري داده راهكار اصلی براي جمع  اگرچه

نیاز فوري )مثالً درخواست   به دلیل  از اطالعات  باشد، بخشی  تأیید  شكل صحت اطالعات دریافتی مورد 

-منتظر طراحی و پیاده توان  آوري شوند و نمیترین شكل ممكن جمعهاي باالدستی( بایستی در سریعسازمان

 سازي فرآیند الكترونیكی براي آنها ماند. 

نیازمندي  شناسایی  متأسفانه  جلسات  در  اندكی  بسیار  میزان  به  دانشگاه  از  خارج  اطالعاتی  هاي 

 طلبد.هاي اطالعات مورد اشاره قرار گرفته و این حوزه كار بیشتري مینیازمندي

داده  حوزه  در  مهم  چالش  حفMIS  يهادیگر  فرآیند  ،  در  است.  بودن  بروز  و  صحت  دقت،  ظ 

پاسخگویی به نیازمندي اطالعاتی توضیح داده شد كه چگونه در زمان درخواست ایجاد یک گزارش، صحت  

صورت مداوم انجام شود زیرا به  گیرد. فرآیند صحت سنجی بایستی به هاي آن نیز صورت میسنجی داده 

 دنبال آن است، مطابقت نداشته باشد: اربر به ك  آنچهدالیل زیر ممكن است مقدار داده با 

دنبال تعداد دانشجویان دانشگاه است  عنوان مثال زمانی كه مدیر به ها: به ابهام در تعریف عملیاتی داده   -1

تا زمانی كه منظور او از دانشجو، فردي باشد كه وضعیت تحصیلی او در سامانه آموزش دانشگاه  

دنبال دانشجویان  »جاري« تنظیم شده باشد، عدد نشان داده شده صحیح است. ولی ممكن است مدیر به 

را دچار    MISانشجویان »جاري« باشد. این تغییر در تعریف، عدد نمایش داده شده در  »موجود« و نه د

كند. زیرا تعدادي از دانشجویان به دالیل مختلف مانند مرخصی یا عدم مراجعه در  ابهام و اشكال می

شوند ولی هنوز دانشجوي دانشگاه محسوب  نام از وضعیت جاري خارج شده و »راكد« می زمان ثبت 

تغییر پرسشومی به  منجر  باید  داده  مواردي صحت سنجی  در چنین  به جووند.  آوردن  هاي  دست 

ها از منبع داده و یا تغییر در عنوان گزارش و مكعب اطالعاتی شود تا تطابق كاملی بین عنوان  داده 

در    داده و مقدار آن وجود داشته باشد. براي رفع ابهامات ناشی از تعاریف مختلف در ذهن كاربران،

MIS    دانشگاه بخشی براي نمایش توضیحات در باال یا پایین گزارش تعبیه شده كه سازنده گزارش

 تواند تعریف دقیقی از محتواي ارائه شده آن گزارش در آنها ثبت كند.می

، پایگاه MISهاي  هاي عملیاتی: مهمترین منبع تأمین داده ها یا ساختار جداول سامانهتغییر در داده   -2

نیاز و در طول  امانهداده س هاي عملیاتی است. از آنجا كه این پایگاه داده و محتواي آن بر اساس 

 
1. Manual Entry 
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عنوان  ها ممكن است دچار اشكال یا ابهام شود. به ETLكند، خروجی حاصل از اجراي  زمان تغییر می

دانش دانشگاه،  آموزش  سامانه  در  كه  زمانی  آمار  مثال  شد،  ثبت  دانشجویان  جدول  در  نیز  پذیر 

پذیر در تعاریف وزارت عتف جزو  دانشجویان جاري با آنچه مورد انتظار بود تفاوت كرد زیرا دانش

شود ولی در سامانه آموزش دانشگاه براي ثبت اطالعات این افراد از همان  دانشجویان محسوب نمی

ده بود. در  پذیر تنظیم شنام فرد دانشجدول دانشجویان در پایگاه داده استفاده شده و فقط نوع ثبت 

