 تعریف اطالعات:
اطالػبت داسای مؼنب و موضوع است ،آگبهی یب دستوس دسببسه کسی یب چیضی  .اطالػبت ػببست استت اص ماتبط طتش هتب،
واقؼیتهب و کبسهبی خالقبنه رهن که بگونه سسای و غیش سسای به حبلتی مثبت منتطتش و موصیتغ متیضتود .اطالػتبت
ماکن است به غوست مستنذ و غیش مستنذ ببضذ .اطالػبت جضئی اص قذست سبصمبن است و امشوصه ستبصمبنابیی قتذست و
ثشوت فشاوان داسنذ که اص کبسکنبن دانب بب قذست اطالػبت ببال بشخوسداسنذ.

 انواع اطالعات مستند:
کتبباب ،نطشیبت ادواسی منظم ،نقطههب ،فبیل هبی کبمپیومشی ،مواسد ضنیذاسی و دیذاسی مبننذ :نواسهتبی غتومی ،ویتذئو
فیلم و CD

 چرا اطالعات ،منبع استراتژیک سازمانها یا جوامع تلقی میضود؟
اطالػبت هیچ سبصمبنی قبدس به مػایمگیشی و ػالیبت نیست .مببدله اطالػبت دس سبصمبن یتب جبمؼته بستیبس ییهیتذه و
نبموصون است.

 انتقال اطالعات:
ػالی است انسبنی ،ییهیذه و اجتابػی و به مؼنبی انتقبل مؼنب اص ضخع یب اضخبغی به ضخع یب اضخبظ دیگش به هش
وسیله ماکن اػم اص سسبنههب و یب هنوع وسیله موجود دیگش

 علم اطالعرسانی:
ػلم مببدله اطالػبت دس جبمؼه سا ػلم اطالع سسبنی میگوینذ .مؼبلی سبصمبن یب یک جبمؼه به مؼنبی به اضتشاک گتزاسی
اطالػبت موسدنیبص و باشهبشداسی اص آن

 تعریف داده(:)Data
حقبیقی که دس سابطه بب یک یذیذه و یب ضیئی مطش میضود و یک ویظگی اص آن یذیذه سا منتقل میکنتذ ولتی بتشای آن
کبسی متػوس نیست

 سلسله مراتب دانص ،اطالعات ،داده:
اطالػبت یس اص داده اسمقبء مییببذ و هشچه اطالػبت ببالمش و بیطتش ببضذ دانص بوجود میآیذ و اگش دادههب موسد یشداصش
قشاس گیشنذ و داسای مؼنب ببضذ به اطالػبت مبذیل میضونذ.
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کمتر

پارازیت
{ نمودار سلسله مراتب پارازیت تا خرد}

 تعریف دانص(:)Knowlege
اطالػبمی است که سبصمبنذهی ضذه و بشای حل مسبئل و مػایمگیشی استفبده میضود.
 اطالعات (:)Informathon
اگش دادههب موسد یشداصش قشاس گیشنذ داسای مؼنب ضذه و به اطالػبت مبذیل میضونذ
 تعریف پارازیت)Noise( :
هش آنهه که غیش مفیذ (مبام است) و اطالػبت دسست نایدهذ
 تعریف مهارت:
موانبیی به ػالوه دانص مابست بوجود میآیذ

 تعریف تکنولوژی:
دانص فنی سا مکنولوطی گوینذ.

کمتر

 تعریف ماوراء دانص( :)Meta Knowlege
دانطی است که ساجب خود دانص غحبت میکنذ مبننذ :فلسفه ،منطق ،حکات

 اطالعات و الگوی اصالح در عصر اطالعات

سیستم
فناوری

داده

فرآیند

نرم افزار

اطالعات

مدیریت

سخت افزار

دانش

افراد

سازمان

فرهنگ

راهبرد

سیاست
ساختار

فرهنگی

سیاسی

اقتصادی

اجتماعی

فنی

محیط

 اطالعات کانون فعالیتهای حیاتی انسان و سازمان:

انسان

روشها

پول

زمان

اطالعات

مواد

بازار

 انواع اطالعات در سازمان:
 -1اطالػبت ػالیبمی مبننذ :مکبمببت و اسمببطبت ،اطالػبت دسببسه فشاینذهبی مولیذ ،اطالػبت دسببسه ببصاس ،خشیذ و فشوش
 -2اطالػبت مذیشیتی که دس یطتیببنی مذیشیت کبسبشد داسد و مبنبی مػایمگیشی مذیشان و سبصمبن است.

