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 تقديم به
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 سپاسگزاری
 

  هديه كرده سپاسگزارم.هايی كه پیش از هر چیز از خداوند متعال به خاطر تمامی نعمت

كه در طول انجام اين پروژه همواره مشوق و  سید رئوف خیامیجناب آقای دكتر  د ارجمندااز است

ام كه در تمام خانوادهاز اعضای همچنین  نمايم.میاند، صمیمانه تشکر و قدردانی راهنمای من بوده

 اند نیز سپاسگزارم.دوران تحصیل با روی همواره گشاده مرا ياری كرده

در اينجا الزم  مند شده است.بهرهسازمان جهاد كشاورزی استان فارس های نامه از حمايتاين پايان

 تشکر و قدردانی نمايم. سازماندانم از حمايت اين می
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 به كوشش  
 

 پیمان اژدری
 

 

ارزيابی اثر فناری اطالعات بر عملکرد سازمان راهکاری است كه شناختی جامع را از ابعاد 

و فرايندهای مطرح در دو حوزه راهبری و مديريت فناری اطالعات بر مشتمل  ،مختلف سازمان

سازی، های بهینه سازی و سازماندهی، اكتساب و پیادهارتباط دهی آنها با اهداف سازمان، روش

به دلیل تعدد در ارائه  .نمايدارائه میتحويل و پشتیبانی، نظارت و ارزيابی فناوری اطالعات 

عملکرد سازمانی و  های جداگانه مطرح شده در هر دو حوزهچوبها، استانداردها و چارمدل

هر دو حوزه ياد شده را با هم در همزمان احساس نیاز به مدلی جامع كه يک فناوری اطالعات، 

ايجاد يک  بهتواند حقیقت انجام اين امر میدر نظر بگیرد به امری ضروری تبديل گشته است. 

يری عملکرد سازمان از فرايندهای فناوری اطالعات و ديدگاه كامل در خصوص نحوه تاثیرپذ

 سطح بلوغ اين فرايندها كمک شايانی بنمايد.

اطالعات بر عملکرد  یاثر فناور يابیجهت ارزهدف از اين پايان نامه ارائه مدلی تركیبی 

 ديريت خدمات فناوری اطالعاتچارچوب مو  EFQM مدل تعالی سازمانیمبتنی بر  سازمان

در دو فاز اصلی انجام پذيرفته است. در فاز اول به منظور شناخت  اين تحقیقباشد. میكوبیت 

فناوری اطالعات، حوزه تفضیلی اهداف سازمانی در حوزه عملکرد سازمانی و اهداف و فرايندهای 

ها در هر حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مفاهیم اساسی، كلیات و انواع چارچوب

ها، منظور انتخاب مدل مرجع، مطالعات جامعی در خصوص شناسايی مدل اين فاز به

های مطرح در هر دو حوزه عملکرد سازمانی و فناوری اطالعات و كاربرد استانداردها و چارچوب

چارچوب و  EFQM هريک انجام پذيرفت و در نهايت با توجه به انتخاب مدل تعالی سازمانی

 به شناسايی تفضیلی مدل و چارچوب مذكور 7بیتكو ديريت خدمات فناوری اطالعاتم

پرداخته شد. در فاز دوم تحقیق، به طور ويژه به مفهوم ارزيابی و بررسی تحقیقات پیشین در 

ها پرداخته شد و در نهايت بر اساس دستاوردهای به دست آمده از هر دو فاز، مدلی اين حوزه

اهداف ندهای فناوری اطالعات از طريق با فراياهداف سازمان تركیبی از طريق ارتباط دهی 

 استخراج گرديد.نیز های آن تدوين و روش ارزيابی و شاخص ،فناوری اطالعات

 7یتاطالعات، كوب یفناورارزيابی عملکرد،  يابیارز فناوری اطالعات، عملکرد،واژگان كلیدی: 
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