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  »عبداً صرني فقد حرفاً علمني من«
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 پیشگفتار

با هدف بررسي اثربخشي اتوماسيون اداري بر ميزان عملکرد مراکز آموزش  کتاباین 

کاربران  کتابشود. در این  اي استان ایلم بر اساس مدل مالکوم بالدریج انجام مي وحرفه فني

اي و مراکز تابعه به تعداد  حرفه و سيستم اتوماسيون اداري با نام فرزین در اداره کل آموزش فني

به عنوان جامعه آماري در مقاطع تحصيلي کارداني، کارشناسي،  93-94 نفر در سال 123

گيري تصادفي انتخاب گردیدند. روش جمع آوري  کارشناسي ارشد و دکترا به شيوه نمونه

باشد و اطلعات بدست آمده از پرسشنامه  ها در این پژوهش روش ميداني و پرسشنامه مي داده

مورد تجزیه و تحليل قرار  spssبا استفاده از نرم افزار  در دو بخش آماري توصيفي و استنباطي

شود و براي سنجش  گرفته است براي تعيين روایي پرسشنامه از اعتبار محتوایي بهره برده مي

پایایي پرسشنامه استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برآورد گردید که این ضریب براي 

باشد. با  از ضریب اعتبار بالیي برخوردار ميتوان گفت پرسشنامه  بوده و مي 963/0پرسشنامه 

توجه به اینکه در این پژوهش از مدل تعالي مالکوم بالدریج استفاده شده و این مدل داراي 

منابع انساني و مدیریت  ،مدیریت دانش ،معيارهاي: رهبري، خط و مشي و استراتژي، ذي نفعان

گانه موثر در عملکرد  6هاي  از ميان متغيردهد  باشد. نتایج مدل رگرسيوني نشان مي فرآیند مي

اي با استفاده از آزمون و رگرسيون دو عامل وارد مدل رگرسيون  مراکز آموزشي فني و حرفه

ریزي استراتژیک و نقش اتوماسيون  شدند این مولفه ها شامل نقش اتوماسيون اداري در برنامه

ابسته یعني عملکرد مراکز آموزشي اند که بر متغير و اداري در مدیریت کيفي فرایند بوده

 اي مؤثر و تأثيرگذار هستند. حرفه و فني

 



 



 

 مقدمه

هاي جدید در حوزه ارتباطات سبب افزایش سير  امروزه جهش در توليد علم و ایجاد نوآوري

هاي  زمينه شده است. یکي از مهمترین تکنولوژيوري در این  تبادل اطلعات و نيز افزایش بهره

نوین و مطرح در این زمينه اتوماسيون اداري است. اتوماسيون اداري، بهترین ابزار براي رسيدن 

هاي  حل جویي و استفاده بهينه از زمان در سازمان است. راه به راهکارهاي مفيد در جهت صرفه

ه و همچنين مدیریت بر گردش کارها را مکانيزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشيد

جویي و استفاده بهينه از زمان  سازد. در این فرایند، حذف مکاتبات کاغذي، صرفه ميسر مي

وري سازمان از  شود و در واقع اتوماسيون اداري مکانيزمي است در راستاي بهبود بهره عملي مي

آسان در اطلعات ذخيره  جوي و طریق گردش الکترونيکي مکاتبات در سطح سازمان، جست

شده، پاسخگویي سریع و به موقع به مراجعان، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداري، اعمال 

 کنترل مناسب بر کاربران، ثبت و نگهداري بهينه اطلعات و بهبود ارتباطات درون سازماني

نایي از هاي اخير، مهمترین تغيير را در نظام دا گسترش سيل آساي کامپيوتر در دههاست.

اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتي از اختراع خط به این سو پدید آورده است. به موازات 

هاي جدید آمده است که به همان اندازه  ها و رسانه این تغيير خارق العاده، گسترش شبکه

شگفت انگيز است و کارش، جابجا کردن دانایي و عناصر تشکيل دهنده آن یعني داده و 

دهند و همواره در فضاي  ست. آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام مياطلعات ا

برقراري یک » :نویسد ( مي1379. صرافي زاده به نقل از ابراهيمي نسب )کنند آن حرکت مي

کند و  تسهيل و تقویت مي ها، مدیریت سرمایه اطلعاتي را ساختار ارتباطي مطلوب در سازمان

