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 چکيده
 بلکه کنند، عمل بهتر قدیمی فرآیندهاي شود باعث که نیست آن در اطالعات فناوري واقعی قدرت

 کردن کار براي را اي تازه راههاي و شکسته را کهنه قوانین تا سازد قادر را ها که سازمان است آن در

بالقوه فرایند مهندسی مجدد  سازان نهییکـی از زم .کنند مجدد مهندسی آورند یعنی وجود به

را در  هایی یشرفتاگرچه فناوري اطالعات امکان دستیابی به پ. وکار، فناوري اطالعات است کسب

باز مهندسی بهترین راه  .کافی نیست ییتنها ، اما بهسازد یزمینه فرایند مهندسی مجدد فراهم م

هاي عملکرد  اي در همه جنبه هبود ریشهدنبال مزیت رقابتی و ب هایی است که به براي سازمان

ها قبل از اینکه به اجراي مهندسی مجدد فرایندها  باشند بنابراین نیاز است که سازمان سازمانی می

طور کامل شناخته و آن را در سازمانشان نهادینه  در سازمانشان بپردازند فناوري اطالعات را به

اند که  هایی پیروز بوده اند اما آن ی مجدد پرداختههاي زیادي به مهندس ها و شرکت سازمان. کنند

 حاضر به بررسی مقاله. اند سازي پروژه مهندسی مجدد دانسته فناوري اطالعات را جزء الینفک پیاده

 نقش و ارتباط سپس. پردازد می فناوري تعاریف وکار و کسب فرآیندهاي مجدد مهندسی ادبیات

 براي مدلی ادامه در ، کند می بررسی سازمان کاري آیندهايفر مجدد با مهندسی را فناوري اطالعات

 .خواهد شد ارائه مجدد مهندسی با فناوري اطالعات نقش وارتباط

 اطالعات فناوري ،فناوري ،مجدد مهندسی، رآیندف : :يديکل واژگان
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 مقدمه

و  ها خواستهدگرگون شدن  ،خلی و جهانیبرداشته شدن مرزهاي میان بازارهاي دا ،هاي پیشرفته يفناورامروزه عواملی چون 

ي ناکارآمد آور شگفتي کنونی را به طرز ها شرکتو اصول نخستین سازماندهی  ها روش ها، هدف ،هم داده دست به دست ،انتظارات مشتریان

 مبتنی آدام اسمیت سوي از دهش وضع قواعد و اصول که این است بپذیرند، بایست و شده رو روبه آن با ها شرکت که را واقعیتی. ]1[اند کرده

 است نهاده رو دگرگونی به شتاب با جهان . باشد نمی کارساز دیگر است، بوده ها شرکت سازماندهی و ایجاد ي پایه وي زمان از» کار تقسیم «بر

هاي  روش و فنی، هاي دگرگونی میزان ،محصوالت عمر چرخه مشتریان، تقاضاي بازار، گسترش ازجمله چیزي هیچ که کنونی شرایط در .

 شاید  .دیروزند مقدس آیات آن، در وکار کسب انجام هاي روش و اسمیت آدام دنیاي نیست، بینی پیش حتی قابل یا و پیوسته دیگران، رقابتی

 ازب«عنوان  تحت خود کتاب در (2002 )چمپی  کرد؟ جیمز باید چه و مسئله چیست این حل راه  پس: کند خطور ذهن به سؤال این اکنون

 فرستادن و تحویل مرحله تا عمر نامه بیمه یک صدور فرایند کند، می عنوان »دیجیتالی دنیاي با وکار کسب فراگیر هماهنگی مهندسی

 و پاکیزه، روش، فرایند یک آفرینش و طراحی این گرفتاري از مشتریان رهایی راه تنها. کشید می درازا به ماه یک به نزدیک صورتحساب،

 . ]2[گشت پدیدار مدیریت عرصه در » مجدد مهندسی «سان بدین و بود کار پایان تا ازآغ از یکپارچه

 

در ادبیات مدیریت  ،يا مالحظه قابلطور  یی است که در دهه اخیر بهها مقوله ازجمله 1وکار مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب

 ،و هواداران مهندسی مجدد نظران بصاح. وجه قرارگرفته استموردت 3هاي فناوري اطالعات ياستراتژو تحوالت سازمانی و نیز  2استراتژیک

