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 وري را بنويسيد .امفهوم فن – 1

  كاربرد عملي دانش را فناوري مي گويند ، يا به عبارت ديگر ابزاري براي كمك به تالشهاي انسانها را فناوري مي گويند .

  محصول و يا ارائه خدمات را فن آوري مي گويند . يكفرآيند ها و روش هاي بكار رفته براي توليد  ،به كليه دانش ها 

  

  فرآيند چيست ؟ – 2

  گويند . كه منجر به توليد يك كاالي خاص مي شود را فرآيند مي مرتبط به همو  متواليبه فعاليت هاي 

  

  تعريف كنيد . را وري را نام برده و هر يكااجزاي فن – 3

  و يا خدمت را فن افزار مي گويند. مورد استفاده براي توليد يك محصول  ء:  فناوري اطالعات مطرح شده در اشيا  فن افزار)  1

  مثال : ابزارآالت ، تجهيزات فيزيكي و سخت افزاري 

  

  : فناوري موجود در وجود انسانها را ، انسان افزار مي گويند كه باعث تكميل شدن و توسعه فناوري مي شود. انسان افزار)  2

  مهندسان ، دانشمندان و مديران رخ مي دهد را انسان افزار مي گويند .به عبارت ساده تر تفكراتي كه در ذهن افرادي مانند : كارگران ، 

  

  : به فناوري بكار رفته در اسناد و مداركي كه منجر به توليد يك محصول يا خدمت مي شود اطالعات افزار مي گويند . اطالعات افزار)  3

  مثال : مجموع نرم افزاري و دستورالعمل ها 

  

  ي مطرح كه در وجود سازمان است را سازمان افزار مي گويند . مثال : روش كارها و راه كار هاي مديريتي : فناور سازمان افزار)  4

  

  .كسي كه اطالعات را متبلور مي كند ، مـديـر ارشـد مي باشد   نكته : در سازمان
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  طبقه بندي فناوري را بنويسيد . – 4

 ( New Technology ))  فناوري جديد   1

  گفته ميشود كه جديداً عرضه يا پياده سازي شده اند . مانند نرم افزار اتوماسيون اداري  هايي ريوبه فنا

  ( Emerging Technology )) فناوري نوظهور 2

  ه چندان دور اجرائي شود . مانند الگوريتم هاي ژنتيكنفناوري است كه بطور كامل تجاري نشده و قرار است در آينده 

  ( High Technology )) فناوري پيشرفته 3

  به فناوري گفته ميشود كه از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد . اكثر اين فناوري ها در صنايع مورد استفاده قرار ميگيرند .

  ( Low  Technology )) فناوري سنتي 4

  به فناوري گفته ميشود كه بصورت انبوه در جامعه مورد استفاده قرار ميگيرد .

  ( Medium Technology )) فناوري متوسط 5

. لپ به فناوري گفته ميشود كه مابين فناوري پيشرفته و سنتي قرار دارد . اين نوع فناوري ها دروه بلوغ خود را گذرانده اند 
  تاپ ، نوت بوك جزء فناوري هاي متوسط محسوب مي شوند .

  ( Appropriate Technology )) فناوري مناسب 6

يد امكانات الزم براي استفاده از آن را داشته باشيم . يعني زير ساخت هاي الزم براي استفاده از به فناوري گفته ميشود كه با
  آن فناوري وجود داشته باشد .

  ( Tacit and Codified Technology ) فناوري پنهان  ) فناوري مستند شده در مقابل7

  شد . مي با يك سري عالئم استاندارد مستند شده مستند شده  فناوري

فناوري پنهان ، دانشي غير قابل لمس است و همچنين اين دانش تا كنون ثبت نشده است و قابليت ارائه به ديگران را ندارد . 
  مانند تجربياتي كه در ذهن انسانهاست .
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  چرخه حيات فناوري را بنويسيد .) 5

مانند خريد و انتقال . به عبارت ساده تر فناوري در  فناوري همچون توليد كاال ، چرخه حيات مخصوص به خودش را دارد .
  يك مقطع زماني از خود رفتار مشخصي نشان خواهد داد كه اين رفتار مشخص معروف به چرخه حيات فناوري است . 