ارتباطات در سازمان، در تأمين بستر مناسب  ي و ابزار نوین برقراريدر این راستا، تکنولوژ

 باشد. از دلیل عمده بکارگيري مدیریت اطلعات وارتباطات سازماني بسيار تأثير گذار مي

در ادارات و دفاتر  وري کساني است که تکنولوژي اطلعاتي در محيط اداري، افزایش بهره

آیند تا نوع خاصي  ازکارکنان گرد هم مياي  است که عده کنند. دفتر به معناي محلي کار مي

و  از کار مانند پردازش اطلعات را انجام دهند. اداره و محل کار، تابع پيشرفت فناوري
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گيرد، به ميزان قابل توجهي تحت تأثير تکنولوژي در آن  در آن انجام مي که است عملياتي

سيستم اتوماسيون اداري، : »نویسد ( مي1387) یزداني و همکاران به نقل از خسروي زاده «است

حلقه ارتباط فناوري اطلعات باارتباطات سازماني بوده و کاربرد وسایل الکترونيک در 

)یزداني و همکاران،  «هاي دفتري، به منظور افزایش کارایي و اثربخشي در سازمان است فعاليت

و فعال در زمينه آموزش و ارائه خدمات  هاي پویا اي از جمله سازمان حرفه و (.سازمان فني1389

باشد که با توجه به رسالت خود در زمينه ایجاد  اي به کار آموزان در سطح کشور مي حرفه و فني

هایي در زمينه تعالي کارایي  وري در آموزش و دامنه بالي فراگيران، ایجاد رهيافت بهره

به خيل فراگيران با توجه به امکانات سو و از سویي پاسخگویي  هاي این سازمان از یک فعاليت

استفاده از  بهو بودجه محدود سبب شده تا یکي از موارد اهتمام در این سازمان توجه 

. اتوماسيون اداري توانسته ضمن باشد هاي نوین در عرصه آموزش و اطلع رساني آوري فن

ها، ایجاد کننده  ادهارتباط تنگاتنگ بين کارکنان سازمان و نيز اشتراک گذاري اطلعات و د

شود. در این  کز مياهاي مر یک بستر براي استفاده همزمان گروه وسيعي از کاربران از داده

در یک قالب و به ... ها و ها، پيگيري اسي اداري، درخواسترهاي کار، بروک شرایط، فرایند

اتلف با توانند در هر لحظه و با کمترین زمان  شکل منظم دسته بندي شده و کاربران مي

 هاي خود در سازمان اقدام نمایند. بيشترین دقت به فعاليت

 

  



 

 اولفصل 
 مبانی نظری پژوهش

 مقدمه 2-1
را در دو بخش مورد بررسي قرار خواهيم داد. در بخش اول  اثردر این فصل مباني نظري 

هاي کاربست  ابتدا به بررسي ادبيات نظري نقش اتوماسيون اداري در سازمان و سپس به ویژگي

آوري درسازمان و بهبود عملکرد همچنين اهميت تکنولوژي در سازمان و بررسي کارکرد  فن

شود. در بخش دوم نيز ابتدا  اي پرداخته مي هوحرف نقش اتوماسيون اداري درحوزه آموزش فني

هاي بنيادي مدل، معيارهاي نه گانه مدل  هاي تعالي، ارزش به تعالي در سازمان، تاریخچه مدل

 هاي پيشين در داخل وخارج خواهيم پرداخت.  مالکوم بالدریچ و سپس به بررسي پژوهش

 فناوري اطلعات به عبارتيتوسعه : »نویسد ( مي2008کفاش به نقل از پيرز و مارک )

هاي استراتژیکي مدیران  ریزي )اتوماسيون اداري( همواره یکي از مهمترین اصول تبيين برنامه

هاي امروزي قلمداد شده  منابع انساني سازمان متصور شده از سوي مدیران و ذینفعان در سازمان

هاي  ي اعم از بخشو رهيافت به سمت پياده سازي و کاربرد آن در تمامي مراتب سازمان

سبب شده است تا ضمن ایجاد  بازاریابي و... هاي مکانيزه داخلي، خدمات رساني، سيستم

کاهش اتلف زمان و تسریع امور، نتایج مهمي  ها، اثربخشي و سودمندي ناشي از کاهش هزینه