اي و انقالبی در  ی تغییرات و تحوالت مهم و حتی پایهده شکلهاي رقابتی از طریق ایجاد و  یتمزترین عوامل رسیدن به  این مقوله را از مهم

پردازان  یهنظربر طبق نظر اکثر  ،مرکز اصلی مهندسی مجددت. دانند یمي اقتصادي و تولیدي ها بنگاهها و  ها و عملیات سازمان فعالیت نحوه

نیروي انسانی و فناوري  ،فرآیند ،ساختار ،ها از قبیل استراتژي ي اصلی سازمانها مؤلفهو فراگیر است که  جانبه همهاتخاذ یک رویکردي  ،آن

 .]3[گیرد  را در برمی

 

 بيان موضوع تحقيق - 
هایی که خواهان افزایش سهم بازار خود و یا اصوالً بقا در  سازمان. فزایش سطوح رقابت استوکار ا هاي دنیاي کسب یکی از ویژگی

گیري  وکار در حال شکل هاي کسب رو تغییرات زیادي در روش ازاین. چنین فضاهایی هستند باید خود را با تغییر شرایط محیط وفق دهند

آید  وقتی سخن از مهندسی مجدد فرآیندها در ساختار ها به میان می.  ]3[. وکار است ها مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب یکی از آن. است

ختار برخی سا در تغییر و ویژه نهادي و گسترش فناوري اطالعات، مستلزم ترتیبات تشکیالتی . بار اصلی به دوش فناوري اطالعات است

 که درجایی و شود برده بکار آن با شریک عنوان به اطالعات فناوري بایستی فرآیندها مجدد مهندسی موفقیت براي است؛ مقررات و واحدها 

 .]4[بگیرد عهده بر را آن هدایت دارد امکان

 

 اهميت موضوع تحقيق -2

 اطالعات فناوري تأثیر ترین مهم . بیاورد ارمغان به مجدد مهندسی هاي پروژه براي را زیادي هاي توانایی تواند می اطالعات فناوري

 فناوري. جدید فرآیندهاي طراحی نیز و ها آن دهنده تشکیل هاي فعالیت و فرآیندها بین در موجود تعامالت و عملکرد یلتحل: از است عبارت

 دیگر با را تعامالت و کنند درك را فرآیندي نتایج باشند، داشته فرآیندي انداز چشم یک تا کند می کمک ها پروژه این مجریان به اطالعات

 نظر در جدید، فرآیند طراحی و موجود فرآیند ارزیابی شکاف بین پلی عنوان به توان می را اطالعات فناوري براینبنا. کنند منعکس فرآیند

 فراوان تجارب داراي سازمان در اطالعات فناوري گروه .باشد می پروژه مدیریت تجارب و ها مهارت کننده فراهم اطالعات فناوري .گرفت

 مهندسی. هستند بزرگ مقیاس با هایی پروژه ساختارمند تقاضاي معرض در ها آن که طوري به ستنده بزرگ مقیاس با هاي پروژه مدیریت

 فناوري گروه در پروژه مدیریت متخصصین که اینجاست. شود برخورد آن با چنین این باید و است پروژه یک عنوان به سازمان در نیز مجدد

 .]5[شود می مطرح مجدد ندسیمه موفقیت در کلیدي جز یک عنوان به سازمان اطالعات
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 ادبيات تحقيق -3

 مهندسی مجدد 3- 
هاي فعال و هماهنگ است و با محیط  نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و داراي سیستم هر سازمان یا شرکت یک

گشاي مشکالت کنونی آنان نیست و اند که تنها تغییرهاي تدریجی راه ها یافته اسر دنیا سازمانرباگذشت زمان در س. خارجی ارتباط دارد

امروزه در سراسر دنیا این تغییرهاي . صورت اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود گاهی براي بقاي سازمان الزم است تغییرهایی به

بتواند سیستم را توصیف  کارگروه مهندسی مجدد باید توانایی دیدن جنگل انبوه را داشته باشد تا. شناسند مهندسی مجدد می بانامانقالبی را 

 ،کنندگان موجود زیرا فرآیند مهندسی مجدد در مورد نگهداري آخرین کاربرها و مصرف؛ تصمیم باید با دقت هر چه تمام گرفته شود ،کند

