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Background and Aims: In some studies, the crucial role of information 

management in future of education and research in higher education has been 

emphasized. Educational data are significant for management goals at its macro 

level. This paper tries to explain the management structure of educational 

information at facilities of higher education of medical sciences in order to improve 

the information quality, obtain information, and promote the university 

management. 

Methods: In this review paper, databases such as Noor, PubMed and Elsevier, 

both in Persian and English from 2000 to 2017, were investigated by searching some 

compound keywords including “information management” to retrieve the required 

resources and 87 related cases were categorized along with the printed sources. No 

limitations were applied in the selection of sources in terms of their types. 

Results: The most important findings are explained in the follows. Effective 

information management is a prerequisite for a continued social and economic 

development. Information management function is concerned in all aspects of 

managing information. Information and its management method should lead to the 

productivity of academic community. Information needs of Stakeholders must be 

met. Findings were categorized based on educational information management in 

university and three main subjects, as data collecting, processing and presentation. 

 Conclusion: In order to establish the three main steps of information 

management including the data collecting, processing and disseminating in 

universities of medical sciences, the necessary infrastructure should be made. 

Information systems and services should be designed, and redesigned to work based 

on a method that concentrates on user and tasks. 

    KeyWords: Information Management, Information, Education, Structure, Medical 

Sciences, University 
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 های علوم پزشکیدر دانشگاهآموزشی ساختار مدیریت اطالعات 

 

 3،1،دکتر محمدعلی حسینی، 1،2حمید مقدسی ،1منیره تحویلدارزاده
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در مطالعات بر نقش حیاتی مدیریت اطالعات در آینده آموزش و پژوهش در  زمینه و اهداف:

در این مقاله سعی بر آن است که ساختار مدیریت اطالعات آموزشی در آموزش عالی تأکید شده است. 

رتقای مدیریت منظور بهبود کیفیت اطالعات و کسب اطالعات و امراکز آموزش عالی علوم پزشکی به

 گردد. بییندانشگاهی ت

نور، »های اطالعاتی داخلی و خارجی نظیر در این مطالعه مروری منابع از پایگاه :بررسیروش 

 informationو مدیریت اطالعاتبا کلمات کلیدی ترکیبی از قبیل « (Elsevier)و الزویر (PubMed)پابمد

management  مورد مرتبط دسته  87لیسی بازیابی و با منابع چاپی به فارسی و انگ 2017تا  2000از سال

 ها اعمال نشد.  بندی شد. در انتخاب مقاالت و منابع محدودیتی از نظر نوع آن
 

ها، درک نیازها و الزامات اطالعات گام مهمی در تدوین استراتژی اطالعات و طبق یافته: هایافته

خدمات اطالعات و ترویج خالقیت و نوآوری است. مدیریت دانش و تدوین ابزارها برای فراهم کردن 

مدیریت اطالعات اثربخش شرط ضروری برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است. کارکرد مدیریت اطالعات 

شود. اطالعات و روش مدیریت آن باید موجب های مدیریت کردن اطالعات مربوط میبه تمام جنبه

ها حول مدیریت نفعان باید برآورده شود. یافتهعاتی ذیوری جامعه دانشگاه شود. نیازهای اطالبهره

 ها دسته بندی شد.اطالعات آموزشی دانشگاه و سه محور اصلی گردآوری، پردازش و ارائه داده

برای برقراری سه مرحله اصلی مدیریت اطالعات شامل گردآوری، پردازش و انتشار : گیرییجهنت

ها و خدمات اطالعات باید برای اقدام به ید بسترسازی شود. سیستمهای علوم پزشکی باها در دانشگاهداده

 روشی که متمرکز بر کاربر و وظایف باشد، طراحی یا بازطراحی شود.

 مدیریت اطالعات، اطالعات، آموزش، ساختار، دانشگاه، علوم پزشکی :کلیدی کلمات
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 مهمقد

اطالعات جریان حیاتی مؤسسات آموزش عالی است. 

. ]1[اطالعات یکی از منابع سازمانی است و نیاز به مدیریت دارد

گیری را بهبود، کارآیی را ارتقا اطالعات خوب و باکیفیت، تصمیم

ی بخشد. بسیارهای رقابتی میها امکان کسب مزیتو به سازمان

هایی برای مدیریت حلطور مستمر در پی راهها بهاز سازمان

های داخلی و خارجی خود هستند. اثربخش اطالعات در محیط

عنوان به (Information Management (IM))مدیریت اطالعات

شده است که با کمک آن موفقیت و حوزه مهمی شناخته

« Wilson»شود. طبق تعریف اثربخشی سازمانی تضمین می

دهی، هدایت و کنترل ریزی، سازمانمدیریت اطالعات به برنامه

های مدیریت اثربخش آوری و تکنیکاطالعات و استفاده از فن

های اطالعات و دانش در محیط داخلی و خارجی منابع و سرمایه

سازمانی برای کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد اشاره 

است از افزایش  . هدف مدیریت اطالعات عبارت]2[کندمی

اثربخشی حرفه از طریق افزایش توانایی آن برای اقدام بر اساس 

. ]3[شوداطالعاتی که در داخل و خارج سازمان تولید و استفاده می

 

 
دوماهنامه علمی 

 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 1396شهریور –مرداد

 
www.edcbmj.ir 

 .Farname Inc اصلیمقاله 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             2 / 14

mailto:Moghaddasi@sbmu.ac.ir
mailto:Moghaddasi@sbmu.ac.ir
https://edcbmj.ir/article-1-1185-fa.html


 1396شهریور –مرداد▐ 3 شماره 10 سال▐لوم پزشکی مجله راهبردهای آموزش در ع

221 

 