 ید.در رابطه با افزایش جایگاه سازمان و ارزش اسمي و ذاتي آن در بين سایر رقبا بوجود آ
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بنابراین، تلش زیادي در جریان بوده تا زمينه استقرار و کاربرد این سيستم بيش از پيش مورد 

 (.1392)کفاش، «گيردتوجه قرار 

هاي پيشرفته نحوه ارتباط و انتقال  عبارتي کلي در برگيرنده تمام فناوري  اتوماسيون اداري

تواند یک شبکه مخابراتي، چندین  هاي الکترونيکي است. این سامانه مي ها در سامانه داده

هاي استفاده شده در آنها  کامپيوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتي، و همچنين برنامه

 (.1،2009)هابرت باشد

و موفق در  بزرگهاي  مدیران در شرکت » نویسد ( مي1389احمدي به نقل از سيد جوادین )

اخلي و خارجي، ضمن درک اهميت هاي د هاي فروش خدمات در بازار رقابت عرصه

بدیل آن در  هاي کاري در سازمان خود به نقش بي اتوماسيون اداري در مکانيزه کردن فرایند

اند. با رویکرد استفاده از اتوماسيون  هاي کارکنان پي برده تسریع و تقویت عملکرد در فعاليت

بر روي خروجي کار افزایش  ها کم شده و دقت و تسازمان اداري، نه تنها زمان انجام فعاليت

ها، ضمن بال  ها از طریق شبکه یابد، بلکه کارکنان همگام با روند پرشتاب نقل و انتقال داده مي

هاي تسلط بر محيط مجازي، به ایجاد اندیشه توسعه خلقيت و دانش خود در  بردن توانمندي

یت ما شاهد تسریع کمي و هاي بهينه بيش از گذشته مبادرت ورزیده و در نها پيدا کردن مسير

 (.1388، )احمدي «ایم هاي سازمان بواسطه افزایش تقویت عملکرد کارکنان بوده کيفي فعاليت

هاي استقرار نظام  در این بين به منظور نيل بر تقویت عملکرد سازماني موفق، اعمال سازوکار»

اعم از سطح دانش هاي کارکنان  اتوماسيون اداري منطبق بر شرایط بومي سازمان و خصيصه

 (.1387، )مير سپاسي« تجربي و علمي، ماهيت مشاغل، حساسيت کار و... مورد توجه بوده است

 بررسی ادبیات نظری نقش اتوماسیون اداری در سازمان: بخش اول 2-2
هاي  همسو با توسعه تکنولوژي در بخش: »نویسد ( مي2010حقي به نقل از مارک و آوستين )

ها  ها نظير سازمان هاي مهم چرخه اقتصادي کشور مختلف در سطح بين الملل و بویژه در بخش

هاي موفق در استفاده و بکارگيري از  و موسسات مالي، ما شاهد اتکاء بيش از پيش سازمان

                                                           
1 Hobert  
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درون و برون سازماني اي ه هاي تکنولوژیکي در جهت افزایش تسهيل در اجراي فرایند سامانه

ایم. ماهيت توسعه کمي و کيفي ارتباطات از یک سو و از سویي دامنه پوشش و  خود بوده

هاي جدي توسط  ریزي هاي جدید سبب شده است تا برنامه سهولت استفاده از تکنولوژي

هاي  هاي سازماني خود با آخرین دستاورد ها به منظور تطبيق دادن فعاليت مدیران این سازمان

(.رویکرد به این مهم، نه تنها به دليل امکان ایجاد توسعه 1389 )حقي، «تکنولوژیکي انجام شود

هاي الکترونيکي و نيزافزایش ضریب امنيت،  کمي و کيفي خدمات بوسيله استفاده از کانال

هاي کار در سازمان داراي اهميت بالیي بوده است،  کارایي، سرعت و دقت بيشتر در فرایند

در آنها که این خود با اتکاء به  رضایت منديکه موضوع رفاه حال مشتریان و افزایش بل

ساعت شبانه روز  24هاي الکترونيکي که در آن مشتریان قادر خواهند بود در  هاي کانال قابليت

وبدون وقفه، با امنيت کامل و بدون تماس فيزیکي با سازمان، از امکانات و تسهيلت آن در 

ها تلقي شده  هاي ارزشمند براي سازمان ود استفاده نماید از جمله راهبردجهت امور خ

 متهاي خد خدمات کانال: »نویسد ( مي2010صرافي زاده به نقل از ماتسو و همکاران )است.