نیازي  اگر سیستم یکپارچه دوباره طراحی شود دیگر. کند هاي آینده و حالت گذار از سیستم قدیمی به سیستم جدید صحبت می نیازمندي

کنندگان  افزاري مهندسی مجدد همراه با تولیدات نهایی به آموزش مصرف به فرایند مهندسی مجدد نخواهد بود ولی فرآیند ضعیف نرم

 .مهندسی مجدد پرداخته شده است در ادامه به تعریف. ]3[ رفته نیاز دارد ازدست

 

یز انگ شگفتبراي دستیابی به بهبود و پیشرفتی  ، فرآیندها  اي و طراحی نو و ریشه 5بنیادین 4بازاندیشی": تعریف همرو چمپی

 ."  ]2[ خدمات و سرعت ،کیفیت ،همچون قیمت ،در معیارهاي حساس امروزي

 .اند شده دادهدر تعریف مهندسی مجدد از دکتر همر و دکتر چمپی چهار واژه کلیدي وجود دارد که در ادامه شرح 

 یی که ها فرضباید در برابر  ،آورند یی که به مهندسی مجدد روي میها شرکتشوند و  شته میکنار گذا ها گمانو  ها فرض :بنيادین

ی به کل بهکاري باید انجام دهد و چگونه را  اند جبهه بگیرند و این مورد را که یک شرکت چه فرآیندهاي کار را در میان گرفته اکنون هم

 .گیرد قرار میموردتوجه (( چگونه باید باشد؟))سپارد و  یمفراموشی 

 کامالً جدا از  ،را دور ریخت و طرحی نو ها کهنهیعنی بایستی  ،اي یعنی کاري را از بن و دوباره طراحی کردن طراحی ریشه :اي ریشه

 .ابالغ نمود ،ي فعلیها روشساختار و 

 یز و چشمگیر استانگ گفتشهدف دستیابی به جهشی  ،مهندسی مجدد سخن از افزایش سود و یا بهبود نسبی ندارد :يزانگ شگفت. 

ین دردسرها را تر بزرگیعنی به همان نسبت هم براي بیشتر مدیران ؛ ترین نقش را در تعریف مهندسی مجدد دارد مهم :فرآیندها

 درونداد«یی است که یک یا چند ها گاممجموعه  ،فرآیند کار. آورد به همراه می
 برونداد«را به کار گرفته و  »

اي مشتري آفرینند که بر یم »

 .سودمند و خواستنی است

 

 مراحل انجام فرآیند مهندسی مجدد -4
سازمانی ابتدا باید دقیقاً بدانیم که چه چیزي رامی خواهیم تغییر دهیم و  ي گستردهپیش از اقدام به هرگونه مهندسی مجدد 

ها کارش را  هایی هست که طبق این گام اراي گاممهندسی مجدد د .]3[ شوند بندي طبقهکامل و دقیق تعریف  و  طور بهچرا؟ باید اهداف 

 -2خواهیم  میبدانیم که چه  -1: اند از عبارت ها این گام . آمده است( 1)شماي مراحل انجام فرآیند مهندسی مجدد در شکل  .دهد انجام می

  .به دگرگونی مداوم دستیابی ونی دگرگونی در خود دگرگو -5 دگرگونی برنامهسنجش و ارزیابی  -4 اجرا کنیم -3 ریزي کنیم برنامه
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 .مراحل انجام فرآیند مهندسی مجدد(:   )شکل 

 

 فناوري اطالعات -5
رقابتی ، فناوري اطالعات توانسته است به یکی از بازیگران اصلی و مهم تبدیل  داًیدر دنیاي امروز و محیط اقتصادي پویا و شد

یک سازمان را به سمت نوآوري ، افزایش  تواند یفناوري اطالعات م. رسیدن به یک سرمایه استراتژیک ارتقاء دهدگردد و جایگاه خود را تا 

فناوري اطالعات ،  لیبد یبا توجه به اهمیت ب. عنوان یک مزیت رقابتی مطرح گردد  و تولید ارزش براي مشتریان هدایت کند و به يور بهره

 نحوه و میزان ،ها  چالش نیتر مهم از یکی. باشد داشته دنبال به نیز را متعددي يها چالش و مسائل آنمؤثر  يریکارگ به  بدیهی است که

 است؛ شده آورده در ادامه ها آن از اي خالصه که شده ارائه فناوري از متفاوتی تعاریف تاکنون. وکار است  کسب با اطالعات فناوري همسوئی

