
مشاغل آیندهو آینده مشاغل و کار بر هوش کسب تاثیر 

سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرICTارائه شده توسط پژوهشکده 



هوشمندکسب و کارهای 



کسب و کارهای هوشمند

چیست؟کاروکسبهوش•
؟استعالقمندسؤاالتیچهبهکاروکسبهوش•
چیست؟هدفوشاخص•



روند هوشمندی کسب و کار
توصیف

علت

پیشبینی

تجویز

(Descriptive Analysis)توصیف وضع موجود •
(Diagnostic Analysis)علت این وضعیت•
(Predictive Analysis)پیشبینی آینده•
(Prescriptive Analysis)ارائه راهکار•



چه اتفاقی افتاد؟
تغییرات شاخصروند رصد 

تاراخودفروشمیزانکهگرفتهتصمیمفروشگاهاینمدیریت.گیریممیدرنظرراآنالینفروشگاههمان
ا کهببیندبایدمدیرنخست،گامدر.برساندXمیزانبهآیندهسال اتفاقوشفر میزاندرتغییراتیچهمثال

خیر؟یاداشتهرشدآیا.استافتاده

ا کهاستتحلیلنوعترینابتداییواولینتحلیلاین میشخصمراروندنمودار،یکازاستفادهبامعموال
.کند



چرا این اتفاق افتاد؟
نزولیییراتتغاگریا.چیستآندلیل،استبودهافزایشتغییراترونداگربداندبایدمدیرآنالین،فروشگاهمثالدر

.استبودهچهاتفاقایندلیل،بوده

چرا؟
ا آیاکهبگیردتصمیمتواندنمینداند،آنراکاهشیافروشرشدافزایشدلیلاگرچون انجامازاریابیباستراتژیمثال
ا .خیریابودهمؤثرشده درستژیاستراتآندلیلولیباشدافزایشیفروشمیزانتغییراتماهیکاستممکنمثال

باقیبین،بازاردرآنفروشسهمواستشدهورشکسترقیبشرکتکهباشددلیلاینبهبلکهنباشدبازاریابی
.استشدهتقسیمرقبا



چه پیش خواهد آمد؟
برایازاربتقاضایمیزانبداندمیخواهددوم،گامواولگامتحلیلاساسبرفروشگاهمدیرآنالین،فروشگاهمثالدر

.بودخواهدچقدرآیندهماهدرنظرشموردمحصوالت

کنندگانتأمینازاوشود،پیشبینیVمیزانبهAکاالیبرایتقاضامیزانمثالاگرکهکندمیکمکاوبهدانشاین
هایتحلیل.دهدکاهشراخودانبارداریهایهزینهتواندمیترتیباینبه.نکندخریداری2Vمیزانخود،

.شوندمیمنجرگذاریسرمایهریسککاهشوهاهزینهکاهشبهمواردبسیاریدر(Predictive)پیشگویانه

تواندمیانهپیشگویهایتحلیلکمکباموبایلی،هایبازیتولیدکنندهیککهباشداینتواندمیدیگرمثالیک
.داشتخواهندراکاربرانتوسطگستردهنصبشانسحدچهتااوموبایلیبازیکهبزندحدس



چه کار کنیم؟

وستابودهصورتچهبهفروشمیزانتغییراتکهشدمتوجهدومواولگامدرآنالینفروشگاهمدیرکنیمفرض
بهAاالیکتقاضایزیاداحتمالباآیندهماهدرکهشدمتوجهپیشگویانهتحلیلباهمچنین.شدهمآنعلتمتوجه
ا او.یافتخواهدکاهشنصف ازجلوگیریبرای.بودکردهذخیرهانباردروخریداریزیادیمیزانبهAکاالیازقبال
ا راAکاالیقیمتاگرکهانددادهنشاناوبهتجویزیهایتحلیلضرر، Aکاالیتمامدهد،کاهشدرصددهمثل

.کردخواهدسودمجموعدراوورفتخواهدفروشبه،انباردرموجود

یاددرصپنجیادهدتخفیفدرصددهبایدکهداندمیکجاازاو"است؟گفتهاوبهکسیچهرادرصدده"عدداین
.درصدبیست