بندی، گزارش باالدستی و کمیته مشترک شورای بودجه

 Joint Information Systems Committee)های اطالعاتسیستم

(JISC)) بر نیاز به استراتژی برای مدیریت دانش  انگلستان همگی

و اطالعات و بر نقش حیاتی مدیریت اطالعات در آینده آموزش و 

تردید، بدون وجود . بی]1[کنندپژوهش در آموزش عالی تأکید می

مدیریت اطالعات سیستماتیک مناسب، وظیفه کسب، بازیابی و 

است به کار انگیز خواهد بود که ممکن انتشار اطالعات بسیار مالل

خصوص برای تعیین انواع اطالعات موردنیاز و و زمان اضافی به

نفعان منجر برای شناسایی اطالعات مناسب با نیازهای مرتبط ذی

. اطالعات مدارک دانشگاه باید بر اساس رویکرد روشمند ]4[شود

برای افزایش اثربخشی و کارآیی دانشگاه در انجام رسالت خود 

 .]5[مدیریت شود

ویژه در سطوح عالی تأثیر انکارناپذیری در توسعه وزش بهآم

های آموزش . داده]6[های اقتصادی و کیفیت هر جامعه داردبخش

. ]7[برای اهداف مدیریت و اداره در سطح کالن اهمیت دارد

سیستم اطالعات دانشجو، سیستم محوری هر دانشگاه و برای 

 .]8[اقدامات و خدمات آن به دانشجویان ضروری است

Sadughi  اطالعات در  انیجر تیوضع یبررسو همکاران

صورت زیر شرح را بهتهران  یدانشگاه علوم پزشک یقاتیمراکز تحق

تولید و »، «گردآوری»نحوه  ازلحاظجریان اطالعات اند: داده

اطالعات در مراکز تحقیقاتی و روابط اطالعاتی « اشاعه»و « ذخیره

. جریان شدهمسو و رقیب بررسی  مادر، هایسازماناین مراکز با 

و همکاران  Nakhoda .]9[اطالعات به شکل ناقصی وجود دارد

الکترونیکی دانشجویان در  هایپروندهمدیریت »ی با عنوان پژوهش

 این هدف انجام دادند.روش کیفی و مصاحبه به « هادانشگاه

فرایند ایجاد مخزن آرشیو الکترونیکی در دادن پژوهش نشان 

غلبه بر مشکالت ناشی از نگهداری آرشیوهای برای دانشگاه 

ایجاد مخزن  برایمرحله اساسی  10ها بود. آنفیزیکی گوناگون 

های مدیریت اطالعات فعالیت». طبق مقاله ]10[دکردنپیشنهاد 

سیستم مدیریت « Bahirdar»دانشگاه  «Bahirdarدانشگاه 

حال معرفی کرد. بااین 2009اطالعات دانشجوی خود را در سال 

نشده به گفته مؤلف مطالعاتی در زمینه کارکرد این سیستم انجام

بود. کمبود منابع، ماهیت تمرکزیافته سیستم، فرهنگ ضعیف 

علمی در رعایت مهلت مقررشده در سیستم و فقدان اعضای هیئت

های اصلی در اجرای ی کافی در کاربران، چالشاهای رایانهمهارت

گیری نویسنده، دانشگاه باید کارکرد سیستم بود. طبق نتیجه

سیستم مدیریت اطالعات دانشجوی خود را بازبینی نماید و 

های مدیریت اطالعات سایر ابتکاراتی برای خودکارسازی سیستم

Heriot-». دانشگاه ]11[فرآیندهای اصلی اداری نیز اتخاذ نماید

Watt« »سیاست اداره اطالعات و مدیریت مدارک دانشگاه »

ها، پایش و ارزیابی، اجرا، مشتمل بر اهداف، حیطه، مسئولیت

مدیریت اطالعات و »های مرتبط و تعاریف را تدوین نمود. سیاست

ای است که در آن نام مقاله «دانش در مؤسسات آموزش عالی

اطالعات در مؤسسات  برخی کاربردهای استراتژیک مدیریت

 .]12[آموزش عالی بحث شده است

ایجاد و استفاده از اطالعات نقش استراتژیک ایفا 

. اطالعات ]14[. اطالعات منبع استراتژیک دانشگاه است]13[کندمی

و نظام اطالعات مناسب برای توسعه کیفی هر دانشگاه و تبدیل 

این منبع شود. آن به دانشگاه پیشرو منبعی راهبردی تلقی می

. یکی از ]15[نقش مهمی در تحقق اهداف راهبردی دانشگاه دارد

 های اصلی دانشگاه، آموزش است.رسالت

بر تربیت نیروی انسانی آموزش، رسالت دانشگاه، 

های کلی نظام برای رشد و سیاست 1-3)آموزش( کارآمد دربند 

توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در آموزش عالی و مراکز 

. آموزش عالی همواره محیط پویای ]16[تأکید شده است تحقیقاتی

گیری استوار داشته است. سرعت نیازمند رهبری توانمند و تصمیم

کنونی تغییر در آموزش عالی، رهبران را به جستجوی دسترسی 

ها کند. آنگیری وادار میسریع به اطالعات برای تسهیل تصمیم

زمان و توجه به تأثیر همطور اغلب به توجه به متغیرهای زیاد به

 .]17[های داخلی و خارجی نیاز دارندتصمیمات خود بر حوزه
اطالعات آموزشی و مدیریت آن ابزاری مهم در تحقق رسالت 

 آموزشی دانشگاه است.

کاربرد اطالعات و مدیریت اطالعات آموزشی برای 

های های اطالعات و استراتژیسیستمتحقق رسالت دانشگاه، 

نش، توانایی مؤسسات برای پاسخگویی به محیط را مدیریت دا

های جامع و صحیح و . دسترسی به داده]17[بخشندبهبود می

گیری مؤثر در تحلیل خردمندانه ضرورت مهم برای تصمیم

رهبران آموزشی در صورت دریافت اطالعات  .]18[ها است دانشگاه

وانند تهای مدیریت اطالعات میصحیح و روزآمد از طریق سیستم

گیری قلب مدیریت تصمیمات کارآمدتری اتخاذ نمایند. تصمیم

ها و اطالعات آموزشی بنیاد حیاتی . تولید داده]11[آموزشی است

سازی، ها را به ذخیره. پیشرفت آموزش عالی، سازمان]19[است

مدیریت و استفاده از ذخایر اطالعات و دانش به طریق بهتر 

پذیری، اثربخشی ات جدید مسئولیتمنظور برآورده کردن الزامبه

ارزیابی وضعیت آموزش در یک  .]12[و کارآیی وادار ساخته است

کشور به اطالعات درباره دروندادها، منابع، اداره، اقدامات و نتایج 

های مدیریت موفق سیستم .]20[سیستم آموزش آن نیاز دارد
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گذاری و پایش سیستم اثربخش از طریق آموزش به سیاست

