
 

 

 ست؟یمدرن چ تیریمد
 مدرن تیریمدتعریف 

و بدون به خطر  کپارچهیثابت و  یبه روش یینقاط انتها تیریمد یها برایاستراتژ یاجرا ندیفرآمدرن  تیریمد

 است. انینقاط پا تیانداختن امن

مختلف اجرا  یهاعامل ستمیس یهستند که رو ییاز نقاط انتها یمجموعه متنوع یها معموالً داراسازمان

ها را در نقاط مختلف استیدهد تا سیقدرت را م نیاطالعات ا یاورفن رانیمدرن به مد تیریشوند و مدیم

 .ندازندیرا به خطر ب ییتجربه کاربر نها نکهیمختلف اجرا کنند بدون ا

کند و همه یتلفن همراه را دوباره تصور م یهاها و دستگاهها، دسک تاپلپ تاپ تیریمدرن نحوه مد تیریمد

 رهیها و غبرنامه یساز منی، انرم افزار یزی، ممها، استقرار نرم افزار و وصلهییدارا تیریمد :مانند یسنت اتیعمل

 .کندیرابط واحد ساده م کیرا از 

 
 مدرن مهم است؟ تیریمد چرا
IT  رانیاست که مد یزیهمان چ یسنت IT کی واقعدر کنند و یدنبال م متعصبانهکه به طور ست ا هاسال 

 کنند.یل مدستگاه محور را دنبا کردیرو

ها در شبکه شرکت تیافراد مجاز به عضو نیشود و فقط ایکارمندان صادر م یها برامتعلق به شرکت یدستگاه

 هستند. یخدمات شرکتیا  هابه برنامه یدسترس یبرا

 بدان معناست که اصالح مسائل نیا IT  ستین یاست و عمل یواکنش. 

https://www.manageengine.com/products/desktop-central/modern-management.html


 

 

 یمدرن را برا تیریمد جهی/ مدرن هستند و در نت تالیجید یکار یفضا رشیها به سرعت در حال پذ سازمان

 رایکرده است ز یرا ط یراه طوالن یانینقطه پا تیریکنند. مد یم یکار مدرن شما ضرور یروین یتوانمند ساز

 است.ماندن  یبرا  (BYOD)"دیاوریدستگاه خود را ب"

کاربر  یخدمات شخصهستند و بر  یسنت یهادستگاه تیریخود در مورد مد دگاهید رییها در حال تغسازمان

 ها برآورده کنند.را در بخش رییمداوم در حال تغ یازهایکنند تا نیم دیتأک

 مدرن تیریمد یعمده سازگار تیچهار مز
 شوندیروش بهره مند م نیاز اها ادمینو  کاربران (1

 هاادمین یدر وقت و تالش برا ییجو صرفه (2

 شرفتهیپ ییکاربر نها تجربه (3

 دهدیم شیرا افزا تیامن (4

 تیریمدرن مد یهاکیتکن

کاربر محور  یکردیدهد و رویرا هدف قرار م ییها کاربران نهای، خط مشتیریمدرن مد یهاکیبا استفاده از تکن

 .ردیگیم شیرا در پ

 .است رانهیشگیاطالعات پ ی، اصالح مسائل فناورحالت نیدر ا

 
 مدرن تیریمد یآناتوم

نشان داده شده  ریز ریها و کاربران مختلف است که در تصوعامل ستمی، سهااز دستگاه یبیمدرن ترک تیریمد

 است.

وجود  در شرکت UEM است که اصول ریامکان پذ یمدرن تنها در صورت یانینقطه پا تیریمد نی، اعالوهه ب

 .داشته باشد



 

 

 
 سازمانی موفقیت جهت مدیریتی تانک

 وجود دارد: سازمانی موفقیت جهت شش نکته مدیریتی مدیریت نوین منابع انسانیدر 

 افراد بر مبتنی و مؤثر مدیریت (1

 عملکرد ارزیابی (2

 دهدمی ارتقا را سازمانی و فردی عملکرد که مواردی گسترش (3

 اف پذیری الزم برای افزایش رقابتوآوری، خالقیت و انعطن افزایش (4

 سازمانی بین تحرکات و ایحرفه توسعه ریزی، برنامه کار، فرآیند طراحی در جدید رویکردهای اعمال (5

 کارکنان با ارتباط و آموزش کارایی، بهبود طریق از فناوری ادغام و سازی پیاده مدیریت (6

 گیرینتیجه
 آینده ها،سازمان از ابزارهای مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی در

 در هاآن توانایی مدیران اصلی معیارهای از یکی نیز و گیری تصمیم و ریزی برنامه تفکر، در توانایی نگری،

 .است فعالیت شروع از قبل ریزی برنامه در قابلیت راستای،
 

https://tavanaedu.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://tavanaedu.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

