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عنصر اصلي در تصميم گيري هاست، سازمانها به استفاده از ابزارهاي مديريت اطالعات روي آورده  ،در عصري که زمان

منابع و پايگاههاي اطالعاتي استخراج نمايند. اين دغدغه با  اند که بتوانند اطالعات و آمار مورد نظر خود را با سرعت و دقت از

اتوماسيون نظام "يا  "نظام جامع آماري"تجميع و تلفيق داده ها در سيستم هاي نظام جامع آماري سازمان محقق مي شود. 

د نويسي محقق مي نمايد. ، به کارشناسان سازمانها امکان تهيه انواع فرم هاي تجميع اطالعات را بدون نياز به ک"جامع آماري

همچنين اين سيستم هاي اتوماسيون نظام جامع آماري، امکان ايجاد انواع گزارش آماري، گزارش هاي اطالعاتي، نمودارهاي 

 آماري و داشبوردهاي مديريتي را به سهولت و بدون نيآز به انجام امور برنامه نويسي محقق مي سازد.

سال و دريافت اطالعات، استخراج داده ها از منابع اطالعاتي يا پايگاه اطالعاتي انجام امور کنترل حقوق دسترسي، ار

سيستم هاي مکانيزه، امکان ارسال و دريافت پيامها و در نهايـ يکپارچه سازي مقادير صفات اقالم از ويژگي هاي اصلي سيستم 

 آماري مي باشد.جامع هاي نظام 

ابزارهايي هستند جهت استقالل آماري قسمت هاي مختلف سازمانها در تهيه ، تجميع راهکارهاي نظام جامع آماري در سازمانها "

 "و انتشار آمارهاي عملکردي، پروژه اي و ...

دورنماي استفاده از سيستم هاي نظام جامع آماري، تجميع آمارها و اطالعات از سيستم هاي مکانيزه و حوزه غير 

تا آمارهاي ثبتي و غير ثبتي سازمان براي تصميم گيري ها و تصميم سازي ها مورد  مکانيزه در يک انبار داده هاي موضوعي است

 استفاده قرار گيرند.

 :آماري نظام جامعقلب سيستم هاي 

آنها دانست. داده هاي  موضوعيمي توان انبار داده هاي  ،مهمترين قسمت سيستم هاي نظام جامع آماري سازمانها را

حجيم سازماني از تجميع تاريخچه تغييرات داده ها و رکوردها در انبار داده هاي موضوعي سازمان ايجاد مي شوند. اطالعات 

حجيم سازماني در ابتدا در سيستم هاي عملياتي و يا سيستم هاي مکانيزه سازمان و در پي انجام امور عملکردي سازمان ايجاد 

پس در سيستم هاي نظام جامع آماري با استخراج داده ها و رکوردهاي اين سيستم هاي مکانيزه، و انتقال زمانبندي مي شوند. س

شده آنها به انبار داده هاي موضوعي، تاريخچه تغييرات آنها توليد و ذخيره مي شوند. در اينجاست که مهندسي اطالعات و آمار 

تغييرات رکوردها و يا داده ها، بسيار حائز اهميت مي شود، زيرا حجم داده هاي انتقال در انبار داده ها و نحوه ذخيره تاريخچه 

جامع سيستم هاي نظام  Performanceيافته در انبار داده هاو ميزان و زمان دسترسي به آمارها و اطالعات، نسبت مستقيمي با 

دارد. از اينرو ايجاد ساختارهاي آماري و اطالعاتي، و آماري سازمانها و نحوه و سرعت تحليل، تصميم سازي و تصميم گيري ها 

    مکعب هاي داده اي در انبار داده ها با توجه به نوع متدولوژي استقرار انبار داده ها بسيار مهم و تاثير گذار خواهد بود. 

راي انواع يکپارچه براي طراحي مناسب ساختارهاي آماري و اطالعاتي و مکعب داده اي، بايد تدابير کارشناسانه اي ب

 سازي صفات مشترک و غير مشترک و مديريت اطالعات پايه اي، انديشه شود.

همچنين کيفيت داده هاي ذخيره شده در انبار داده هاي موضوعي سازمان و توجه و احتمام به پاکسازي داده ها قبل 

 از انتقال و ذخيره سازي در انبار داده ها بسيار مفيد خواهد بود.