در کسب و کارهوشمندیفواید 

بالقوه(مشتری)کاربرتشخیص•

!سودافزایشقیمت،کاهش•

مشتریدرستشناختبابازدهیافزایش•

کارنیرویارزیابیوسازمانیهوش•

!افرادخوشحالیوهادادهتحلیل•



بالقوه( مشتری)تشخیص کاربر 

بانکداریصنعتدرکاروکسبهوشمندیکاربرد

؟هستندآنلیناوبانکوبسایتدر(نیستندالگینافراد)نفرچندحاضرحالدر•
دارندحسابنظرموردبانکدرتعدادشانچهاوبانکوبسایتدرآنلینافراد•
؟هستندبانکبالقوهمشتریکاربرهااینازتعدادچه•



!کاهش قیمت، افزایش سود
پوشاکصنعتدرکاروکسبهوشمندیکاربرد

.استلیفصمحصولیکلباس.رساندمیفروشبهوکردهواردکشوربهراخودمحصوالتکهاستلباسفروشگاه
تارااتمامحالدرفصلهایلباسکهخواهدمیایاستراتژیماازمدیر.استاتمامحالدرلباسفصلکنیدفرض
.نماندانباردرلباسیهمکندسودهمبطوریکهبرسانیمبفروشفصلپایان

رویهیتوجقابلتخفیفاتکهشودمجبورمدیرشاید.بیاوریدبیادراشدبیانقبلیهایمثالدرکه"درصدده"
الصخسوداعدادکافیست.کندمیسوداوبرعکسولی!استضررحالدراوکهبرسدبنظروبگذاردخوداجناس
Blackدرآمازونهایفروشبهمربوط Fridayکنیدجستجوگوگلدررا.



افزایش بازدهی با شناخت درست مشتری
مارکتینگوبازاریابیدرکاروکسبهوشکاربرد

میفادهاستهااپلیکیشندرایبرنامهدرونهایآگهینمایشبرایپیچیدهنسبتاودقیقتحلیلیکاز،Xشرکت
نمایشکسیچهبرایآگهیچهکهاینجاستسؤالحاال.استآنهادرامدمنابعازیکیتبلیغاتیآگهینمایش.کند
شود؟داده

ا کنند،میفعالیتپلتفرمایندرکهکاربرانی.جنسیتوسن جنسیتوخودسنپروفایلدرلزوما
ایندارد،وجودکهخاصیهایالگوریتمازاستفادهبا"کاربررفتار"بررسیبا.کنندنمیواردراخود

.کنندمیپیشبینیرافاکتورها



هوش سازمانی
ادارهوهاسازمانمدیریتدرکاروکسبهوشکاربرد

ها

ازیککدامباراقراردادشبداندمیخواهدسازمان•
؟کندتمدیدنیروها

سازمانکارمندانخروجوورودنظمیبیمشکل•
شود؟میحلچگونه

بگیرند؟ترفیعمدیرانیاکارمندانکدام•
بامتناسبکهشوداجراسازماندرقوانینیچه•

باشد؟اهداف



!خوشحال کردن افراد
افرادکردنخوشحالدرکاروکسبهوشکاربرد

وبسطحدرزیادیهایداده.دهیدقرارتأثیرتحترااووبخریدهدیهیکدوستیکبرایخواهیدمیکنیدفرض
گراندیخصوصیهایدادهازاستفادهالبته.کنندکمکیکدیگرازهاانسانشناختبهتوانندمیکهدارندوجود

!شودنمیتوصیه

مطالعاتحتیوافرادرفتارتحلیلبرایجالبیبطرزغیرهوتوئیتر،فیسبوک،اینستاگرامنظیراجتماعیهایپلتفرم
.دارندکاربردانسانیواجتماعی



آینده مشاغل
:کامپیوترنویسانبرنامهزمینهدرمشاغلآیندهازاینمونه

!دهدمیانجامشمابرایرانویسیبرنامهکارکهداردوجودبتامرحلهدرهاییسرویس

ورودی،ارامترپیکگرفتنباوباشدشدهنوشتهجاوااسکریپتزبانبهکهمیخواهمتابعیک"کنیمتایپکافیست
کارکهداریدعتابیکباشیدبلدراجاوااسکرپتنویسیبرنامهزباناینکهبدونشما."نمایدمحاسبهراآنفاکتوریل