مربوطه بر اساس شرایط    ETLوجوي تأمین داده در  این موارد پس از شناسایی مشكل بایستی پرس

جدید بروز و مجدد اجرا شود. تغییرات در پایگاه داده عملیاتی در مواردي منجر به تغییر ساختار در  

پایگاه داده می باعث خطا در اجراي پرسجداول  شده و در    ETLوجوهاي  شود كه این موضوع 

شوند. براي شناسایی چنین مشكالتی بخشی براي مدیریت  هاي انباره داده دیگر بروز نمینتیجه داده 

سازي شده  طراحی و پیاده   MISها در  ETLبا كمک ثبت سابقه و خطاهاي زمان اجراي    1استثنائات

ردي آگاه شده و به  سرعت از وقوع چنین مواتواند به می MISفنی  مسئولاست. با كمک این ابزار، 

 آنها رسیدگی كند.

هاي ناقص یا داراي اشكال از بقیه موارد  ثبت داده نادرست یا ناقص توسط كاربران: شناسایی داده   -3

تحلیل كارشناس  است.  بتواند    MISگر  دشوارتر  تا  باشد  داشته  مختلف  مقادیر  از  تخمینی  بایستی 

اشكاالت احتمالی را شناسایی كند. با این حال مواردي وجود دارد كه هیچ اطالعاتی از قبل وجود  

به  اعضاي  ندارد.  مصاحبه  موضوعات  و  تعداد  براي  گزارشی  مثال  با  یئت هعنوان  دانشگاه  علمی 

هاي  ها توسط كارشناس گروه آوري از ثبت دستی داده اي جمعهاي مطرح، مورد نیاز است. بررسانه

ها را  كه كارشناس گروه آموزشی با چه دقتی داده آموزشی مختلف استفاده شده است. تخمین این

شوند، كاري دشوار است و در این  ها كامل میعلمی دریافت كرده و چه زمانی داده یئت هاز اعضاي  

شود ولی در گزارش نهایی براي كاربر مشخص است كه منبع این  د میداده اعتما  كننده ثبت موارد به  

 داده، ورود دستی اطالعات است و احتمال خطا در آن وجود دارد.

 هاهای پیشنهادی در حوزه داده حل ها و راه . چالش1جدول 

 حلراه  چالش 

 سازي سامانه مدیریت فرادادهپیاده  نیاز یافتن منابع اطالعاتی مرتبط با اطالعات مورد 

 روزآوري آن بهاي داده موجود و تكمیل فراداده پایگاه
فرد و كاهانی،  استفاده از روش مهندسی معكوس پایگاه داده )میالنی

1397) 

 
1. Exception Handling 
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 هاي درخواستی در منابع موجود عدم وجود داده 

مند براي بازطراحی یا تغییر در فرآیندهاي  پیگیري نظام ▪

 رونیكی موجود الكت
 صورت مستقیم در انباره داده ها بهایجاد بستري براي ثبت سریع داده ▪

 طراحی فرآیند پاسخگویی به نیازمندي اطالعاتی  حفظ دقت، صحت و بروز بودن انباره داده

 گذاري توصیفی بر روي گزارشاتیادداشت  ها ابهام در تعریف عملیاتی داده 

انباره داده به دلیل تغییر در  روزآوري اشكال در به

 هاي منبع داده ها یا ساختار جداول سامانهداده 

سازي مدیریت استثنائات با كمک ثبت سابقه و خطاهاي زمان  پیاده 

 هاETLاجراي 

 كننده از گزارش ها به كاربر استفاده نمایش منبع اولیه داده  ثبت داده نادرست یا ناقص توسط كاربران

 نمایش داده شده است.  1جدول هاي پیشنهادي در حلها و راه چكیده چالش

 مصورسازی اطالعات 

به شكل مناسبی به كاربر آوري اطالعات مورد نیاز براي مدیران، باید این اطالعات را  پس از جمع

هاي مهم مصورسازي  ها بري او فراهم كرد. یكی از جنبه نمایش داده و امكاناتی براي تحلیل و واكاوي داده 