  

  دوره چرخه حيات فناوري را بنويسيد .) 6

   Incubationگي  يا د) دوره پرور1

ائي فناوري جديد و همچنين تحقيق در مورد آن انجام مي شود . در اين مرحله است در اين مرحله فعاليت هايي از قبيل شناس
كه بررسي مي شود فناوري مورد نظر مفيد است يا خير ! به عبارت ساده تر اين دوره ، به دوره شناسائي معروف است . بطور 

 تاكسي مترهاي فرودگاه كه بدون استفاده هستند . : مثال

  Introduction & Growthيا  ) دوره معرفي و رشد2

  در اين مرحله فعاليت هايي از قبيل شناسائي و حل مشكالت بوجود آمده ناشي از  استفاده فناوري جديد انجام مي شود .

  ائه آموزش باعث ميشود فناوري جديد جاذبه بيشتر پيدا كند .رهمچنين در اين مرحله ا

   Saturation ) دوره اشباع يا 3

  اصالحيه هاي تكنولوژي جديد  ارائه مي شود . به عبارت ساده تر در اين مرحله تكنولوژي بهينه ميشود .در اين مرحله  

  Decline ) دوره نزول يا 4

   در اين مرحله فناوري مورد نظر ، تاريخ گذشته شده و بايد در فكر جايگزيني فناوري جديد باشيم . مانند المپ هاي كم مصرف .

  

  مي باشد . مرحله بلوغو  مرحله رشد –  مرحله طفوليتر فناوري شامل : بطور خالصه دوره عم

دوره 
پروردگي

دوره 
معرفي و 
رشد

دوره 
اشباع  دوره نزول
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  تعريف نوآوري را بنويسيد .) 7

  نوآوري با استفاده از دو واژه خالقيت و اختراع معني پيدا مي كند .

  بهره برداري + اختراع + تصور = نوآوري 

  ) خالقيت چيست ؟8

روندي است كه باعث ميشود ما بتوانيم مسائلي را حل كرده و يك روش نو از خود ابداع كنيم . به عبارت ساده تر خالقيت توانائي 
  و پاسخ دادن است .ديدن 

  

  ) ويژگيهاي فرد خالق را بنويسيد .9

  ) هنگام شكست از مسير خود خارج نشوند .1

  ) با تمام وجود از مشكالت استقبال كنند .2

  ) با استفاده از روش هايي خود را در ميان دوستان برجسته نشان دهند . 3

  ) اول تامل كنند و بعد اظهار نظلر نمايند .4

  

  ) انواع نوآوري را بنويسيد .10

ع :  نوآوري كه از ريشه انجام بگيرد و منجر به ساخت يك تكنولوژي جديد شود ، نوآوري بنيادي است . اين نو) نوآوري بنيادي 1
  نوآوري كم ياب است . مانند : اختراع برق و ...

: اگر روي يك نوآوري با كمي تغييرات آنرا گسترش داده و به شكل بهينه درآوريم ، نوآوري تدريجي  ) نوآوري تدريجي 2
 است . PCكه نوآوري بنيادي آن  NoteBookميگويند . مانند : 

در حاليكه فناوري تغييرات اعمال ميشود . به عبارت ديگر اجزاء ثابت است نوآوري است كه روي معماري  : ) نوآوري معماري 3
  روابط تغيير ميكند .

  : اگر معماري يا روابط تغيير پيدا نكند ولي اجزاي آن و شكل كلي آن تغيير پيدا كند را مدوالر گويند . ) نوآوري مدوالر4
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  سيستم هاي اطالعاتي چيست ؟) 11

ا يسيستم هايي كه قابليت جمع آوري ، پردازش ، ذخيره سازي اطالعات را داشته باشد سيستم هاي اطالعاتي 
Information Systems . ميگويند 

  

  

  

  

  

 

  

  سيستم هاي اطالعاتي پشتيباني از مديريت را نام ببريد .) نمونه هايي از  12

  سيستم پردازش عمليات )1

 M.I.S) سيستم هاي اطالعات مديريت يا 2

 D.S.Sشتيباني از تصميم يا پ) سيستم هاي 3

 E.S) سيستم هاي خبره يا 4

  سيستم هاي مبتني بر شبكه عصبي    )5

  

  

  

  

  

 داده ها

ادستورالعمل ه  

لپردازش و تبدي داده ها  توليد خروجي ها 

 گزارشات محاسبات
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  M.I.Sساختار يك سيستم اطالعات مديريت يا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D.S.Sساختار يك سيستم  پشتيباني از تصميم يا 

 

 

 

 برنامه M.I.S  گزارشات متعدد

TPS 

MIS 

 برنامه D.S.S  گزارشات متعدد

TPS 

MIS 

TPS 

DSS  مدير 