دهد و معتقد است مشتریان  رساني مبتني بر اتوماسيون اداري را از سه جنبه مورد توجه قرار مي

ها، در سه سطح قادر به دریافت خدمات رساني مبتني بر اتوماسيون اداري هستند که این  سازمان

 -1 افزایش سطح رفاه آنان را فراهم آورده است. این سه سطح عبارتند از زمينهامر 

ترین سطح خدمات رساني مبتني بر اتوماسيون اداري است. در  رساني: این سطح ابتدایي اطلع

هاي  این سطح، سازمان، اطلعات مربوط به خدمات و عمليات سازماني خود را از طریق شبکه

ارتباطات: این سطح از خدمات رساني مبتني بر  -2کند. عمومي یا خصوصي معرفي مي

آورد.  جام مبادلت بين سيستم سازماني و مشتري را فراهم مياتوماسيون اداري، امکان ان

ریسک این سطح در خدمات خدمات رساني مبتني بر اتوماسيون اداري بيشتر از شيوه سنتي 

 -3است و به ابزارهاي مناسبي براي کنترل دسترسي کاربران به شبکه سازمان نياز دارد. 

اده از یک سيستم امنيتي کنترل شده، تراکنش: در این سطح، مشتري قادر است با استف
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فعاليتهایي از قبيل صدورچک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. این سطح از خدمات 

 «رساني مبتني بر اتوماسيون اداري، از بالترین سطح ریسک برخوردار است

اني مبتني ترین مزایاي خدمات رس مهم » :نویسد ( مي2010صرافي زاده به نقل از ميتزبرگ )

هاي توزیع  اند از: تسازمان بر کانال بر اتوماسيون اداري در افزایش رفاه حال مشتریان عبارت

جدید، ارائه خدمات اصلح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونيک. البته 

مدت و بلند هاي کوتاه مدت، ميان  مزایاي خدمات رساني مبتني بر اتوماسيون اداري از دیدگاه

مدت نيز قابل بررسي است. رقابت یکسان، نگهداري و جذب مشتریان از جمله مزایاي خدمات 

رساني مبتني بر اتوماسيون اداري در کوتاه مدت )کمتر از یکسال( هستند. در ميان مدت 

اند از: یکپارچه سازي کانالهاي  مزایاي خدمات رساني مبتني بر اتوماسيون اداري عبارت

هاي  مدیریت اطلعات، گستردگي طيف مشتریان، هدایت مشتریان به سوي کانال مختلف،

ها، کاهش هزینه پردازش معاملت، ارائه خدمات  هاي مطلوب و کاهش هزینه مناسب با ویژگي

به مشتریان بازار هدف و ایجاد در آمد نيز از جمله مزایاي بلند مدت خدمات رساني مبتني بر 

 (.1390)صرافي زاده، « اتوماسيون اداري هستند

هاي اخير با محوریت  اتوماسيون اداري در دهه: »نویسد ( مي2005عبادي به نقل از مایر )

دانش و خردگرایي انسان و به منظور بهره برداري بهينه از اندیشه و سپردن امور تکراري و غير 

وسعه جوامع، توجه هاي انساني، به عنوان محور ت خلق به ماشين و همچنين آزاد سازي مهارت

ها و محافل علمي را به خود جلب نموده است. در این ميان، ميزان توسعه و کاربرد  ویژه سازمان

هاي پيشرفت علوم به شمار  ترین شاخص هاي سازماني از مهم اتوماسيون اداري در امر فعاليت

لکترونيکي به عنوان یا ا يهاي سازماني به صورت اتوماسيون ادار اي که فعاليت رود، به گونه مي

هاي علمي، پژوهشي، و فرهنگي عصر  دستاوردهاي مهم این فناوري، از عوامل اصلي جهش

هاي علمي موجود، گذر از شرایط کنوني و  حاضر است. از این رو به منظور کاهش شکاف

هاي روز مسيري غيرقابل اجتناب  تکنولوژي تغيير جهت به سوي جامعه اطلعاتي مبتني بر
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یا الکترونيکي زیر مجموعه و فصل  يهاي سازماني به صورت اتوماسيون ادار عاليتاست. ف