هاي  گروهی از شاخصاطالعات براي مدیران، ارائه داشبوردهاي عملكرد سازمانی است. داشبورد عملكرد،  

عملیاتی   و  به جهت    عناصركه  است  مالی  مربوط  هدایت  به  را  سازمان  راهبرديكلیدي  و  ناوبري  منظور 

ها در كابین خود جهت  اي از شاخص ند. درست شبیه حالتی كه یک خلبان از مجموعه ك منعكس می،  سازمان

   .(Doerfel & Ruben, 2002) كندنظارت و هدایت هواپیما استفاده می

در مجموع و هر    عملكرد، كمک به تشخیص این مهم است كه دانشگاه   هايشاخصوظیفه اصلی  

هاي  شاخص  چقدر توانسته است به اهداف مورد نظر خود برسد.  یک از واحدهاي دانشگاهی به تفكیک،

صورتی هاي دانشگاه مرتبط باشند و بنابراین این اطالعات عملكرد باید به عملكرد باید به اهداف و استراتژي 

ها  دانشگاه   كنند. بیشتر تصر و مفید به مدیران عرضه شوند تا بتوانند فرآیندهاي مدیریتی دانشگاه را پشتیبانی  مخ

هاي متعددي تقسیم شده ها یا بخش كنند كه به دانشكده اي كار می با ساختار سازمانی نسبتاً بزرگ و پیچیده 

ی همانند مدیریت  دانشگاه درست  است. عواملی چون  است. در چنین حالتی مدیریت  بزرگ  ک شركت 

  رگذار یهاي تحقیقاتی، همگی بر روي عملكرد دانشگاه تأث، و سرمایهآموختگیدانش قبولی دانشجویان، نرخ  

 .  (Muntean, Sabau, Bologa, Surcel, & Florea, 2010) است

دو دسته تقسیم شدند. یک دسته مرتبط با  هاي عملكرد به  دانشگاه فردوسی مشهد، شاخص  MISدر  
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 هستند. هر شاخص   1دار خارج از برنامه راهبرديهاي اولویتبرنامه راهبردي دانشگاه و دسته دیگر شاخص

داراي خصوصیاتی از جمله عنوان، منبع، متولی مربوطه، تعریف عملیاتی، توضیحات و مقدار مطلوب آن  

براي هر شاخص میهاي مختلف است. همچها در سالشاخص از واحدهاي دانشگاهی نین  توان فهرستی 

ي انجام شده بر اساس متولی و  بندبه دسته تعریف كرد كه رصد آن شاخص براي آنها الزم است. با توجه  

هاي خود وارد شده و فقط  توانند در داشبورد شاخصهمچنین واحدهاي دانشگاهی، مدیران هر بخش می

با خود را شاخص به   هاي مرتبط  با عنوان مثال معاون آموزشی دانشگاه، شاخصمشاهده كنند.  هاي مرتبط 

هاي مرتبط با همان دانشكده را مشاهده خواهد كرد. معاونت آموزشی و رئیس دانشكده مهندسی، شاخص

مدیران با مراجعه به این   باشد.در دسترس می  سهیرئئت یهها نیز براي اعضاي  تصویر جامعی از تمام شاخص

گذاري شده هر شاخص آگاه شده و تصمیمات الزم را  داشبورد از میزان نزدیكی یا دوري به مقدار هدف 

 كنند.براي بهبود جهت حركت اتخاذ می

اي براي مشاهده وضعیت كلی  هاي یاد شده، صفحات ویژه ها به تفكیکعالوه بر مشاهده شاخص

-شگاه در یک نگاه« در دسترس كاربران مجاز  می دانشگاه در یک نگاه طراحی شده است كه با عنوان »دان

بخش  شامل  صفحه  این  معاونتباشد.  )تعداد  ساختاري  وضعیت  مدیریتهاي  دانشكده ها،  ...(،  ها،  و  ها 

هاي كل، فضاي سبز، ورزشی، خوابگاهی و ...(، وضعیت منابع انسانی به  وضعیت فضاي كالبدي )مساحت 