 (Reliable)اطمینانهای قابل. داده]19[ها و اطالعات نیاز داردداده

های درباره عملکرد بخش آموزش، منبع عالی برای ایجاد سیاست

سازی آمارهای آموزشی خوب آموزشی است. بنابراین فراهم

مرتبط، به هنگام و صحیح و کارکرد منظم سیستم مدیریت 

ش آموزش از اطالعات آموزشی عناصر کلیدی در تبدیل بخ

کننده صرف دروندادها به سیستمی که ارائه آموزش باکیفیت ارائه

. اطالعات ]21[کند، هستندخوب به دانشجویان را تضمین می

ترین اجزای مدیریت هر اعتماد و صحیح یکی از مهممرتبط، قابل

سازمان در شرایط برابر با منابع مالی و انسانی است و معرفی 

از پردازش اطالعات در عمل، منافع روشن دانش جدید برگرفته 

. در عصر پویایی، ]22[آوردرقابتی در بازار آموزشی فراهم می

پیچیدگی، رقابت و دانایی محوری وجود نظام اطالعات پویا و 

کارآمد در دانشگاه، ضرورتی انکارناپذیر است و عاملی حیاتی در 

ی بر گیری مبتن. تصمیم]15[شودموفقیت دانشگاه محسوب می

ها وظیفه مهمی برای مدیران و مدرسان آموزشی در آینده داده

های پشتیبان تصمیم باید از نیازهای است. طراحی سیستم

گیری آغاز شود. نفعان برای پشتیبانی تصمیماطالعاتی ذی

 Management Information)طراحان سیستم اطالعات مدیریت 

System (MIS)) ختاری برای ارائه و باید توجه نمایند که چه سا

نیاز  .]23[ها برای برآوردن نیازها مرتبط استهایی از دادهچه ارائه

ها و اطالعات ارتقای کیفیت آموزش عالی است. در اصلی به داده

های مناسب به ما امکان شناسایی و توجه به دسترس بودن داده

های گزینشی را مسائل و به مدیران امکان دستیابی به راه حل

بخشد. این امر موجب ارتقای کیفیت از طریق اجرای می

گردد که درنهایت گذاری و مدیریت بهتر میریزی، سیاستبرنامه

های کمی به درک شود. دادهبه کیفیت برتر دانشگاهی منجر می

رسالت  .]24[کندپیشرفت در راستای دستیابی به اهداف کمک می

بیت متخصصانی های علوم پزشکی در حوزه آموزش تردانشگاه

است که برای ارتقای سالمت افراد جامعه خدمت نمایند. نظام 

مدیریت اطالعات آموزشی در تحقق این رسالت مهم نقش حیاتی 

 کند.ایفا می

در اهمیت نظام اطالعات در اسناد باالدستی کشور، 

اسناد باالدستی درباره اهمیت نظام اطالعات به موارد زیر 

 شده است: اشاره

 ]31-25[ار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشوراستقر

 ]25[اصالح ساختار نظام سالمت

سازی سطوح و تنظیم رابطه تحصیل با اشتغال و متناسب

های تحصیلی با نقشه جامع علمی و نیازهای تولید و رشته

 ]25[اشتغال

  ]35-32[مدیریت اطالعات و دانش سالمت

 ]16[تحقیقاتی کشور سازی ساختار نظام آموزشی وبهینه

 ]30[های دانشگاهیانمستندسازی و انتشار فعالیت

صورت ساالنه و قانون قانون ارائه اطالعات نهادهای دولتی به

 ]35[همکاری اطالعاتی

اطالعات حاصل از سیستم اطالعات، ابزار توانمند مدیریت 

 در نظام آموزش عالی است.

زایش سیستم اطالعات مدیریت آموزش عالی برای اف

یکی از ابزارهای مهم برای کارآیی مدیریت دانشگاه، 

ها، سیستم گیری از اطالعات در مدیریت آموزشی دانشگاهبهره

در « Vohra & Das»طبق آنچه »گیری است. پشتیبان تصمیم

 Intelligent)گیریهای هوشمند پشتیبان تصمیمسیستم»

Decision Support Systems (IDSS)) یرش در برای مدیریت پذ

ها برای آورینوشتند، استفاده از این فن« مؤسسات آموزش عالی

گیری با تولید و ارائه اطالعات و فراهم کردن پشتیبان تصمیم

ها گیری در ارتباط با مدیریت پذیرش در کالجدانش که در تصمیم

های سیستم«. ]36[ها سودمند هستند، مناسب بودیا دانشگاه

را با ارائه اطالعات برای اتخاذ و پشتیبانی اطالعات امکان مدیریت 

برای مدیران و مدرسان،  MIS. ]37[سازداز تصمیمات فراهم می

گذاری و ارزیابی ریزی، سیاستاطالعات موردنیاز برای برنامه

در روسیه، در حال حاضر کار اجرای  .]38[کندآگاهانه را فراهم می

اطالعاتی برای  های اطالعات مشترک دانشگاه پشتیبانیسیستم

های یادگیری و اجرای گیری اداری و مالی، فعالیتتطبیق تصمیم

های آموزشی و پژوهشی است که در های نوآورانه در فعالیتطرح

دهد. این ابزارهای کل کارآیی مدیریت دانشگاه را افزایش می

تر اطالعات کار با مدارک را در ساختارهای اداری بسیار ساده

های اداری سیستم اطالعاتی، فرآیند آموزشی، فعالیت. ]22[سازدمی

. ]39[ ای خودکار و مدیریت مالی را پوشش خواهد دادو حرفه

های اطالعات در مدیریت، اهداف مؤسسات معرفی سیستم

ها، حذف وری فعالیتآموزش عالی را در زمینه افزایش بهره

. ]40[ دهدکاری و بهبود کارآیی مدیریت شکل میدوباره

های اطالعات، توان بالقوه بیشتری از نظر کمی و کیفی به سیستم

مدیریت  .]41[ بخشدشده به تصمیم گیران میاطالعات ارائه

. نظام ]22[ شودوسیله سیستم اطالعات حمایت میدانشگاه به

اطالعات آموزش عالی اطالعات موردنیاز مراکز آموزشی را تهیه 
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ریزی آموزش و ن وضعیت برنامهکند تا با استفاده از آن آخریمی

. سیستم اطالعات مدیریت ]42[ نیروی انسانی به دست آید

 سازد.آموزش، اطالعات آموزشی را فراهم می

سیستم  ،(EMIS)سیستم اطالعات مدیریت آموزش

اطالعات مدیریت آموزشی نقش مهمی در کمک به 

گذاران، تصمیم گیران و مدیران آموزشی در مالزی برای سیاست

های کند. این امر به دادهگیری به هنگام و مناسب ایفا میتصمیم

. ]7[ صورت در دسترس برای افراد مرتبط نیاز داردباکیفیت باال به

و دیگران اذعان نمودند، وزارت آموزش به « Ariko»طبق آنچه 

ها اجرای سیستم اطالعات مدیریت آموزش برای فراهم کردن داده

گیری متعهد ی، ایجاد سیاست و تصمیمریزبرای بهبود برنامه

بینی شود. حمایت مدیریت و اختصاص منابع بهترین پیشمی

سیستم اطالعات مدیریت  .]43[بودند EMIS های نتایجکننده

، ]44،54[آموزش، سیستمی برای گردآوری، پردازش، اشاعه

ها و اطالعات برای پشتیبانی از یکپارچگی و نگهداری داده

ریزی، پایش و حلیل سیاست، ایجاد، برنامهگیری، تتصمیم

سیستمی  EMIS مدیریت در همه سطوح سیستم آموزشی است. 