 (.1391 ،)عبادي «باشند مشترک فناوري اطلعات و ارتباطات مي

آوري  پاولووسکي براي کاربست فن» :نویسد ( مي2006سعادتمندي به نقل از پاولووسکي )

بر محدودیت هاي: جغرافيایي،  اتوماسيون اداري در سازمان پنج هدف اصلي شامل غلبه

 «هاي سازماني را مشخص کرده است هاي رایج فعاليت فرهنگي، اقتصادي، فردي و نظام

آلي را براي  اگر مدل ایده: »نویسد ( مي2006ایرواني به نقل از استيونز )(.1383)سعادتمندي، 

باشند  موعه آن ميهاي سازماني الکترونيک زیرمج هاي مجازي که فعاليت هاي سازماني فعاليت

توانند به دستاوردها و مزایاي زیادي  هاي سازماني مي در نظر بگيریم، فراگيران و مدیران فعاليت

هاي سازماني در هرزمان و  دست یابند که از مهمترین این مزایا امکان ارائه و توسعه فعاليت

ها، برخورداري از  ها، انتخاب دلخواه محتواي فعاليت مکان دلخواه با حذف انواع محدودیت

هاي اتوماسيون  هاي سازماني بصورت هوشمند از طریق سامانه هاي فعاليت بهترین مشاوره

هاي سازماني و سنجش  هاي ارزیابي و تحليل فرآیند فعاليت ، برخورداري بهترین شيوهيادار

هزینه بالي مانند  یبيها و معا باشد. گرچه بسياري از منتقدان چالش ميزان پيشرفت کارکنان، مي

هاي مخابراتي و ارتباطي، عدم تطابق  خرید و توسعه تکنولوژي لزم، محدودیت در زیر ساخت

هاي مدیریتي و نظارتي، محدود  کامل محتواي ارائه شده با نيازهاي موجود، فقدان مهارت

هاي  هاي ارتباطات اجتماعي و... را براي این شيوه فعاليت ساختن و صدمه زدن به مهارت

ها با پيشرفت و توسعه  ها و ضعف اند که البته بسياري از این کاستي زماني برشمردهسا

در ادامه ایرواني به نقل از استيونز (.1384)ایرواني،  «اند تر گشته هاي جدید کمرنگ تکتولوژي

 آوري فن ترین کاربرد مهم آوري اتوماسيون اداري در سازمان کاربست فن» :نویسد ( مي2006)

، بهبود 2محور رایانه بهبود عملکرد کاري همانند مختلفي اشکال قالب که در است اطلعات

 و 5محور شبکه بهبود عملکرد کاري ،4خط نابر بهبود عملکرد کاري ،3خط عملکرد کاري بر

                                                           
2- Computer Based Learning 

3- On Line Learning 

4- Offline Learning 

5- Web Based Learning 
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شود.تحقق اهداف عالي و دستاوردهاي کم نظير  ارائه مي  6شبکه هاي سازماني تحت فعاليت

مستلزم بکارگيري اصول و قوانيني است که  يصورت اتوماسيون ادارهاي سازماني به  فعاليت

گردند، تاجائي که در برخي از منابع  اي ارائه مي هاي پایه این اصول تحت راهکارها و روش

هاي سازماني به صورت  مهم این ابزارها خود به عنوان یک روش پایه بکارگيري و ارائه فعاليت

هاي  هاي پایه بکارگيري فعاليت رنظر گرفته شده اند. روشو الکترونيک د ياتوماسيون ادار

 شوند: به سه دسته کلي به شرح زیر تقسيم مي يسازماني به صورت اتوماسيون ادار

هاي  هاي مجازي برخط یا سنکرون: در این شيوه بکارگيري فعاليت هاي سازماني . فعاليت1

همزمان با ارائه فرامين کاري در محيط ، مجموعه سازمان يسازماني به صورت اتوماسيون ادار

باشد. بنابراین در این نوع  حاضر مي يهاي سازماني به صورت اتوماسيون ادار فعاليت

هاي سازماني، تصاویر زنده مجموعه سازمان بصورت ویدئوئي توسط کارکنان مشاهده  فعاليت

اي  ئي کند و در نتيجه مباحثهتواند فرد متقاضي را شناسا مجموعه سازمان نيز مي شود. متقابلً مي