علمی و دانشجویان جاري(، وضعیت پژوهش، یئت هكاركنان غیر    علمی،یئت هسال اخیر )اعضاي    5  تفكیک

یان،  بندانش هاي  ها، شركت سال اخیر )مقاالت، پتنت   5به تفكیک    المللیین بهاي علمی  فناوري و همكاري

هزینه )اعتبارات  بودجه  وضعیت   ،)... و  مطالعاتی  فرصت  استنادها،  رشد،  درآمدهاي  مراكز  تملک،  اي، 

 هاي عمرانی است.اي تحقیقاتی و ...( و وضعیت طرحهاختصاصی، هزینه 

ها را به شكلی آسان تحلیل كرده هاي عملكرد، مدیران نیاز دارند داده عالوه بر مصورسازي شاخص

دانشگاه یک موتور   MISها كاوش كنند. به همین منظور در ها در این داده و براي شناسایی مسائل و فرصت 

OLAP   هاي اطالعاتی گزارشات توانند بر روي مكعببا استفاده از آن كاربران می  سازي شده است كه پیاده

انباره داده ایجاد می   كه  یزمانتحلیلی داشته باشند.   نیز در مكعبی در  شود معادل آن یک گزارش تحلیلی 

MIS  به شود. كاربر میساخته می را  به سادگی خروجی گزارش خود  نمودارهاي  تواند  یا  صورت جدول 

تر امكان دریافت خروجی گزارش به  هاي بیشتر و پیشرفته، كیكی و خطی نمایش دهد. براي تحلیلستونی

 

ـ بندي جهانی الیدنهاي نظام رتبهـ شاخص  (ISC)بندي جهان اسالم  شاخص عملكردي كه از منابع رتبه  298. فهرستی شامل  1

 . اندآوري شده بندي داخلی جمعهاي رتبه( و شاخص 200-5المللی )طرح  ها به تراز بینهاي پروژه ملی ارتقاء دانشگاه شاخص
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ها و بر اساس قالب فایل اكسل نیز ایجاد شده است. همچنین براي سرعت و سهولت بیشتر در تحلیل داده 

نمایش هستند كه از جمله  بازخورد كاربران، برخی پارامترهاي آماري نیز در خروجی گزارشات تحلیلی قابل  

اي  نمونه.9شكل  توان به میانگین، میانه، مد، دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار اشاره كرد. در  آنها می

 گزارشات تحلیلی نشان داده شده است. از رابط كاربري استفاده از 

 
 رابط کاربری استفاده از گزارشات تحلیلی .9شکل 

سازي گزارشات با نوشتن شرح یا توضیح روي آنها یكی دیگر از مواردي بود كه در عمل و بر  غنی

دانشگاه ایجاد شد. با استفاده از این امكان كاربر در زمان مشاهده   MISاساس نیاز و درخواست كاربران در  

تواند شرح یا تفسیري را ثبت كند. سایر كاربرانی كه خود، می  مدنظرها و شرایط  یک تفكگزارش بر اساس  

توانند شرح و تفسیرهاي كاربران دیگر را مشاهده كنند. به این شكل آن شكل از گزارش را انتخاب كنند می

 پیاده شده است.  MISي دانش و تجربیات در گذاراشتراک ی از مدیریت و به نوع

ویژگی دیگر  كاربري  از  رابط  امكانات  به  كاربران  بازخورد  اساس  بر  و  زمان  طی  در  كه  هایی 

 توان به موارد زیر اشاره كرد: گزارشات اضافه شد، می
دهد.  خود را بر اساس اعتبار منبع انجام می گیري  یمتصمهاي گزارش: كاربر نهایی  امكان مشاهده منبع داده •

هاي عملیاتی سازمان باشند، معتبرتر از گزارشی است كه  هاي آن سیستمعنوان مثال گزارشی كه منبع دادهبه

 صورت دستی توسط كاربر دیگري ثبت شده باشد. هاي آن از یک منبع خارجی و بهداده

 امكان ساخت داشبورد مدیریتی توسط كاربران  •
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 صورت پیوست یک نامه در سامانه مكاتبات اداري كان ارسال متناوب خروجی یک گزارش بهام •