ها، فرآیندها، اقدامات، قوانین و آوری، الگوها، روشاز افراد، فن

ای جامع و مقررات است که با یکدیگر برای فراهم کردن مجموعه

، غیرمبهم و به اعتمادها و اطالعات مرتبط، قابلیکپارچه از داده

هنگام برای رهبران، تصمیم گیران و مدیران آموزشی در تمام 

. از ]44[کنندها عمل میسطوح برای پشتیبانی در انجام مسئولیت

اند از کندی انتشار و نادرستی عبارت EMISهای اصلی ضعف

ارائه اطالعات موردنیاز  EMISهدف  .]46[ها به دالیل فنیداده

گیری ر زمان مناسب برای استفاده در تصمیمبرای فرد مناسب د

ارائه اطالعاتی است که برای  EMISمدیریت است. هدف اصلی

. کار ]47[شودبهبود مدیریت آموزش در تمام سطوح استفاده می

العاده مهم آموزش عالی و هسته و مدیریت آموزشی بخش فوق

. سیستم اطالعات ]48[بنیاد کل مدیریت آموزش عالی است

دهی کارکردی آموزشی خود را ایفا ها باید جهتدانشگاه آموزش

ای مدیریت اطالعات امکان دسترسی های رایانه. سیستم]49[نماید

سه مرحله از نظر  .]50[ سازندبه انواع جدید اطالعات را فراهم می

( انتشار 3( پردازش 2( گردآوری 1وجود دارد:  EMIS کارکرد 

از کشوری به کشوری دیگر  EMIS. تعاریف و حیطه ]45[ هاداده

حال، ایجاد تعریف این کند. الگوی مطلوب وجود ندارد. بافرق می

کاری واضح اهمیت دارد. این کار استقرار منابع را بهینه و پایش و 

. در سیستم مدیریت اطالعات ]51[سازدارزیابی را روشن می

حال دانشجویان شامل دانشجو تمام اطالعات مربوط به شرح

مینه خانوادگی، نشانی، مدارک دانشگاهی کامل، مدارک وضعیت ز

. سیستم اطالعات ]11[ شوددانشگاهی و خوابگاه ثبت و استفاده می

دانشجو، سیستم اصلی هر دانشگاه است و برای اقدامات و خدمات 

به دانشجویان اساسی است. سیستم اطالعات دانشجو کارکردهایی 

. در دسترس بودن مخزنی 1کند: یاز جمله موارد زیر را فراهم م

های های تحصیلی، رشتههای مؤسسه )دورهاز فرآورده

. گزارش دهی عملیاتی و مدیریتی 2و غیره(  (Subject)آموزشی

. اصول ]8[ های تخصصیها برای سایر سیستم. تأمین داده3

 Student Information)سیستم مدیریت اطالعات دانشجوی 

Management System (SIMS)) اند از:یکپارچه عبارت 

سازی سیستم با عوامل محیط اجتماعی، اقتصادی، یکپارچه

 یکی شود. سیاستی و فن آورانه باید با طراحی آن

شده سیستم یکپارچه باید در مرزهای ساختاری تعریف

 توسط ساختار درون محیط طراحی شود.

ها باید با ساختار هماهنگ و مرتبط کارکردهای سیستم

 د.شو

 سیستم هماهنگ شده باید به شناسایی دانشجو قادر باشد.

برای یکپارچگی، طراحی باید ضمن توجه به نیازها و 

 .]52[الزامات با محیط تأیید شود

که از ابعاد مختلف به  دهدیمبررسی مطالعات نشان 

اما  [55-53، 12، 11]است شدهپرداختهمدیریت اطالعات در دانشگاه 

 عنوانبه هادانشگاهالعات آموزشی در ساختار مدیریت اط

ی هاپژوهشطور جامع تبیین نشده است. ی بهارشتهنیبموضوعی 

معدود داخلی نیز اغلب با موضوعاتی نظیر مدیریت اطالعات 

و به مدیریت اطالعات آموزشی در  [9]اندگرفتهشکلپژوهشی 

 آموزش عالی علوم پزشکی کشور پرداخته نشده است.

ی در زمینه مدیریت اطالعات آموزشی در اعهمطالتاکنون 

ی علوم پزشکی که فعالیت در حوزه سالمت و حیات بر هادانشگاه

نشده است. ، انجامدیافزایماهمیت وافر کارکردهای اطالعاتی آن 

ساختار مدیریت اطالعات سعی بر آن است که  مقالهدر این 

بهبود منظور آموزش عالی علوم پزشکی بهدر مراکز آموزشی 

و  بهبود کیفیت کسب اطالعات تینها در و اطالعاتکیفیت 

 گردد.  بیینت ارتقای مدیریت دانشگاهی

 روش بررسی 

این مطالعه مروری مقاالت معتبر با کلمات کلیدی در 

 information“و « مدیریت اطالعات»ترکیبی از قبیل 

management” الزویر»، «پابمد»های اطالعاتی نظیر از پایگاه» ،

تا  2000از سال  (Irandoc)، نور و ایرانداک«(Scopus)اسکوپوس»
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 87به انگلیسی و فارسی بازیابی و با منابع چاپی  2017سال 

مورد مرتبط با عنوان دسته بندی شد. در انتخاب مقاالت و منابع 

، سایر چاپ ریزاعمال نشد. مقاالت  هاآنمحدودیتی از نظر نوع 

ستفاده نشد. منظور از اطالعات و ارتباط شخصی ا هارسانه

 عنوان بهآموزشی، اطالعات مربوط به کارکرد آموزشی دانشگاه 

دانشگاه در حوزه دانشجویان است.  گانهسهی هارسالتیکی از 

( 1مدیریت اطالعات آموزشی شامل سه مرحله اصلی است: 

در مؤسسات آموزش عالی گردآوری  هادادهکه  هادادهگردآوری 

( انتشار 3. شودیمپردازش  هادادهکه  هاداده( پردازش 2. شودیم

 یهاگزارشبه شکل جداول،  شدهپردازشی هادادهاطالعات که 

. لذا بررسی شودیمخالصه، نمودارها و غیره به کاربران منتشر 

با توجه به  محور اصلی فوق 3 عنوان وبه متون مربوط در زمینه 

 همه ابعاد انجام گردید. 

