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 با الکترونیکی خدمات ارائه در سازمانی های زیرساخت ارزیابی مدل طراحی

 تجاری هوش رویکرد
 

 یاراحمدی علی

 (برٍجرد) تْراى تحقیقبت علَم ٍاحذ آزاد داًؽگبُ افسار ًرم کبهپیَتر هٌْذظی رؼتِ ارؼذ کبرؼٌبظی التحفیل فبرغ

 

 چکیده

 ّبی ارزغ بِ دظتیببی بب ّذف ّب ظبزهبى ٍ بَد ًخَاّذ کبرظبز هَفقیت ٍ هعبئل حل برای گوبى، ٍ حذض بْتریي دیگر اهرٍزُ

 .دٌّذ هی اختفبؾ اطالعبتی ّبی ظیعتن ّبی پرٍشُ بِ را هٌببع ظبیر ٍ ّسیٌِ زهبى، از تَجْی قببل حجن اغلب خَد، اًتظبر هَرد

 ایي پیؽتبزاى ببٍر غیرقببل ّبی هَفقیت ٍ ّب عرـِ ّوِ در آى بِ جْبًی رٍیکرد ٍ ای رایبًِ علَم رٍزافسٍى تَظعِ ٍ گعتردگی

 ؼئَى ّوِ در ـٌعت ایي رٍزافسٍى گعترغ بر ای ؼبیعتِ دظتوبیِ ،کرد هی جلَُ رؤیب رٍزگبری آًچِ بِ رظیذى در ـٌعت

 ٍ قَّت دارای دارًذ، هذًظر کِ تحلیلی ظطح ٍ ّذف برحعب ظبزهبًی ّبی زیرظبخت پیؽیي ّبی هذل از دارد. کؽَرهبى

، ظبزهبى هختفبت ٍ ّب ٍیصگی بب هٌطبق ٍ هٌبظب ظبزهبًی ّبی زیرظبخت ارزیببی هذل طراحی بٌببرایي بَدُ، ّبیی ضعف

 رٍیکرد بب الکترًٍیکی خذهبت ارائِ در ظبزهبًی ّبی زیرظبخت ارزیببی هذل ّذف از اًجبم ایي پصٍّػ طراحی. دارد ضرٍرت

 ٍ هلی ،الوللی بیي ظطح در ظبزهبًی ّبی زیرظبخت ارزیببی برای رحهط ّبی هذل ابتذا هٌظَر ّویي بِ. ببؼذ هیتجبری  َّغ

 ارزیببی ّبی هؤلفِ ٍ ابعبد از جذیذی بٌذی طبقِ فرا تلفیق، رٍغ از اظتفبدُ بب ظپط اظت؛ گرفتِ قرار هَردبررظی ظبزهبًی

 ٍ خبرگبى دلفی پبًل ،ظبزهبًی ّبی زیرظبخت ارزیببی ّبی ؼبخؿ تعییي برای. اظت ؼذُ ارائِ ظبزهبًی ّبی زیرظبخت

 ؼذُ ًْبیی ٍ اظتخراج ظبزهبًی ّبی زیرظبخت ارزیببی ّبی ؼبخؿ ٍ تؽکیل هرحلِ ظِ در الکترًٍیک دٍلت حَزُ ًظراى ـبحب

 .اظت

 

 تجبری َّغ، الکترًٍیکی خذهبت ظبزهبًی، ّبی زیرظبختارزیببی  ّبی هذل، ظبزهبًی ّبی زیرظبختهای كلیدی:  واژه
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