
 سیستم های اطالعاتی حسابداری
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 :نویسندگان
 دکتر مهدی مرادی

 (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
 نعیمه بیات





 :فصل هفدهم
 

 طراحی سیستم، اجرا و بهره برداری
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 آشنایی با مفهوم چرخه عمر توسعه سیستم1.

 آشنایی با افراد موثر بر چرخه توسعه سیستم و نقش هر یک2.

 آشنایی با مفهوم امکان سنجی3.

 آشنایی با ضرورت و ابزارهای تحلیل سیستم های اطالعاتی4.

 آشنایی با عوامل موثر بر طراحی سیستم های اطالعاتی حسابداری5.

آشنایی باا چواونوی تااثیر سیساتم هاای اطالعااتی بار رفتاار وااربران و نحاوا  لاو یری ا             6.
 پیامدهای منفی حاصل ا  تغییر سیستم

 :پس ا  مطالعه این فصل، خوانندا با مفاهیم ذیل آشنا می شود
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دالیل تغییر 
سیستم های 

اطالعاتی 
 حسابداری

تغییر در نیازهای 
اطالعاتی شرکت و 

 کاربران

تغییرات در 
 فناوری

بهبود فرایندهای 
 تجاری

 مزیت رقابتی

 افزایش 

 بهره وری

یکپارچه سازی 
 سیستم ها
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 برنامه ریزی. 1

تجزیه و تحلیل . 2
 سیستم

طراحی . 3
 مفهومی سیستم

طراحی . 4
 فیزیکی سیستم

اجرای سیستم و  . 5
 تبدیل آن

ارزیابی و  . 6
 نگهداری سیستم
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 حسابداران -2

 ومیته راهبری سیستم های اطالعاتی -3

 تیم پروژا توسعه سیستم -4

  ران سیستم تحلیل -5

 رایانه ای برنامه نویسان -6

 مدیریت -1

 عوامل برون سا مانی -7

افراد موثر بر 
چرخه توسعه  

 سیستم



انجام برنامه ریزی دقیق شرراییی را فررا م مری  ارد ایر       
اطمیاان به وجود آید  ه ا داف  وترا  مردو و بلادمردو    

 .سیستم با استراتژی  ای  لی شر ت سازگاری دارد
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 انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی پروژه 
 توسعه سیستم

 برنامه ریزی جامع

برنامه مزبور شامل انجام تجزیه و 
منفعت پروژه توسعه  -تحلیل هزینه

سیستم و الزامات منابع انسانی، 
سخت افزار، نرم افزار و منابع مالی 
و همچنین جدول زمان بندی برای 
انجام به موقع هریک از مراحل 

.توسعه سیستم است  

برنامه ریزی بلندمدتی است که تمام 
ویژگی سیستم، چگونگی طراحی و 
توسعه سیستم و همچنین چگونگی 

رهبری و هدایت سیستم اطالعاتی 
این برنامه توسط . را مشخص می کند

کمیته راهبری سیستم های اطالعاتی 
.طراحی می شود  
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امکان سنجی  
 سازمانی

امکان سنجی  
 اقتصادی

امکان سنجی  
 فنی

امکان سنجی  
 عملیاتی



مرحله دوم از چرخه عمر توسعه سیسرتم تجزیره و تحلیرل    
مرحله تحلیرل سیسرتمز زیربارای  رار را     . سیستم  ا است

مشخص می  اد و نقشه الزم را به ماظور طراحری سیسرتم   
 .  فرا م می نماید
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نمودار 
مراحل 
تجزیه و 

 تحلیل سیستم
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  دف سیستم

 مشار ت  اربران

 درک ماابع مورد نیاز

 داماه سیستم

 ا میت سیستم

 ارزیابی احتمال عملی شدن

 تجزیه و تحلیل نیازمادی  ا
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از ایننننز ا نننن ا   نننن ا    •
توصننننوا   ا نننن   ننننوز 

 .  داده ها استفاده می شود

ف هننند داده هننا م نن     •
اصنن ی ه ننال ات  ننا    
م  ننننو   ننننال سو ننننت    
ات  اتی   فعالوت ها  

 آ  مح وب می شود

از ن ودا  گ دش داده ها •
 نن ا  ننی گونن     یننا   
داده ها د  د    سو نت   

 .  استفاده می شود

ت احنی اینز ن نودا  مو نن     •
   سنننی د ونننن ف آینننن ها  

 . ا   می گ دد
 

 

ن ودا تج یال 
 (س   ال م اتبی)

ن ودا  گ دش 
 داده ها

ن ودا    ا   
 ش صوت ها

 ف هند داده ها



در ای  مرحلهز نیاز ا و الزاماو تعیی  شد  در مرحله قبل به 
 .  مشخصاو قابل اجرا در سیستم تبدیل می شود
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نمودار 
مراحل 
طراحی 
مفهومی 

 سیستم
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 نوع فعالوت

 ایگاه 
 محصول

ان ازه سازما    
 تغوو  ساختا 

 سعت 
  غ افوایی



طرح فیزیکی سیستم ویژگی  ایی را مشخص مری  ارد  ره    
در واقع در ایر   . برای اجرایی شدن طرح مایقی الزم است

مرحلهز طرح مفهومی به مردلی  ره سراختار ای فیزیکری     
 . واقعی داد   ا و اطالعاو دارندز تبدیل می شوند
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نمودار 
مراحل 
طراحی 
فیزیکی 

 سیستم
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انواع ستاده های 
 سیستم



پیراد  سرازی و   . اجرای سیستم یک فرآیاد مدیریتی اسرت 
اجرای سیستم مجموعه فعالیت  ایی را شامل می شرود  ره   
 .  برای نصب و اجرایی  ردن سیستم اطالعاتی انجام می شود
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نمودار 
 مراحل 

پیاده سازی 
و اجرای 

 سیستم
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دالیل بروز 
 مشکالت رفتاری

تحصیالت و 
ویژگی های 
 شخصیتی افراد

 شیوه معرفی
و ارائه فرآیند  

تجربه تغییرات  تغییر
 قبلی

ماهیت مزاحم 
 فرآیند تغییر

ترس و 
 نگرانی



 فرافکای1.

 خرابکاری2.

 اجتااب  ردن3.
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آخری  مرحله چرخره عمرر طراحری سیسرتمز ارزیرابی و      
 ردف از ارزیرابی سیسرتمز    . نگه داری سیستم جدید است

 .اطمیاان از عملکرد سیستم متااسب با انتظاراو است
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