در  2جدول  در   اطالعات  مصورسازي  حوزه  در  موضوعات  مهمترین  چكیده   ،MIS    دانشگاهی

 اند.فهرست شده 
 . موضوعات مهم در مصورسازی اطالعات 2جدول 

 پیشنهادات موضوع

 هاي عملكردي داشبورد شاخص
 ي شده بر اساس ساختار سازمانیبندسطحنمایش  ▪

 يبند رتبههاي توجه به سند راهبردي و نظام ▪

صورت مستقیم  ها بهتحلیل داده 

 توسط مدیران 

 OLAPسازي موتور پیاده  ▪

جدول، انواع نمودار و خروجی  مختلف )ي هاقالبامكان مشاهده خروجی به   ▪

 فایل اكسل( 

 هاي آماري بر روي خروجی گزارشاتتحلیلسازي امكان پیاده  ▪

 هاي گزارش مشاهده منبع داده  ▪

 اختصاصی  داشبوردامكان ساخت  ▪

 امكان ارسال خودكار خروجی گزارشات به سامانه مكاتبات اداري  ▪

 ثبت و اشتراک دانش 
گذاري بر روي خروجی گزارشات و مشاهده نظرات سایر امكان یادداشت  ▪

 كاربران

 

 جهینت
هاي  بر و مستلزم صرف هزینه هاي دولتی كاري زمانسازي سامانه اطالعات مدیران در سازمانپیاده 

سازي و استقرار هاي جامع برتر ایران، پروژه پیاده عنوان یكی از دانشگاه بسیار است. دانشگاه فردوسی مشهد به 

MIS    دي كسب كرده است. در این  سال پیش آغاز و در طی این مدت تجارب بسیار ارزشمن  5  از حدود را

ارائه شود كه  این سامانه، مدلی تجربی  با تجمیع تجربیات حاصل از اجراي موفق  نوشتار سعی شده است 

به  پیاده بتواند  راهنماي  نقشه  استقرار  عنوان یک  و  براي سایر سازمان  MISسازي  داده،  انباره  بر  هاي  مبتنی 

استفاد  خصوص به دولتی   مورد  عالی  آموزش  فرآیندهاي  حوزه  و  اجرایی  ساختار  از  استفاده  گیرد.  قرار  ه 

تواند  هاي پیشنهادي ارائه شده، میحلرو و راه هاي پیش طراحی شده در این مدل و همچنین آگاهی از چالش 

 هاي مشابه باشد. ریزي پروژه مبنایی براي افزایش دقت برآوردهاي زمان و هزینه مورد نیاز و برنامه 
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دانم از اساتید بزرگوار آقایان دكتر محسن كاهانی، محمد لگزیان و یعقوب مهارتی  ی مخود الزم    بر
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اند و همچنین  ها و فرآیندها كمک شایانی داشته ها، روشحلكه در مراحل مختلف این پروژه در ارائه راه 

پروژه، امكان پیشبرد   آقاي دكتر محمد كافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد كه با حمایت دائمی از

 اند، تشكر كنم.و تكامل این سامانه ارزشمند و تجمیع تجارب را فراهم كرده 
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Abstract 

Introduction: Design and implementation of management information systems (MIS) and 

in particular for the public sector, is a challenging and time consuming task. The 

purpose of this paper is to propose a tentative model for implementing MIS in higher 

education domain. 
Methodology: The main methodology used in this work is the design science method. 

Research and development patterns and prototyping have been used in this 

methodology to create solutions and processes. 

Findings: This work presents an evolved tentative model for building and implementing MIS 

in the higher education domain. This model consists of suggestions for 

proper organization, designed processes for performing steps and required operations, 

and also solutions to potential challenges. Given the structural similarity of different 

universities, using our evolved experimental model can reduce costs and fasten the 

implementation for similar systems in higher education domain. 

Keywords: Management Information System Design, Data Warehouse Development, 

Management Information Requirement Elicitation, Response to the Information 

Requirement, Higher Education Management Information System 
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