
  ")Data Big(كالن داده "
 بزرگترين نظران، صاحب نظر اتفاق به كه دنيا روز هاي فناوري ترين مهم از يكي"

 ".زد خواهد رقم را جاري دهه تحول
 ،ارجمند مخاطب

 
  سالم،
 زا ،"كالن داده"هاي مديريت فناوري از گيريهبهر تصميم اخذ بر موثر عوامل و خصوصيات شناسايي منظور به حاضر تحقيق

 طراحي ليون دانشگاه در (DBA) دكترا تز از بخشي قالب در ،كشور در بخش صنعت ساختمان تصميم اين بر تاثيرگذار افراد بعد
  .است جريان در و شده

ر را براي شما حاض ايميل ،ثمر رساندن اين تحقيق در بهقبول همكاري با درك اهميت موضوع و  انجمن شركتهاي ساختماني ايران
  :فرماييد تكميل را زير آدرس در شده ارائه پرسشنامه شودمي تقاضا گرامي مخاطب شما از و وده استارسال نم

https://docs.google.com/forms/d/10wwQJUobSUXdjIGv0Jt4dhxsYXo0tiaPxebbmGXjPgM/viewform?c=0
&w=1&usp=mail_form_link 

 ايپرسش چند گزينه 4 يمحتوبه طور ميانگين  و هر صفحه صفحه 8 بر است مشتمل شده عنوان پيش پرسشنامه
(Required *) بود خواهد بزرگوار سرور آن ارزشمنداز وقت  دقيقه 15 تا 10 صرف نيازمند آن كل تكميل كه.  

و در صورت تمايل، نام شركت  ارسال دهندگان محترمپاسخ براي ،تحقيق نتايج و هاپاسخ بندي جمع از نسخه يك پايان، در(
   .)خواهد شد درجمربوط، به عنوان همكار در گزارش تحقيق 

 اين در گيريصميمت متولي متفاوت هايهجايگا و هانقش اي از يك و يا مجموعه مختلف، هايسازمان در كهمهم  اين به عنايت با
 در موضوع اين به داشت، خواهند تاثير آن بر نوعي به يا و دارند مشاركت مربوط گيري تصميم فرايند در هستند، خصوص

 سازماني، جايگاه ، سازمان وشغل سمت، يا و شما شخص به موضوع ارتباط مستقل از دارد تقاضا و است شده توجه پرسشنامه
(فعال در بخش  همكاران خود سه تن از ايميل را حداقل براي اين امكان و در صورت فرماييد داماق پرسشنامه تكميل به نسبت

       .ارسال نماييد تا ايشان نيز نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نمايند صنعت ساختمان كشور)
 زبان مفاهيم با انگليسي زبان طابقت احتمالي ابهامات رفع براي حال عين در ،شده تهيه انگليسي زبان به نظر مورد پرسشنامه

 .كند كمك موضوعات درك سازي يكسان به تواند مي كه است شده ارائه قسمت هر كنار در پيشنهادي ايترجمه فارسي،
  است. ارائه شده معرفي اجمالي موضوع ، متن كوتاهي برايدر ادامه نامه حاضر عالوه بر اين 
  

  د،شو مي قدرداني شما لطف از پيشاپيش
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 ها به حد بحراني رسيده است،ها متفاوت است، ليكن در كليه بخشدر بين بخش "كالن داده"بزرگي  •

گيري از آن به يك مبناي بنيادين رقابت و رشد هر بنگاه تبديل خواهد نمايد و بهرهاز طرق مختلف خلق ارزش مي "كالن داده" •
 گرديد،

 ريزي خواهد نمود،وري و مازاد مصرف كننده را پايههاي جديد رشد بهرهموج "كالن داده"ي از گيربهره •

هاي بيشتر، آمادگي بيشتري نشان ها اهميت خواهد يافت، برخي از فاكتورها براي بهرهدر كليه بخش "كالن داده"در عين اينكه  •
 (IOUG, 2012)دهند.مي

 
گيري، هايي است كه براي عمليات اثربخش، تصميم، پردازش و دسترسي بنگاه به تمام دادهلبه اصلي توانمندي ثبت "كالن داده" •

 (Forrester, 2012) رساني به مشتريان بدان نياز دارد.كاهش ريسك و خدمت

 
كاهش ، مشتمل بر كارايي بيشتر عمليات كسب و كار، فروش بيشتر، "كالن داده"گيري از هاي اصلي به دست آمده با بهرهمزيت •

، انتظار بازگشت سرمايه در طول يك "كالن داده"گذاري در ها از سرمايهباشد. به همين دليل بنگاهو چابكي بيشتر مي ITهاي هزينه
 (SAP, 2012) سال دارند.
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