 ارائه و کاالها ساخت جهت در که کند می معرفی هایی سیستم و ها روش ابزار فرآیندها، حصوالت،م دانش، تمام را فناوري ": خلیل طارق

  .] ["شوند می گرفته بکار خدمت

 

 ارتباط فناوري اطالعات با مهندسی مجدد -6

 وکار خود را نیز نخواهد دگرگون کند توان دست زدن به مهندسی مجدد کسب فناوريمورد  شرکتی که نتواند دیدگاه خود را در

فنّاوري الزم  مشکل و سپس یافتن شناخت یاطالعات را برابر با خود کارکرد دانسته و یا نخست در پ هایی هم که فنّاوري داشت، وضع شرکت

ان دستیار و آسان کننده کار یکی از نیازهاي اساسی مهندسی عنو گیري از فناوري اطالعات به بهره. براي حل آن هستند نیز چنین است

 یريکارگ است ولی به حل، براي بیشتر مدیران ارشد آسان یعنی تعریف مسئله و سپس یافتن یک و یا چند راه تفکر عینی. مجدد است

امل نیرومند و سازنده را پیدا کنیم و نخست یک ع  است؛ بدین معنی که فناوري اطالعات درروند مهندسی مجدد، نیازمند تفکر استنتاجی

ها این است که فناوري را  شرکت اشتباه بزرگ بیشتر. ها را دارد توانایی حل آن یادشدهبپردازیم که عامل  ییها مسئله سپس به جستجوي

و بهتر  ازه براي پیشبرد، باال بردناوري تنهاي یک ف توانیم از توانایی چگونه می: پرسند می ها از خود آن. نگرند فرایند موجود خود می یدباد

تا  یریمکارگ توانیم فناوري را به طرح نمایند که چگونه می باید چنین پرسشی را که یدهیم استفاده کنیم؟ درحال کردن آنچه اکنون انجام می

هاي  ا دستیابی به آخرین یافتهخواهد ب فرایند می است؛ این يتوانمان نیست انجام دهیم؟ مهندسی مجدد، در پی نوآور آنچه را اکنون در

 يجا فنّاوري به سابقه نو و بی هاي يهاي مهندسی مجدد، تشخیص توانمند یکی از دشوارترین بخش .برسد اي کامالً تازه يها فنّاوري به هدف

هاي نهفته و  هموجود کاري چندان برجسته نیست بلکه باید جنب خریداري فناوري. شده آن است هاي شناخته گیري از توانایی بهره

را که درگذشته ویژه مدیریت بود براي  هایی یهاي اطالعاتی نوین، امکان دسترسی به آگاه پایگاه. و استفاده کرد هاي تازه را کشف خالقیت

 است شده یاحها بسیار آسان طر سازي که کار با آن وتحلیل و نمونه با ابزار تجزیه همه کارکنان فراهم کرده است؛ دسترسی به اطالعات همراه

 و بررسی کنیم بازبینی

 اجرا کنیم

 کنیم یزیر برنامه

 چگونگی انجام کار را تغییر 

 دهیم و آن را بهبود ببخشیم 

  میخواه یآنچه را که م

 تغییر دهیم

 میخواه یبدانیم که چه م
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کافی نبوده و  ییتنها فناوري به بر یهدر مهندسی مجدد باید دانست که تک. رساند گیري به کارکنان می اي براي تصمیم گسترده هاي ییتوانا

 . ] [ ها شتافت ناشناخته يسو ها به الزم است تا از دانسته

 

اهمیت  داراي مجدد مهندسی کار در اصلی بخش توان وانعن به و است دوباره ریزي طرح در اساسی عنصر تنها اطالعات فناوري

 آن طریق از کارهاي درست انجام بلکه نیست اطالعات حرکت سرعت افزایش اطالعات، فناوري از مؤثر استفاده در کلیدي عامل. است فراوانی

 آن گزارش نه و رود می به کار کارو کسب عملکرد بهبود براي درست و فعاالنه تصمیمات اخذ براي اطالعات فناوري حقیقت در. است

 قدرت اطالعات فناوري .دارد بستگی آن ریختن هم در قدرت به مجدد مهندسی در اطالعات فناوري اصلی مزیت .افتاد اتفاق بعدازاینکه