باشند؟جدیدشغلدنبالبهبایدکامپیوترنویسانبرنامهآیااوصافاینبا.دهدمیانجامراشما



آینده مشاغل
:زیستمحیطوکشاورزیمهندسیزمینهدرمشاغلآیندهازاینمونه

بهیاجاحتگیاهکهشوندمیمتوجهخاک،رطوبتمیزانتخمینباکهاندشدهدادهتوسعههاییالگوریتموابزارها
!گویندمیهمآنرامیزانلزومصورتدرو.خیریاداردآبیاری



آینده مشاغل

:داروسازیوپزشکیصنعتدرمشاغلآیندهازاینمونه
رابیماریتشخیصتواناییمعتبر،هایژورنالپزشکیمقاالتتماممطالعهبا،پزشکانجایبههوشمندهایسیستم

.دارند

دقتد،محدوپردازشیتواندلیلبههنوزالبته.دارندراسرطانیتومورهایتشخیصتوانهمچنینهاسیستماین
شرفتپیحالدرسرعتبهاخیرهایسالدرکوانتومیکامپیوترهایتوسعهاینحالبااستپائینهاسیستماین

.دارندراامروزهابرکامپیوترهایبهترینبرابرچندینپردازشیتوانهاسیستماینواست



آینده مشاغل
:شدخواهدمشاغلازبعضیجایگزینزیادیبسیاراحتمالبهآیندهدرمصنوعیهوش

هوشمندهایسرویسباکامپیوتراپراتورهای
مترجمهوشمندهایسیستمبابرخطترجمهوتایپ

هاباتچتبامجازیدستیار
(هواپیماوقطارماشین،)رانندگی
خانگیهایرباتبامنزلنظافت

...و

صنوعیمهوشباسریعتروترراحتباشد،داشتهخلقیتبهنیازکمتروبودهترروتینکاریهرچهرسدمیبنظر
.شودجایگزین



هوش مصنوعی جای انسان را خواهد گرفت؟

ردافراداکثرکهاستایناستواضحکهموضوعیولینیستپذیرامکانحاضرحالدرسؤالاینبهدادنجواب
درلاشتغابرایزیرموارداساسهمینبر.کنندکارهمکارعنوانبههوشمندهایسیستمبابایدنزدیکآینده

:رسدمیبنظرحیاتیآیندهمشاغل

هادادهاهمیتدرک•
هادادهبرمبتنیهوشمندهایسرویسبکارگیریکلیاتباآشنایی•
محوردادههوشمندهایسیستمبکارگیریدانش•
محوردادههوشمندهایسیستمتوسعهدانش•



هوش مصنوعی جای انسان را خواهد گرفت؟

بنظرهماهدادهعصردرشد،میتلقیحیاتیدانشیککامپیوتردانش(بیستمقرن)کامپیوترعصردرکههمانطور
.باشدداشتههوشمندومحوردادههایسیستمها،دادهازحداقلیدانشبایدفردیهررسدمی

واهندخسروکارهادادهباهمانقدراجتماعیعلوموانسانیعلوم.داردتغییراتبهنیازدانشگاهیهایدرسسرفصل
والیعآموزشمتولیانشودمیپیشنهادبنابراین.کردخواهدکارهادادهباشناسستارهیاپزشکیککهداشت
بانند،ککارهادادهباداشتخواهندنیازنزدیکآیندهدرافراد.باشندداشتهکافیتوجهامراینبهپرورشوآموزش
رسدمیبنظربنابراین.کننداستفادهخودشانکاریزمینهدرهوشمندافزارهاینرمازوکنندگفتگوهوشمنددستیار
.شدخواهدهارشتهتمامدرعمومیدانشیکدادهعلومدانش



وضعیت فعلی در ایران

.هستیمروبرواساسیمشکلدوباایراندرحاضرحالدر

کدهتکیککهکنندقبولخواهندنمیمدیرهاکهاستایناولمشکل
!کندگیریتصمیمآنهاازبهترتواندباستممکن

آنهاازاستفادهوهادادهاهمیتبهمدیرانکهاستایندوممشکل
اولامگهمانبهفقطدالیلیبهولیاندبردهپیگیریتصمیمرونددر

انندتونمیدلیلهمینبهاندکردهاقناعتوصیفیهایتحلیلیعنی
.باشندداشتههادادهبراساسوهوشمندمدیرتیبایدکهآنطور



