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  پیشگفتار 
  
دگی بشر از عصر تولید انبوه به عـصر ارتباطـات و اطالعـات ارتقـاء یافتـه و حرکـت تکـاملی                       زن

هـای اقتـصادی،      کشورهای جهان به سوی جوامع اطالعاتی و دانش بنیان، کلیه فراینـدها و فعالیـت              
  .ه استثیر قرار داد سیاسی و روابط اجتماعی را تحت تأفرهنگی، صنعتی،

چارچوب ساختاری تشکیل دهنده این عـصر را تولیـد، پـردازش، انتقـال و مـدیریت اطالعـات و                    
دهد  های دانش و معرفت فردی، گروهی، سازمانی و کشور تشکیل می ارتباطات به منظور ایجاد پایگاه

برای جوامع  باشد    های بکارگرفته شده در فرایند مذکور می        و لذا فناوری اطالعات را که شامل فناوری       
  .بشری به عنوان عامل حیاتی و تعیین کننده مطرح ساخته است

رشد دانش و آگاهی عمومی و گسترش همه جانبه تحوالت در جوامـع ملـی و محـیط جهـانی از                 
روند توسعه جهانی، عصر صنعتی را پشت سر        .  بیشتری برخوردار گردیده است    شدتسرعت، وسعت و    

 مدیریت دانش، جهانی شـدن ارتباطـات و         ، جامعه اطالعاتی  ،صنعتینهاده و در حال گذار به عصر فرا       
فناوری اطالعـات در همـه سیـستمهای اجتمـاعی، اقتـصادی، فرهنگـی و               . باشد انفجار اطالعات می  

مبتنـی بـر فنـاوری در       هـای     مدیریتی جنبه کاربردی پیدا نموده و پیشران توسعه خـدمات و سیـستم            
این فناوری نو ظهور و عام نقش با اهمیتی در گـسترش            . های مجازی و غیرمجازی شده است      محیط

و شفافیت اطالعات ایفا نموده، عامل مؤثری در بهبود سطح زندگی، رفاه عمومی، صـداقت و عـدالت                  
  و که آثار و پیامد کاربرد آن سبب تسریع بیشتر رشد اقتـصادی           ای    گونه هب. گردد   می اجتماعی محسوب 

کشورهای در حال توسعه نیز رویکرد مثبتی نسبت به کـاربرد           . استاجتماعی در جوامع پیشرفته شده      
این فناوری در ابعاد مختلف نشان داده انـد، امـا فاصـله شـکاف اطالعـات و دانـش ایـن جوامـع بـا                          

  .باشد   میکشورهای توسعه یافته در حال افزایش
هـا شـناخته       سـازمان  های اصلی   در دنیای امروز اطالعات نه تنها به عنوان یکی از منابع و دارایی            

هـای سـازمان      شود بلکه درحکم وسیله و ابزاری برای مدیریت اثر بخش بر سایر منـابع و دارایـی                  می
ای برخـوردار     شود و لـذا از اهمیـت و ارزش ویـژه            نیز محسوب می  ) منابع مالی، نیروی انسانی وغیره    (

ود که اطالعـات بتواننـد در       اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد ب           . گشته است 
زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و امنیت قابل قبول در اختیار افراد مناسب قرارگیـرد و ارتباطـات بـه                     

سـاز    از این رو است که فناوری اطالعـات کـه زمینـه           . صورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد       



 

 

باشد، از اهمیتی حیاتی برخوردار       رها می ثر اطالعات در کشو   ل، جابجایی، بکارگیری و مدیریت مؤ     انتقا
ای   انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران مبنی بـر تحقـق جامعـه              لذا در راستای چشم    .گشته است 

هـای اسـالمی، حفـظ        توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، متکی بر اصـول اخالقـی و ارزش             
های مـشروع، حفـظ        عدالت اجتماعی، آزادی   کید بر مردم ساالری دینی و      اسالمی با تأ   -هویت ایرانی 

ثیر عمیق فناوری اطالعـات و  أها و برخوردار از دانش پیشرفته از یک طرف و ت کرامت و حقوق انسان  
هـای فرهنگـی،      ارتباطات بر ابعاد مختلف زندگی بشر و باالخص نقش حیاتی و حـساس آن درجنبـه               

آن  ارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات را بـر           وز ،اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر       
ریزی کالن توسعه فناوری اطالعات اقدام به پیشنهاد طرح تدوین طرح جـامع             داشت که جهت برنامه   

ریزی نماید که بعـد از بررسـی کارشناسـی طـی              فناوری اطالعات کشور به سازمان مدیریت و برنامه       
) ریزی   فناوری اطالعات و سازمان مدیریت و برنامه       وزارت ارتباطات و  (ای به امضاء طرفین       موافقتنامه

 پروژه اصلی؛ تدوین طرح کالن فناوری اطالعات، تدوین برنامه اجرایی           5رسید این موافقتنامه شامل     
، ایجاد بانک اطالعاتی وضعیت فناوری اطالعات، تدوین چارچوب    )افتا(وظایف وزارت در حوزه امنیت      

نویس لوایح و مقررات حقوقی است که هر کدام            تهیه و پیش    و ورکاربردهای فناوری اطالعات در کش    
  .باشندهای مختلف می حاوی زیر بخش

ارزیابی جایگاه جهانی کشورها، بیان کننده آن است که مدیریت هماهنگ ملی، بستر سازی برای               
 اساسـی و سـازماندهی مناسـب      هـای     نرم افزاری و سخت افزاری، تعیین اولویت      های    تهیه زیرساخت 