 اهیافته

برای تبیین ساختار مدیریت اطالعات آموزشی در 

ها حول مدیریت اطالعات های علوم پزشکی، یافتهدانشگاه

آموزشی در دانشگاه و سه محور اصلی آن )گردآوری، پردازش و 

ارائه( طبق آنچه در روش پژوهش بیان شد، به ترتیب در ادامه 

 (.1دسته بندی گردید)جدول 

 ت آموزشی در آموزش عالی ها و اطالعامدیریت داده

مدیریت اطالعات طبق تعریف، وظایف مدیریت، 

سازی و کنترل گردآوری، پردازش، ریزی، هدایت، هماهنگبرنامه

نظور پشتیبانی از اهداف  مسازی و ارائه اطالعات بهانتقال، ذخیره

. کارکرد مدیریت اطالعات به تمام ]56[ای را دربرمی گیردحرفه

. ]57[شودت کردن اطالعات در سازمان مربوط میهای مدیریجنبه

مدیریت اطالعات اثربخش شرط ضروری برای توسعه مستمر 

ها به بهبود فعالیت مدیریت . سازمان]58[اجتماعی و اقتصادی است

اطالعات به دلیل نیاز به بهبود کارآیی، نیاز به پیروی از مقررات و 

. اقدامات بهبود ]2[دهنددرخواست ارائه خدمات جدید ادامه می

 .]59[طور هدفمند اتخاذ گردد ها باید بهکیفیت داده

ایجاد و حفظ زیرساختی برای مدیریت اطالعات، موضوعاتی 

شده و نظیر اجماع گروهی، دسترسی، مزایا، وظایف خوب تعریف

. الزامات اطالعات ]60[گیردتوزیع مجدد نیروی انسانی را در برمی

ریزی استراتژیک شناخته ندارد برنامهعنوان بخش استاباید به

وری دانشگاه شود. اطالعات و نحوه مدیریت آن باید موجب بهره

های مربوط به اطالعات حیاتی دانشگاه باید ثبت و شود. فعالیت

مؤلفان چنین  (2017)در مرور تلفیقی اخیر . ]14[تأییدشده باشد

ندهای ها و فرآیهای سیستمگیری نمودند که محدودیتنتیجه

عنوان موانع اصلی بهبود مدیریت طور عمده بهاطالعات موجود به

ها رویکرد ملی به مدیریت اطالعات اطالعات در کل هستند. آن

نفعان در حیطه مربوط را برای توجه به نیازهای اطالعاتی ذی

 .[61]متعدد گزارش کردند

 محور 3فهرست مرور مدیریت اطالعات آموزشی دانشگاه و . 1جدول

 اصلی گردآوری، پردازش و ارائه اطالعات

 :ها و اطالعات آموزشی در آموزش عالیمدیریت داده

 اصول مدیریت اطالعات دانشگاه

 سیاست های مدیریت  اطالعات دانشگاه

 های اطالعات در مؤسسات آموزش عالیاستراتژی

 های مدیریت  اطالعات دانشگاهها و مسئولیتنقش

 شی در دانشگاه:های آموزگردآوری داده

 نفعان اطالعاتی دانشگاهکاربران و ذی

 نیازهای اطالعاتی و گردش اطالعات در آموزش عالی

 پردازش و تحلیل داده های آموزشی در آموزش عالی

 :ارائه اطالعات آموزشی دانشگاه

 ویژگی های استراتژی موفق اشاعه داده ها

 روش ارائه داده ها
 

ترین ن یکی از پیچیدههای دانشجویامجموعه داده

ها از منابع مختلف و توسط کارکنان وسیع ها است. دادهمجموعه

شود. ایجاد روند واضح آوری اطالعات وارد میهای فندر سیستم

اطالعات درباره تعداد دانشجویان، دستاوردها و ابقا برای مدیریت 

های ارتقای سازمان و پشتیبانی از اثربخش حیاتی است که فرصت

 . ]62[کندستقرار اثربخش منابع کلیدی را شناسایی میا

های مدیریت اطالعات آموزشی: مشکالت کنونی فعالیت

های مدیریت اطالعات آموزشی را مشکالت مربوط به فعالیت

. از ]53[بندی کرد: انسانی و سازمانیتوان به دو رده اصلی طبقهمی

های جنبه توجه اطالعات واضح در دسترس دربارهکمبود قابل

. بر ]54[های آمریکا نارضایتی وجود داشتها و دانشگاهحیاتی کالج

ها، درصد سازمان Butler» ،94» اساس گزارش تحقیق گروه

ها بینند. تقریباً نیمی از آناطالعات را برای عملکرد مهم می

هایی پیش شده ندارند. چالشاستراتژی اطالعات واضح تعریف

ترالیا از قبیل کمبود کیفیت اطالعات و روی دانشگاه موناش اس

 .]14[ها و محتوا وجود داردآوریگرایی در فننبود هم

مدارک سرمایه مهم هر سازمان است و باید همیشه 

از ساختار آن مدیریت شود. اهمیت نگهداری مدارک  نظرصرف

گیری و طور مؤثر، اطمینان از پشتیبانی سازمان برای تصمیمبه
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ی است. سازشفافپذیری و افزایش مسئولیتاستفاده برای 

مدارک، اطالعات حیاتی مربوط به کارکردهای مختلف را 

 .]63[کنندیمدربردارند و برای رفاه و منافع شهروندان عمل 

مدیریت مدارک موجب تسهیل دستیابی به رسالت دانشگاه 

. مدیریت مناسب مدارک به دانشگاه برای مدیریت شودیم

طور اثربخش، حفاظت در اجرای رسالت به ،هاآناطالعات 

پذیری و دادخواهی، حفاظت از حافظه مشترک، ترویج مسئولیت

. ماهیت کلی آن عبارت است از ]5[کندیماداره مطلوب کمک 

صورت مناسب فراهم کردن اطالعات مناسب برای افراد مناسب به

در مکان و زمان مناسب با کمترین هزینه. مدارک موجب 

. مدارک در مؤسسات ]64[کارآمد و اثربخش خواهد شدمدیریت 

آموزش عالی اطالعاتی را دربرمی گیرد که در جریان کار آموزش 

طور مداوم، پشتیبانی از صورت کارآمد و مؤثر، ارائه خدمات به به

تصمیمات مدیریت و اطمینان از تداوم اجرای سیاست سودمند 

. ]65[ی خود نیاز داردهاتیفعالاست. هر سازمان به مستند کردن 

که شواهد انجام  کندیمی دانشگاه مدارکی ایجاد هاتیفعالانجام 

. اگر چنین مدارکی کندیمکارکردهای قانونی دانشگاه را فراهم 

طور مناسب مدیریت نشود شواهد ارزشمند برای همیشه از به

ی هاکنترلدست خواهد رفت. مدیریت مناسب به معنی برقراری 

در هر مرحله از چرخه حیات مدارک مطابق با اصول سیستماتیک 

. مدارک در بسیاری از کشورها ]5[و الگوی مدیریت مدارک است

سازی ضعیف و ی ضعیف، بایگانی ناکارآمد، ذخیرهدهسازمانبا 

. مؤسسات دانشگاهی با ]65[شودیماستقرار نامنظم توصیف 

 .]63[ی مدیریت مدارک مواجه هستندهاچالش

از اجزای مدیریت اطالعات آموزشی دانشگاه، به در ادامه 

های اصول و سیاست های مدیریت اطالعات دانشگاه، استراتژی

 پردازیم.ها میها و مسئولیتها و نقشاطالعات در دانشگاه

 اصول مدیریت اطالعات دانشگاه -

ها باید از این اصول آگاهی و تبعیت هر یک از متولیان داده

 داشته باشند:

 (Business)ایه فراتر از هر واحد فردی یا حرفهدانشگا .1

 ها است.مالک کلیه داده

شده مسئول ها باید متولی تعریفهر یک از منابع داده .2

 .]66[داشته باشد

های مدیریت ها برای اجرای سیستمبهترین فعالیت .3

 .]67[اطالعات آموزش باید به کار رود

ی و ریزباید نیازهای چرخه برنامه EMISهای داده .4

 .]19[بندی آموزشی را برآورده نمایدبودجه

کارآمدی نظام اطالعات دانشگاه متأثر از سالمت  .5

 .]15[سازمانی آن است

 سیاست های مدیریت اطالعات دانشگاه -

هر حرفه به سیاست اطالعات نیاز دارد که قوانین سازمان 

گذاری، انتشار، اکتساب، استانداردسازی، برای به اشتراک

. در سیاست ]68[کندو فهرست اطالعات را مشخص میبندی طبقه

ها و های دانشگاه چارچوب مدیریت دادههای مدیریت داده

های بیانیه سیاست مدیریت داده .]66[شودها فهرست مینقش

افراد »صورت است: نیوزیلند بدین« Canterbury»دانشگاه 

اه نیز های اداری دانشگمسئول اقدامات دانشگاه باید مسئول داده

های گذاریها برای افزایش اعتبار سرمایهباشند. حفظ کیفیت داده

ها، حیاتی است. دانشگاه به دانشگاه در گردآوری و نگهداری داده

 .]66[«شودهای فوق متعهد میاصول مدیریت داده

درباره مدیریت مدارک  2005بر اساس نتایج تحقیق سال 

 است: شده مطرحدر دانشگاه پیشنهادهای زیر 

  دانشگاه تحلیلی از کارکردها و ارتباطات کلیدی خود برای

 شناسایی مدارک اساسی انجام دهد.