 "تلفيق و تجميع داده هاي صحيح، پاک و يکپارچه در انبار داده ها، اکتشاف دانش از ميان آنها خواهد بود. نتيجه "

نظام جامع آماری در سازمان

http://www.farabar.net/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/340-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.farabar.net/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/337-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 مي توان به صورت زير دسته بندي نمود:  نظام جامع آماري سازماني، را  وظايف مهم اينگونه

  کارشناسان سازمان و بدون نياز امکان تعريف انواع نيازهاي جديد آماري و اطالعاتي سازمان در لحظه توسط

 به مجري )پيمانکار(

 )ايجاد فرمهاي مختلف جمع آوري آمار و اطالعات توسط سازمان و بدون نياز به مجري )پيمانکار 

 )تفويض ارائه اطالعات به واحدهاي ارائه دهنده اطالعات )دريافت اطالعات از مبدا توايد اطالعات 

 عاتي سيستم هاي مکانيزه سازمان و استخراج داده ها و تجميع آمارها و امکان اتصال به انواع پايگاه اطال

 اطالعات مهم مديريتي در انبار داده هاي موضوعي

  امکان ايجاد انواع داشبوردهاي مديريتي در سه سطح داشبوردهاي استراتژيک، داشبوردهاي عملياتي و

 داشبوردهاي تحليلي

 عاتي مورد نياز مديران و کارشناسان سازمان در قالب متمرکز نمودن کليه داده هاي آماري و اطال

 "اقالم اطالعاتي"و  "اقالم آماري"استانداردهاي 

 امکان استخراج داده ها و توليد شاخص هاي نظارتي )شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI و شاخص هاي)

 ( در قالب هاي داشبورد مديران(KRI) کليدي نتيجه

 ه صورت هاي ايجاد گزارشهاي آماري، گزارش هاي تفصيلي، نمودارهاي امکان گزارش گيري از داده ها ب

 آماري و گزارشهاي مقايسه اي

 امکان تحليل داده ها با استفاده از ابزارهاي تحليلي آماده 

 امکان کنترل تاريخچه تغييرات داده ها و رکوردها در انبار داده هاي موضوعي سازمان 

 ميان داده ها و رکوردهاي موجود در انبار داده هاي موضوعي  امکان کشف دانش و يا اکتشاف دانش در

 سازمان

 امکان آينده نگاري، آينده نگري و آينده پژوهي منطبق بر حقايق داده اي سازمان 

 :تحليل گري در نظام جامع آماري

انسان همواره در حال انتقال اطالعات از اعضاء و جوارح به مغز مي باشد تا مغر بتواند  ،همانطوري که شبکه عصبي بدن

بعنوان سيستم هدايت کننده بدن، تصميمات بموقع را اتخاذ نمايد، مديران و کارشناسان سازمانها نيز ، نيازمند يک نظام جامع 

سي به داشبوردهاي مديريتي، اثرگذاري خود در افزايش بهره وري آماري از همه اطالعات و آمار سازمان هستند تا بتوانند با دستر

 و کارايي سازمان را اعمال نمايند.

 "نتيجه بررسي داشبوردهاي مديريتي سازمان، تشويق مديران به تحليل گري و پرسش گري در سازمان خواهد بود."

سازماني نيازمند وجود تحليلهاي صحيح از منظري ديگر اخذ تصميم هاي اضطراري، استراتژيک و حتي تصميمات کالن 

از وضعيت عملکردي سازمان مي باشد که اين تحليل ها نيازمند وجود داده هاي با کيفيت و در دسترس ايشان است. اينجاست 

 لکه سيستم هاي نظام جامع آماري با تجميع و تلفيق داده هاي مکانيزه و غير مکانيزه سازمان با هم، بستر مناسبي براي تحلي

  گري و تصميم سازي ايجاد مي کنند.

http://www.farabar.net/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/335-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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در هر فرآيند تحليلي، توجه به نرخ تغييرات آمارها، پيش بيني هاي آينده نگر، تجسم داده ها، يکپارچه بودن داده ها، 

 حرکت در عمق داده ها، مدلسازي داده ها، و مهندسي اطالعات الزم و ضروري مي باشد.

نتيجه نهايي استفاده از سيستم هاي اتوماسيون نظام جامع آماري در سازمان ها، اتخاذ رويکردهاي تحليلي مناسب در 

اين امر مهم با کنترل مستمر شاخصها، کشف و مديريت ريسک ها و در نهايت مستند سازي دانش آماري  سازمانها خواهد بود. 

 سازمان تقويت خواهد شد.

 اينگونه تشريح نمود: ،توان سيستم هاي نظام جامع آماري را بصورت خالصه از منظر مديريتي مي

 دريافت مستقيم آمار و اطالعات از مبدا توليد آن ) توليد آمارهاي ثبتي( مبتني بر ايده:

 ساخت و توسعه و نگهداري انبار داده هاي موضوعي سازمان توسط کارشناسان آمار و انفورماتيک سازمان با راهکار:

 دسترسي مستقيم مديران و کارشناسان به آمار و عملکرد به روز سازمان در هر زمان و هر مکان جهت:

 

براي عناوين نظام جامع آماري، اتوماسيون نظام جامع آماري و يا سيستم يکپارچه سازي  ITمهم: عبارت معادل در صنعت  نکته

 کار مي باشد.يا هوشمندي کسب و  Business Intelligenceدانش سازماني، 

 
 