 از قدرت که سازمانی .آورد دست به رقابتی مزیت سازمان براي و بپردازند قیاسی تفکر به افراد شود باعث تواند می و دارد را قوانین   شکستن

 .بود آمازون آورد، شرکت دست به رقابتی مزیت فناوري از و ریخت هم به را خود قوانین همه و کرد استفاده اطالعات فناوري ریختن هم در

 آن جایگزین را اینترنت از طریق فروش و متوقف را فیزیکی هاي فروشگاه طریق از کتاب فروش و برد بین از را موجود قوانین شرکت این

 .] [شکست را قوانین قدیمی همه و داد تغییر کامل طور به را خود وکار کسب شیوه آمازون حقیقت در .ساخت
 

موجب تغییر و  تواند ینمانتزاعی  صورت بهیی و تنها بهکند، فناوري  ي ایفا میا عمدهفناوري اطالعات در مهندسی مجدد نقش 

به نحو صحیح و مطلوبی با  که یوقت خصوصاً  بگذارد، جا بهي از خود ا گستردهبسیار قوي و  ریتأثتواند  ي میفناور ، نیباوجودااما . تحول باشد

حول نیازهاي مشتریان  اي که قصد تبدیل سازمان سنتی مبتنی بر فعالیت به سازمان مبتنی بر تیم متمرکز  یک برنامه مهندسی مجدد ریشه

 عمدتاً هم آنکه  ها سازمانفناوري اطالعات به ایجاد تغییرات در  .عجین شده باشد  ي فرایند را دارد،راهبر نظام بهو تغییر نظام فعالیتی 

در ایجاد تغییرات به  تواند یمفناوري اطالعات . کند ادغام وظایف سازمانی و تبدیل نیروهاي رقابتی است کمک می تغییراتی در ماهیت کار، 

لذا طراحی مجدد فرایندها اغلب . مهندسی مجدد تلقی کرد کننده لیتسهتوان آن را در حکم  می رو نیازامهندسی مجدد یاري برساند و 

عامل توانایی بخش مهندسی مجدد  نیتر مهمدر اغلب حاالت، فناوري اطالعات . گیرد کمک گرفتن از فناوري اطالعات صورت می لهیوس به

اهمیت دارد این است که فناوري اطالعات تنها چگونگی انجام کارها را دگرگون امروز دانستن آن درباره نقش فناوري اطالعات  آنچه .است

 منعطف غیر و ناکافی سازمان در اطالعات فناوري ساختار زیر اگر. ] [داده است رییتغ همکند بلکه تعریف اقتصاد ، تجارت و رقابت را  نمی

 نکند، تغییر چیز هیچ اگر. کند می بروز جدید فرایند ایجاد در اطالعات فناوري نقش .شد خواهد مجدد مهندسی مانع اطالعات فناوري باشد،

 فناوري نقش. بود خواهد حداقل احتماالً آن اقتصادي منافع که شد خواهد موجود کاري فرایند شدن خودکار موجب اطالعات فناوري

 به فقط وکار، کسب فرآیندهاي در اطالعات فناوري دکاربر بیشترین .باشد نمی وکار کسب فرایند کردن  خودکار مجدد مهندسی در اطالعات

 را خود قوت نقاط تا کند می کمک سازمان به ها پرسش این. سازد می مطرح که است سؤاالتی به بلکه. نیست دهد می ارائه که هایی حل راه

 دست خود اهداف سایر و استراتژیک دافاه به سازمان تا کند می کمک اطالعات فناوري. یابد دست رقابتی هاي مزیت به و نموده شناسایی

 .] [نماید ایجاد خود وري بهره در توجهی قابل بهبود و یابد
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 ارتباط فناوري اطالعات و مهندسی مجدد مدل پيشنهادي در خصوص -7

عوامل مشارکت صاحب  ،شده است گونه که در این شکل نشان داده همان. دهد مدل پیشنهادي را نشان می( 2)شکل شماره 

هاي فناوري اطالعات قبل از اجراي بهبود  رهبري گروه فناوري اطالعات و ارزیابی توانایی ،مشارکت با رهبر ،یبانیپشت ،فرآیند و تیم بهبود

عواملی . شود ها بر موفقیت اجراي مهندسی مجدد بررسی می ازجمله عوامل فناوري اطالعات در سازمان هستند که در این پژوهش تأثیر آن