 که در آن، مدارک  کندیمیی که چارچوبی فراهم هااستیس

  .]5[دانشگاه مدیریت شود باید برقرار شود

ها و های مدیریت مدارک الکترونیک با سیاستبرنامه

ای گونهشود و بهفیق میکارکردهای مدیریت اطالعات تل

شود که مدارک و اطالعات الکترونیک طراحی می

های اطالعات در مؤسسات .استراتژی]63[اطمینان باشدقابل

 آموزش عالی

یابند که مدیریت بسیاری از مؤسسات آموزش عالی درمی

ها حیاتی است. کارآمد و اثربخش اطالعات برای موفقیت آینده آن

ها، اطالعات و دانش در کار دانشگاه، هر یک به علت محوریت داده

زمان، تولیدکننده و کاربر اطالعات طور هماز عناصر اصلی به

 .]69[هستند

های اطالعات دانشگاه: ساختارها و استراتژی سیستم

های اطالعات برای فرآیندهای ایجاد و اجرای استراتژی سیستم

شده  متر شناختهها، کپشتیبانی از مشتریان و کاربران دانشگاه

عنوان اساس  های اطالعات به. استراتژی سیستم]70[است

گیری استراتژیک کلی تمام کارکردهای مرتبط با اطالعات و جهت

های آوری اطالعات در داخل سازمان است. استراتژی سیستمفن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             7 / 14

https://edcbmj.ir/article-1-1185-fa.html


 های علوم پزشکیدر دانشگاهآموزشی ساختار مدیریت اطالعات  |همکاران و تحویلدارزاده  

226 

 

شده است: استراتژی اطالعات، جزء تشکیل 4اطالعات از 

ستراتژی مدیریت اطالعات و آوری اطالعات، ااستراتژی فن

 .]69[استراتژی حرکت یا تغییر

های مالزی، در خصوص استراتژی سیستم اطالعات دانشگاه

های ریزی استراتژیک سیستمای طراحی روش برنامهدر مقاله

اطالعات متناسب با نیازهای سازمانی و ساختار مؤسسات آموزش 

وش از طریق نویس رشده است. پیش عالی دولتی مالزی توصیف

ریزی استراتژیک های موجود برنامهترکیب تحلیلی روش

 .]71[های اطالعات مستند شدسیستم

استراتژی اطالعات دانشگاه: استراتژی اطالعات، محوری 

بین استراتژی دانشگاهی یا اهداف و استراتژی سیستم اطالعات 

که چه اطالعاتی است. استراتژی اطالعات به سؤاالتی نظیر این

 .]69[دهدوردنیاز است، پاسخ میم

استراتژی مدیریت اطالعات دانشگاه: استراتژی مدیریت 

دهی خدمات اطالعات اطالعات مربوط به چگونگی سازمان

. درک نیازها و الزامات اطالعات گام مهمی در تدوین ]69[است

استراتژی اطالعات و مدیریت دانش و تدوین ابزارها برای 

 .]2[عات و ترویج خالقیت و نوآوری استسازی خدمات اطالفراهم

جمله  ها: ازهای بهبود گردآوری دادهاستراتژی

شده ها به موارد زیر اشارههای بهبود گردآوری دادهاستراتژی

 است:

ಏ صورت سودمند بازخورد اطالعات به تولیدکننده به 

ಏ هاترغیب به شفافیت، غلبه بر نگرانی با توزیع تدریجی داده 

ಏ 51[هاهای تولید دادهکاهش هزینه[ 

ها طبق اسناد کاری سازمان های گردآوری دادهاستراتژی

«Infodev »:به شرح زیر است 

  نیازهای اطالعاتی مدیران عالی در سطوح مختلف

 نفعان را با دقت تعیین کنید.سیستم آموزش و ذی

 ها باید مدیران، مدرسان و های گردآوری دادهاستراتژی

 برگیرد. سب را درنفعان مناسایر ذی

 های افزایی بین فرمها و هماز گردآوری آسان داده

 سرشماری و مدارک نگهداری شده اطمینان یابید.

 های مالی برای گردآوری با بررسی استفاده از مشوق

 های مناسب اطمینان یابید.ها از برقراری کنترلداده

 ز گیری ابین گردآوری و بهرههای نزدیکاز ایجاد ارتباط

 ها اطمینان یابید.داده

 منظور درک فرآیند  های کمی و کیفی را بهداده

 .]72[سیاست تأمین کنید

در تدوین استراتژی مدیریت اطالعات برای دانشگاه 

«Monash »مدیریت اطالعات »انداز عبارت است از استرالیا، چشم

ای است که ما بهتر بتوانیم دانش را ایجاد و به اشتراک گونه به

و ابعاد اطالعات شامل حیطه، )محدوده( هدف، زمینه « بگذاریم

(Context)اصول استراتژی ]14[، زمان، فرآیند و ساختار است .

 University)«سان شاین کوست»مدیریت اطالعات در دانشگاه 

of the Sunshine Coast (USC))  استرالیا نیز شامل موارد زیر

 است:

 مدیریت اطالعات با های گذاریها و سرمایهفعالیت

 یابد.های استراتژیک پیوند میاولویت

 طور مناسب منبع دهی، های اطالعات بهفعالیت

 شود.ریزی و اجرا میبرنامه

 .یافتن، دسترسی و استفاده از اطالعات آسان است 

 شود.یکپارچگی، کیفیت و امنیت اطالعات تضمین می 

 ارتی مشی داخلی و الزامات نظاطالعات مطابق با خط

 شود.خارجی مدیریت می

 73[شوندهای مدیریت اطالعات تعریف میمسئولیت[. 

های مدیریت اطالعات آموزشی ها و مسئولیتتعیین نقش

 در دانشگاه الزمه کار مدیریت است.

 های مدیریت اطالعات دانشگاه ها و مسئولیتنقش -

دسترس بودن  منظور اطمینان از ثبات، صحت و دربه

ها برای هر سیستم اطالعات های مدیریت دادهجاد نقشها، ایداده

های ها چارچوب مدیریت دادهاصلی ضروری است. این نقش

ها در بخش . این نقش]66[یکپارچه را در دانشگاه ایجاد خواهد کرد

 شده است.نفعان اطالعاتی دانشگاه در ادامه بیانکاربران و ذی

 Chief Information)مدیر ارشد اطالعات در آموزش عالی 

Officer (CIO)) عنوان عامل اجرایی ارشد سازمان مسئول به

. در ]74[سیاست، مدیریت، کنترل و استانداردهای اطالعات است

انگلستان، اجرای مجموعه اطالعات اصلی توسط شورای 

 Higher Education Funding)بندی آموزش عالی انگلیس بودجه

Council for England (HEFCE)) ،های دانشجویان درخواست

های صحیح و مقایسه پذیر بین مؤسسات را همگون برای داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             8 / 14

https://edcbmj.ir/article-1-1185-fa.html


 1396شهریور –مرداد▐ 3 شماره 10 سال▐لوم پزشکی مجله راهبردهای آموزش در ع

227 

 

طور هدفمند مقایسه کنند. سازد تا دانشجویان آینده بتوانند بهمی

های ممیزی را به تضمین دادن درباره مدیریت و الزامات، کمیته

 .]62[کندشده ملزم میهای ارائهتضمین کیفیت داده

 های آموزشی در دانشگاهگردآوری داده

های آموزشی دانشگاه باید بر اساس نیازهای گردآوری داده

 اطالعاتی کاربران صورت گیرد.

 نفعان اطالعاتی دانشگاهکاربران و ذی .1

ها اعضای جامعه دانشگاهی هستند که به کاربران داده

عنوان بخشی از کارکردهای مرتبط شغلی  های سازمانی بهداده

ها بندی کاربران داده. طبقه]75[اه دسترسی دارندخود در دانشگ

 صورت زیر است: به

آوری ها: بخش فنداده (Data Custodian) متولی )مسئول( -

ها سازی دادهاطالعات دانشگاه که مجری سیستم ذخیره

 است.