وضعیت فعلی در ایران

محور،دادههوشمندهایسیستم.شوددادهالزمهایآموزشکارهاوکسبوهاسازمانمدیرانبهاستنیاز،اولمشکلحلبرای
.بگیردترپائینخطایباتصمیماتیکنندمیکمکمدیربهبلکهنیستندمدیرجایگزین

رهاینکهبراییعنی.استایرشتهمیانزمینهیککاروکسبهوش.جنرالنیروهایآموزش.استترآسانکمیدوممشکلحل
کهشودیمتوصیه.باشیمداشتهایرشتهمیاندانشوهامهارتاستالزمکنیم،طیدرستیبهوموفقیتباراشدهمعرفیچهارگام
هایصصتخ.کنندتربیتجنرالمتخصصیکتخصص،یکرویبرصرفکردنتمرکزجایبهتخصصیآموزشیمراکزوهادانشگاه

ا )کاروکسبآنازکافیشناختشاملکاروکسبهوشمندیدرنیازمورد خردهارکوکسبشناختیاایبیمهصنعتشناختمثال
در.استمشابهمواردوهااستراتژیارائهبرایالزمخلقیتوبازاردررقباازآگاهیداده،علومومهندسیازکافیشناخت،(فروشی
ا بزرگترکارهایوکسب .شودمیاستفادهکاروکسبهوشگروهیکازمعموال



وضعیت فعلی در ایران

زرگیبهایشرکت.کنندمیاستفادههوشمندمدیریتازکهاستسالچندینایراندرپیشروکارهایوکسب
وبکسهراستفادهکهانددادهنشانغیرهوهابانکای،بیمههایشرکت،دیجیکاال،دیوار،بازارکافهمثل

ا هاسیستماینازکاری .داشتخواهدسنتیمدیریتازبهتریبسیارنتایجقطعا

نتنهاوهگذاشتهمفراترحداینازراپاحتیاستایراندرگوگلسرویسداخلیجایگزینکهبازارکافهشرکت
ارائهوبایلیمهایاپلیکیشندهندگانتوسعهبهراگزارشاتیبلکهکند،میاستفادهسیستمیچنینازخودش

کهشودمیپیشبینی.کندمیفراهمآنهابرایمختلفهایجنبهازمناسبیخیلی(insight)"دید"کهکندمی
ینصورتاغیردروبپیوندندکاروکسبهوشمندمدیریترونداینبهکارهاوکسبازبیشتریتعدادسالههر
.شدخواهندخارجرقابتگردونهاززودیبه



چطور شروع کنیم؟

اد،دانجامتوانمیکارهاییچهآنهاباودارندزیادیاهمیتچهکاروکسبیاسازمانیکهایدادهدانستیمکهحاال
کهبدانیمایدباینکاربرای.کنیماستفادهسیستمیچنینازخودکاروکسبیاسازماندرتوانیممیچگونهببینیم
جزیچیزواقعدرواندکردهتبلیغآنراافزارینرمبزرگهایشرکتکه!تجاریستاصطلحیککاروکسبهوش

!سختهماستسادههمبنابراین.نیستمدیریتیتصمیماتجهتدرسازمانهایدادهازمفیداستفاده

...چوناستساده•

...چوناستسخت•



چطور شروع کنیم؟

کسب و کار

شاخص ها

استفاده از نتایج گام اول در شروع ساده با گام اول
تصمیم ها

به سمت گام های بعدی

.یمکنمشخصدقیقرااهدافمانوبشناسیمراخودکاروکسب
دهوشمنسیستمیکاندازیراهبرایسازمانهایدادهزاسپس
شروعپائینهزینهباوسادههمیشه.کنیماستفادهکاروکسب

واولگامهمین.ببریمبکارخودتصمیماتدرآنرانتایج.کنیم
.نیمکترکاملراسیستمهربارویابدادامهتواندمیسادهشروع



مشاغل مرتبط با هوشمندی کسب و کار

هادادهپایگاهمتخصص•
Backدهندگانتوسعه• EndسازیپیادهبرایAPI
ماشینیادگیریمهندسانودادهدانشمند•
سازمانیاموروکاروکسبتوسعهمتخصصان•
Frontدهندگانتوسعه• Endداشبوردهاسازیپیادهبرای
کارهاوکسبوهاسازمانگیرندگانتصمیمومدیران•
دیجیتالبازاریابیمدیران•
هاسازمانانسانیمنابعمدیران•



ربا تشک


