دکتس هحود طالقاًی ٍ ّوکازش

داًشگاُ آشاد اسالهی ٍاحد قشن ،هجلِ علوی هٌْدسی هدیسیت ًَیي ،سال دٍم ،شوازُ  ،7شهستاى 2931

بررسی همسویی استراتژیهای کسبوکار و فناوری اطالعات در شرکت بیمه البرز

دکتر هحود طبلقبًیسید رضب ریبضی

تازیخ دزیافت هقالِ :هْس 2931
تازیخ پریسش هقالِ :آذز 2931

چکیده
ّدف ایي پژٍّص ،ضٌبسبیی ٍ ارائِ راّکبری هٌبسب جْت تعییي سطح ّوسَیی فٌبٍری اطالعبت ٍ کسبٍکبر ضرکت سْبهی بیوهِ الرهرب بهَد ههد
لَفتوي یکی اب هْنتریي هد ّبی هطرح در بحث ّوسَیی فٌّبٍری اطّالعبت ٍ کسب ٍکبر است کِ عَاهل ّوسَیی ضٌبسبیی ضهدُ در نى ،اسهبك کهبر
ایي تحقیق را تطکیل هیدّد ایي هد دارای پٌج سطح ٍ ّر سطح ضبهل ضص عبهل است بِهٌظَر ضٌبسبیی هیزاى اّویّت ّر یك اب عَاهل ّوسهَیی،
اب پرسطٌبهِی طرّاحی ضدُ تَسط لَفتوي استفبدُ گردید رٍش اًجبم تحقیق ،پیوبیطی بَدُ است کِ هْوتریي هزیّت نى قببلیّت تعوین ًتهبیج بهِ دسهت
نهدُ هیببضد جبهعِ نهبری ایي تحقیق ًیز برحسب بررسی ادبیّبت هَضَعی حَبُ ّوسَیی تعییي گردیدُ است بر ایي اسبك ،بهب بْهرُگیهری اب ههد
لَفتوي برای ،تعدادی اب هدیراى ٍ کبرضٌبسبى برًبهِریزی سیستنّبی اطالعبتی ٍ ًیز تعدادی اب هدیراى ٍ کبرضٌبسبى کسبٍکبر ضرکت بیوهِ الرهرب کهِ
جبهعِ نهبری ً 072فریبیي تحقیق را تطکیل هیدٌّد ،هد ًظر قرار گرفتِ اًد ًظر بِ ایٌکِ تحقیق حبضر در پی ترییي هد لَفتوي جْهت ّوسهَ ًوهَدى
استراتژیّبی کسبٍکبر ٍ فٌّبٍری اطّالعبت است ،برای تجزیِ ٍ تحلیل اطّالعبت حبصل اب پرسطٌبهِ بِ هٌظَر تبیید یب رد ابعبد ٍ عَاهل ههد تهدٍیي
ضدُ ،اب نبهَى  tتك ًوًَِ استفبدُ ضدُ است
بٌببر ًتبیج بدست نهدُ ،بب  59درصد اطویٌبى هیتَاى گفت کِ کسبٍکبر ٍ فٌهبٍری اطالعهبت در ضهرکت بیوهِ الرهرب در سهطح هطلهَبی اب ّوسهَیی
قراردارد
واژگان کلیدی :راّررد فٌّبٍری اطّالعبت ،راّررد کسبٍکبر ،سٌجص ّوسَییّ ،وسَیی فٌّبٍری اطّالعبت ٍ کسب ٍ کبر

هسئَ هکبتربت داًطیبر عضَ ّیأت علوی داًطگبُ نباد اسالهی ،گرٍُ هدیریت صٌعتی ،رضت ،ایراىEmail: m.taleghani454@yahoo.com
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