ها: مدیر ارشد دانشگاه معموالً در داده (Trustees)سرپرست  -

ریزی و های برنامهولیتسطح معاون رئیس دانشگاه که مسئ

 های سازمانی را بر عهده دارد. گذاری مربوط به دادهسیاست

ها: کارمند دانشگاه که مسئولیت داده (Steward)ناظر  -

استفاده در واحد خود را بر عهده  های موردمدیریت داده

ها نظارت ها بین واحد و مسئول دادهدارد و برگردش داده

  .]75[کندمی

 طالعاتی و گردش اطالعات در آموزش عالینیازهای ا .2

برخی اطالعات حیاتی هستند طوری که تعیین و مدیریت 

ها با استفاده از ابزارها و وسایل متعدد از هر دو رویکرد آن

. سیستم ]2[مدیریت دانش و مدیریت اطالعات بسیار مهم است

های سودمند برای تحلیل کلیه مدیریت آموزش عالی تمام داده

های کلیدی آموزش عالی را باید فراهم نماید و این امر از شاخص

پذیر است آوری اطالعات و ارتباطات امکانطریق استفاده از فن

که سیستم اثربخش مدیریت اطالعات آموزش عالی را مقرر 

. ماهیت برنامه مؤسسات آموزش عالی، تمام انواع ]24[داردمی

 .]4[گیرداطالعات را در برمی

نیازهای کاربران در کانون اصلی تدوین استراتژی قرار دادن 

و  EMIS. بعد از تعیین استراتژی ]55[ترین کار استاطالعات مهم

ضروری  EMISتعهد برای اجرا، تعیین نیازهای اطالعاتی 

های توسعه ملی و بخش آموزش و نیازهای . اهداف برنامه]72[است

ها . دانشگاه]76[باشند EMISهای کننده دادهمدیران باید تعیین

باید ساختار تأمین اطالعات خود را روشن و در صورت امکان 

 .]77[ساده نمایند

فرآیند انتخاب عناصر اطالعاتی: کلیه اشخاص سهیم در 

ها اقدامات و مدیریت مراکز باید در طراحی سیستم گردآوری داده

: 2نفعان : شناسایی و سهیم کردن ذی1ها: گام سهیم باشند.

: 4: شناسایی عناصر اطالعاتی 3ی نیازهای اطالعاتی شناسای

: بررسی کیفیت عناصر 5بازبینی تعاریف عناصر اطالعاتی 

: روزآمدسازی 7: توجه به کارآیی عناصر اطالعاتی 6اطالعاتی 

 .]78[ای عناصر اطالعاتی برای انعکاس تغییر نیازهای اطالعاتیدوره

موزش عالی، جریان اطالعات دانشگاه: سیستم پیشرفته آ

شبکه گردش اطالعات توانمند در سازمان و در بین 

طلبد. گذاران آموزش عالی برای ارتقای کیفیت میسیاست

سیستم گردش اطالعات داخلی و خارجی با یکدیگر سیستم 

دهند. کامل گردش اطالعات در آموزش عالی را تشکیل می

اعه یا کارآیی مدیریت اطالعات به درونداد کارآمد کاربر و اش

صورت به هنگام  ها و اطالعات مبتنی بر نیاز بهبرونداد داده

 . ]24[بستگی دارد

ها و ، گامTQM (Total Quality Management)رویکرد 

کند. مراحل سیستماتیک سیستم مدیریت اطالعات را اعمال می

اعتماد اطالعات در آموزش عالی این رویکرد گردش مستمر و قابل

ریزی، پایش ای که سیستم موجب برنامهگونهد بهکنرا تضمین می

سو و برآورده ها در یکو ارزیابی بهتر در کنار پیگیری استراتژی

ای و اطالعاتی دانشجویان، اساتید و کردن نیازهای داده

. اینفودیو در اسناد کاری ]24[شودپژوهشگران در سوی دیگر می

وزشی را در چهار های آمخود فرآیندهای گردآوری و تحلیل داده

کشور بنگالدش، گانا، موزامبیک و نیجریه گزارش نمود. طبق 

آسانی از طریق ایجاد اقدامات یا بررسی بسیاری از مشکالت به

تر به نظر شد. آنچه مشکلهای مشخص بهسازی میسیستم

رسد بهبود تعهد مدیریت ارشد است. اکثر مشکالت گردآوری می

ها و فرآیندهای مربوط گردآوری داده ها از طراحی ابزارهایداده

  .]72[گیردها منشأ میبه اجرای آن

انواع نیازهای اطالعاتی در پایگاه اطالعاتی دانشگاه: الزامات 

ها در استرالیا، ها برای دانشگاهگردآوری و گزارش دهی داده

های دانشجویان در فایل عناصر اطالعاتی برای گردآوری داده

ترم، مکان جنس، شاخص سکونت،  مکان سکونت نام از قبیل:ثبت

سکونت دائمی، نوع حضور، کشور تولد، زبان مادری، سال ورود به 

استرالیا، نمره ورود، ناتوانی، باالترین مدرک قبل از آغاز تحصیل و 

های سلسله مراتبی ایالتی . سیستم داده]79[سن را دربرمی گیرد
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کند. تلف منابع یکپارچه میرا از انواع مخ EMISهای آمریکا، داده

کنندگان کمک مالی ایالت را به کمک مالی دولت فدرال، دریافت

ها برای مدیریت، تحلیل های دادهطراحی، تدوین و اجرای سیستم

سازد. های دانشجویان قادر میو گزارش کارآمد و صحیح داده

دانشجویان،  نامثبتاند از: سیستم های دانشگاهی عبارتداده

ی کارکنان، آموزش مداوم، اطالعات هادادهام ترم، کمک مالی، اتم

. سطح ملی به برخی ]20[درجه تحصیلی و اطالعات دوره تحصیلی

صورت نام دانشجویان بهاطالعات یکپارچه در کشور نظیر ثبت

شده در هرسال، تعداد کل ساالنه، تعداد کل دانشجویان قبول

گذاری، برای سیاستشده در هرسال و غیره دانشجویان جذب

های بندی و ارزیابی حوزهریزی ملی آموزش عالی، بودجهبرنامه

 .]24[اولویت آموزش نیاز دارد

های سیستم اطالعات مدیریت دانشگاه به پایگاه داده

. ]80[مناسب با اهداف و نیازهای خاص آن نیاز دارد

«Windham»]76[ ها را از نظر چهار بخش از فرآیند تولید داده

در جای  بندی نمود: درونداد، فرآیند، برونداد و نتایج.آموزشی رده

ی دانشجویان به درونداد، پردازش و برونداد هادادهدیگر 

 ها، اطالعات دانشجویان از. بر اساس یافته]81[شودیمی بندمیتقس

نام های جمعیتی: ثبتدسته بندی زیر است: داده جمله شامل دو
، 60، 52، 20[های دستاوردها و داده ]79-83، 75، 51، 44، 42، 24، 20، 18، 8[