هاي سازماني به صورت  پذیرد. از مهمترین ابزارهاي ارائه فعاليت زنده بين دو طرف صورت مي

سنکرون یا برخط استفاده از پيج زنده، بکارگيري و ایجاد خطوط محاوره  ياتوماسيون ادار

وط محاوره زنده با مجازي، مباحثه اینترنتي زنده بين مدیریت و کارکنان و شبيه سازي خط

 باشد. سازها مي بکارگيري شبيه

هاي مجازي غير برخط یا آسنکرون: در این روش مجموعه سازمان  هاي سازماني . فعاليت2 

ارتباط زنده و  بطور زنده در هنگام ارائه فرامين کاري در خطوط محاوره حاضر نيست و الزاماً

هاي سازماني به صورت اتوماسيون  ر فعاليتبرخط بين فرامين کاري و کارکنان وجود ندارد. د

دارد و  به روش آسنکرون، محتواي فرامين کاري از طریق اینترنت در اختيار همگان قرار يادار

هاي سازماني مجازي در اختيار  هاي کارکنان از طریق ابزارهاي محيط فعاليت درخواست

هاي را از طریق ابزارهاي  استگيرد. مجموعه سازمان نيز پاسخ درخو مجموعه سازمان قرار مي

هاي خود را از طریق پيج  کند. بعنوان مثال کارکنان درخواست مشابه براي کارکنان ارسال مي

                                                           
6- Network Learning 
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هاي خود را به همان طریق براي  کنند و مجموعه سازمان نيز پاسخ الکترونيکي ارسال مي

رون با بکارگيري آسنک يهاي سازماني به صورت اتوماسيون ادار فعاليت فرستد. همکاران مي

باشد. این روش پویائي روش قبل را ندارد ولي حسن آن  ابزارهائي قابل ارائه به کارکنان مي

  باشد. این است که تکرارپذیر مي

هاي لزم  هاي مجازي ترکيبي: این مدل از تمام ابزارها و فناوري هاي سازماني . فعاليت3

کند. این شيوه سعي دارد تا از هر  استفاده ميهاي سازماني بهينه  بصورت ترکيبي براي فعاليت

برخط بصورت ترکيبي به منظور ایجاد بهترین تعامل با کارکنان و  دو نوع روش برخط و غير

استفاده نماید.  يهاي سازماني به صورت اتوماسيون ادار هاي فعاليت افزایش کارائي روش

هاي سازماني به صورت  فعاليتهاي سازماني ترکيبي یک روش بکارگيري  بنابراین، فعاليت

اي و محيط فيزیکي واقعي بوجود  است که با استفاده از تکنولوژي رایانه ياتوماسيون ادار

هاي  ریزي آید و سعي دارد که از آنها مبتني بر معرفت شناسي بهبود عملکرد کاري در برنامه مي

ل خاص نيست و هر جا که هاي سازماني بهره ببرد. این روش ملزم به پيروي از یک مد فعاليت

را بکار  يهاي سازماني به صورت اتوماسيون ادار ها یا ابزارهاي فعاليت لزم باشد یکي از مدل

هاي  هاي سازماني باعملکرد و بهينه را ایجاد نماید. این معرفت شناسي فعاليت برد تا فعاليت مي

مندي  م کند و گاه بهرهسازماني، گاه ممکن است که استفاده مطلق از ابزار حضوري را حک

صرف از تکنولوژي اینترنت و رایانه را و گاه ترکيب خاص این دو را. به بيان دیگر وقتي از 

هاي آن نيست، اما با کمک گرفتن از دو ابزار  کنيم گریزي از عيب یک وسيله استفاده مي

لکترونيکي، و % ا90% حضوري و 10توان بي نهایت ترکيب از آنها را طراحي و پياده کرد ) مي

ترین گزینه براي شرایط یک سازمان  % درصد الکترونيکي و...( تا مناسب75% حضوري و 25یا 

هاي سازماني باشد )سازمان اتوماسيون اداري پيشرفته دانشگاه صنعتي شریف،  یا موسسه فعاليت

کاربست هاي مهم  ویژگي»د: نویس ( مي2011نصرالهي به نقل از لئون )(.1384ایرواني، و 1381

 :آوري اتوماسيون اداري در سازمان که سبب تقویت رویکرد به توسعه آنها شده است شامل فن