 عنوان متغیرهاي میانجی در سازي و اجراي مجدد و ارزیابی و آزمون فرآیندها به پیاده ،طراحی مجدد ،دمستندسازي مجد ،مانند تفکر مجدد

طور مستقیم بر روي موفقیت اجراي مهندسی مجدد  بدین ترتیب در این مدل عالوه بر اینکه عوامل فناوري اطالعات به. اند شده نظر گرفته

  .دهند هت اجراي صحیح و مطلوب مهندسی مجدد در سازمان را نیز تحت تأثیر خود قرار میگذارند بر متغیرهاي میانجی در ج تأثیر می
 

 

آمیز مهندسی مجدد با توجه به فاکتورهاي  هاي مدل فوق را جهت دستیابی به یک اجراي موفقیت توان گام طور خالصه می پس به

ها یک  ربر را شناسایی و بر اساس آن در مرحله بعد با توجه به مدل دادهابتدا باید نیازهاي کا: صورت زیر خالصه کرد فناوري اطالعات را به

مدل مفهومی از سیستم طراحی و استخراج نمود و سپس از طریق مذاکره با کاربر مدل مفهومی را به یک مدل منطقی و سپس آن را به 

درنهایت فرآیندهاي . گیرد ازي سیستم صورت میس پیاده ،نظر گرفتن کلیه عوامل زیرساختی موجود مدل فیزیکی تبدیل کرد و با در

 .گیرند مهندسی مجدد مورد آزمون قرار می
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 گيرينتيجه -8

 اي کامالً تازه يها هاي فناوري به هدف خواهد با دستیابی به آخرین یافته فرایند می است؛ این يمهندسی مجدد، در پی نوآور

هاي  گیري از توانایی بهره يجا فناوري به سابقه نو و بی هاي يیص توانمندهاي مهندسی مجدد، تشخ یکی از دشوارترین بخش .برسد

و  هاي تازه را کشف هاي نهفته و خالقیت موجود کاري چندان برجسته نیست بلکه باید جنبه خریداري فناوري. شده آن است شناخته

 مانع فناوري باشد، منعطف غیر و ناکافی سازمان در عاتاطال فناوري خصوص به فناوري، از استفاده نحوه و ساختار زیر اگر .استفاده کرد

 .شد خواهد مجدد مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85-86،ص5931،زمستان4،شمارهیعلمیپژوهشدرعلومرایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 

 منابع و مراجع

 

یند آپژوهشی فر -فصلنامه علمی  ،دولتی مدیریت مجدد، مهندسی طریق از مشتري منديیترضا به دستیابی ،. م ،حیويی . [1]

 . 1 13 ، 3-52ص  ،52شماره  ،مدیریت و توسعه 

 ،نژاد ییرضاترجمه عبدالرضا  ،منشور انقالب سازمانی ،ها شرکتمهندسی دوباره : طرحی نو در مدیریت ،. ج ،چمپی ،. م ،همر [2]

 .  3 13 ،موسسه خدمات فرهنگی رسا ،تهران

موسسه فرهنگی  ،چاپ اول ،ترجمه منصور شریفی کلویی ،مهندسی مجدد و مدیریت دگرگونی سازي سازمان ،. ن ،ابلنسکی [3]

 . 4 13 ،تهران ،نشاط

[4] Broadbent, W. ,p., and Clair,D., "The Implication of information Technology Infrastructure for 

Business Process Redesign, management information Systems",Vol.23,1999. 

[5] Ramanachandran, N. , Business Process Reengineering:" role of information technology in        
        implementation of business process reengineering", 1997. 

 . 5 13فرهنگی،  يها پژوهشانتشارات دفتر  ،یزدي ا داود و اعرابی محمد دکترسید تکنولوژي، ترجمه یریت، مد. ط ،خلیل [ ]

 .   13 ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،ترجمه ایرج پاد ،ها شرکتیزي دوباره ر طرح ،. ج ،پیچم ،. م ،همر [ ]

 .  13 ، "آن استقرار و اجرا در اطالعات فناوري نقش" :ندیفرا مجدد یمهندس ،. ا ،. ر ،نوري [ ]

 .2 13 ،انتشارات بهینه ،چاپ اول ،اصول و مفاهیم فناوري اطالعات ،. م ،زرگر [ ]

 

 