76[ 

  های آموزشی در آموزش عالیپردازش و تحلیل داده

 EMISدر دسترس بودن ابزارهای پردازش مناسب در 

ها در صورت پردازش نامناسب ارزش اندکی حیاتی است. داده

ترین پردازش، فقدان یا کیفیت دارند. از طرف دیگر، مناسب

های پس از گردآوری داده .]76[کندها را جبران نمیف دادهضعی

ریزی کنید. دهی آن برنامهآموزشی باید برای چگونگی سازمان

است. برخی از  EMISهای چرخه ها یکی از فعالیتپردازش داده

اند از: پایش ابزارها، تعیین های پردازش عبارتترین جنبهمهم

.یکی از ]84[ هاسازی دادهو پاکها( های ناقص )فقدان دادهداده

ها، عادت رهبران به شیوه موانع رایج برای پذیرش وسیع تحلیل

گیری مبتنی بر شواهد مدیریت شهودی است لذا به تصمیم

متعهد نیستند. دیگری فقدان تعهد مؤسسات به در دسترس 

ها فرآیند هوشمند . تحلیل داده]54[کردن اطالعات مدیریت است

گیری هایت به سیستم پشتیبان تصمیمن درشغلی است و 

ها گذاری سیاستریزی و هدفگردد که به برنامهرهنمون می

نوع تحلیل اغلب با نیازهای کاربران هماهنگ  .]20[کندکمک می

کند. سپس ایجاد ها راهنمایی میشود و در تدوین نوع گزارشمی

های آموزشی ضروری های مبنایی عملکرد سیستمشاخص

اند از: درونداد، فرآیند، برونداد، ها عبارت. انواع شاخص]84[است

 .]85[کیفی، کمی، کارآیی و برابری

 ارائه اطالعات آموزشی دانشگاه

دهی بهتر الزامات قانونی، قوانین مجوز دسترسی و سازمان

ها برای کاربرد تحلیل فقط برخی از دالیل این است که چرا داده

ها تمایل دارند و استفاده نامناسب چه بندی دادهمؤسسات به رده

 .]54[کندکسی افشای سازمانی ایجاد می

ها در تضمین کیفیت آمارها اهمیت دارد. چگونگی ارائه داده

های دیداری نظیر جدول یا نمودار در صورت استفاده از کمک

ها باید واضح و فشرده تر خواهد بود. گزارشخواندن آن آسان

دهند تردید باقی نگذارند. تمام اشکال ارائه میباشند و مانند آنچه 

ها باید ساده، خوانا و دارای حقایق برجسته باشند. تصمیم ارائه

کننده از ها به هدف گزارش و فرد استفادهبرای چگونگی ارائه داده

نوع گزارش ممکن است بسته به نوع  .]86[اطالعات بستگی دارد

 EMISها بخشی از سیستم که آمارکاربر متفاوت باشد. درک این

است، اهمیت دارد. گردآوری، پردازش، تحلیل و گزارش دهی 

. ]87[وزارت آموزش است EMISآمارها جزء مسئولیت مرکز 

ها در سیستم آموزش باید استفاده از خدمات وب برای انتشار داده

های . ویژگی]45[پذیر سازدها را امکاندسترسی مستقیم به داده

 ها عبارت است از:اشاعه داده استراتژی موفق

 افزایی بین استراتژی بروندادهای اشاعه و تضمین هم

 ها چرخه تولید داده

 تعیین با دقت ساختار تولید برونداد 

 تعیین مهلت برای ارسال بیرونی متون ترویجی 

  72[انتشار ساالنه[. 

طور ها بهاشاعه فرآیند مهمی است که فقط با انتشار داده

دهد. اشاعه به استراتژی مشخص که با استراتژی نمیخودکار رخ 

راستا باشد، نیاز دارد. در صورت موفقیت، ها همتولید داده

کند که عرضه، تقاضای خود را استراتژی اشاعه شرایطی ایجاد می

ها، تالش یافته (Publishing) . بدون انتشار]72[آوردبه وجود می

رود. در صورت ها از بین میبرای گردآوری، پردازش و تحلیل داده

های موردنیاز کاربران افزایش اشاعه، احتمال دریافت فرآورده

یابد. این کار استفاده از اطالعات را نیز ترغیب می

ها در بین .یکپارچگی و به اشتراک گذاشتن داده]72[کندمی

ترین ها یکی از مهمها اهمیت دارد. یکپارچگی دادهبخش

ها است. استراتژی یکپارچگی داده EMIS های ایجاداستراتژی

 .]19[باید اجرا شود
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های آماری انتخاب شود باید ساده هر قالبی برای ارائه داده

های اصلی باید استاندارد باشد و با دقت تهیه شود. کیفیت داده

صورت دستی تولیدشده وسیله رایانه و چه بهها چه بهباشد. داده

عات تولیدشده نادرست خواهد باشد، اگر صحیح نباشد اطال

 ]86[بود

 بحث

روش دسته بندی شد  ها در محورهای ذکرشده دریافته

(. در این مقاله ساختار مدیریت اطالعات آموزشی در 1)جدول 

صورت نقلی تبیین گردید که تاکنون های علوم پزشکی بهدانشگاه

 تر در بخشی از مطالعات از ابعادکمتر موردتوجه بوده است. پیش

صورت جامع( به مدیریت اطالعات در دانشگاه مختلف )نه به

 .] 53-55-11،12[شده بودپرداخته

مدیریت اطالعات آموزشی در دانشگاه عبارت است از فراهم 

صورت مناسب در کردن اطالعات مناسب برای افراد مناسب به

که در . هم چنان]64[ مکان و زمان مناسب با کمترین هزینه

نیز به  Pausitsو  Pircher .]47[شده است اشارهمطالعه دیگر 

گردآوری، پردازش و ارائه اطالعات در آموزش عالی 

های در مقاله خود فعالیت MatebTafere [12]اندکردهاشاره

. آموزش عالی [11]مدیریت اطالعات دانشجو را تبیین کرده است

در نظام سالمت به خاطر رسالت عظیم تربیت نیروی انسانی 

رآمد در حوزه علوم پزشکی برای پاسخگویی به نیازهای کا

سرعت در حال تغییر جامعه نیازمند تبیین ساختار مدیریت به

اطالعات آموزشی و برقراری آن است. با اشاره بر کمبود پژوهش 

در این زمینه، بررسی وضعیت ساختار مدیریت اطالعات آموزشی 

لگو پیشنهاد های علوم پزشکی کشور و طراحی ادر دانشگاه

 گردد.می

 گیرییجهنت

های علوم ساختار مدیریت اطالعات آموزشی در دانشگاه

طور جامع تبیین از مباحث بسیار ارزشمندی است که به پزشکی

برای برقراری صحیح سه مرحله اصلی مدیریت نشده بود. 

ها در اطالعات آموزشی شامل گردآوری، پردازش و انتشار داده

م پزشکی باید بسترسازی شود. ایجاد ساختار های علودانشگاه

های علوم پزشکی برای مدیریت اطالعات آموزشی در دانشگاه

عنوان اساس سیستم برقراری نظام مدون اطالعات آموزشی به

ها و خدمات اطالعات باید سیستم»آموزش عالی ضروری است. 

 برای اقدام به روشی که متمرکز بر کاربر و وظایف باشد، طراحی

نفعان و کاربران تا نیازهای کلیه ذی« ]14[یا بازطراحی شود

اطالعات آموزشی در راستای اعتالی نظام آموزش عالی علوم 

 پزشکی کشور برآورده شود. 

 تقدیر و تشکر

قدری که در انجام مطالعه ما را یاری از کلیه اساتید گران

 گردد.گزاری مینمودند سپاس

 تعارض منافع

 .ندارد وجود منافع تعارض گونههیچ نویسندگان بین

 یمنابع مال

 شدهامین ت به صورت شخصیی اجرای این پژوهش هانهیهزتمام 

 است.
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