که به تصویب مراجع صالحیت دار قانونی رسیده باشد،         ای    اجرایی در قالب اسناد راهبردی    های    برنامه
هـا در   زیـرا ایـن اسـناد توانـسته انـد همـه فعالیـت             . ها بوده است   عامل کلیدی در توسعه این فناوری     

 غیردولتـی  های مختلف اداری، اجرایی، آموزشی، فنی، صنعتی، قضایی، حقوقی اعم از دولتـی و    بخش
جمهوری اسالمی ایران که در سطح ملی سند چشم انـداز بیـست      . افزا نمایند  را همسو، همراستا و هم    

دست اندرکاران و اقشار و آحاد جامعه       موده و رهبری نظام اسالمی از همه        ساله را طراحی و تصویب ن     
باشـد تـا       مـی  ری اطالعـات   سند راهبردی در حوزه فنـاو      تدویننماید، نیازمند      می اجرای آن را مطالبه   

  . را با سرعت فراهم نمایدای  بتواند بستر دستیابی جامعه به جایگاه اول علمی و اقتصادی منطقه
نامه مبادله شده با سـازمان        ف شورای عالی فناوری اطالعات کشور و موافقت        شرح وظای  بر اساس 

و  ور در دستور کار قـرار گرفـت        تدوین نظام جامع فناوری اطالعات کش      ،ریزی سابق   مدیریت و برنامه  
ساتید صـاحبنظر   متشکل از ا  کمیته علمی راهبردی، طراحی، تنظیم و تدوین این سند          برای تدوین آن    



 

و متخصصین دارای دانش و تجربه در زمینه مدیریت راهبردی و فناوری اطالعات و دست اندرکاران                
  . گردیدمدیریت این فناوری تشکیل 

هـای    سیاسـت "ه اقـدامات گذشـته در ایـن خـصوص، از جملـه اسـناد                کلیـ  مطالعه با   کمیتهاین  
برنامـه توسـعه    "،  ")1378–شورای عالی انفوماتیـک    (استراتژیک فناوری اطالعات برای برنامه سوم     

سـند راهبـردی توسـعه       "،  ")1381 –رسـانی   شورای عالی اطـالع    (تکفا –کاربری فناوری اطالعات    
نظام ملـی فنـاوری اطالعـات و    "،  )"1381 -یقات مخابرات مرکز تحق  (فناوری اطالعات و ارتباطات   

سند امنیت فضای تبـادی اطالعـات       "،  )"1384 -مرکز تحقیقات مخابرات   (ارتباطات و چارچوب آن   
دفتـر   (د ملی توسعه فناوری اطالعات کشور     بیانیه راهبر "،  ")1384  - شورای عالی افتا   (افتا –کشور

، ")1384 – وزارت بازرگـانی   (متـا  -تجارت الکترونیکـی  مطالعات  ،  )"1384 –های فناوری   همکاری
 – ریاسـت جمهـوری    هـای فنـاوری     دفتر همکـاری   (نویس نظام جامع فناوری اطالعات کشور       پیش"

 9اقـدام بـه تـشکیل       " )1384 – رسـانی   شـورای عـالی اطـالع      (2 فاز اول پروژه تکفا     "و  " )1386
، "نـاوری اطالعـات در ایـران و جهـان         بررسی وضعیت موجـود ف    "با عناوین   تخصصی  فنی   کارگروه

، "رسی روندهای فناوری اطالعـات در جهـان       بر"،  " کشور منتخب جهان   10بررسی اسناد راهبردی    "
بررسی نظام جامع مدیریت فناوری اطالعات    "،  "بررسی سناریوهای آینده فناوری اطالعات درجهان     "

ید، کارشناسـان و مـدیران فعـال در    نظر سنجی و بررسی آراء صاحبنظران، اسـات   "،  "در ایران و جهان   
تهیـه سـند    هـای     هـا و فراینـد     بررسـی مـدل   "،  "هـای دولتـی و خـصوصی       حوزه دانشگاهی و بخش   

بررسی کلیه مطالعات کشور در وزارت ارتباطات و فنـاوری اطالعـات، مرکـز تحقیقـات                "،  "راهبردی
ند اداره جلسات و تلفیق  فرای"  و "های فناوری ریاست جمهوری و طرح تکفا       مخابرات و دفتر همکاری   
  .نمود "نتایج حاصله از مذاکرات

  

اند تا بتوانند نیازهای مطالعاتی، علمی  به صورت موازی و شبانه روزی تالش نمودهها  این کارگروه
ریـزی   برنامهتالش  در پرتو   . و فنی را مهیا نموده و در جلسات منظم هفتگی کمیته راهبری ارائه کنند             

اساس طراحی شبکه مدیریت و      ها و نظرخواهی از متخصصین بر      هبران تیم شده جمعی و همفکری ر    
طـی    ایـن پـروژه در     ، مناطق کـشور   ی مختلف ها ها و بخش   ها، صنایع، شرکت   کارشناسان در دانشگاه  

  . بینی شده رسید  ماه به نتیجه پیش6مدت 
ـ         طـی    ، فعالیـت   هزار و دویـست نفـر سـاعت        باکمیته راهبری    سه سـی جلـسه مـشترک و ده جل

 تخصـصی و کارشناسـی     هـزار نفـر سـاعت فعالیـت          21 هـا بـا    گروهکـار ها و    گروهکارهماهنگی بین   



 

 

نویس   این پیش  .نمودندفناوری اطالعات را تهیه، تنظیم و ارائه        نظام جامعه   سند راهبردی   نویس    پیش
  .باشد  راهکار می133 راهبرد و 29 حوزه راهبردی، 7شامل 

 ارایه  شورای عالی فناوری اطالعات کشور    راهبردی  کمیسیون   19/8/86در جلسه مورخ    این سند   
هیأت محتـرم   مورد تصویب    5/10/86در تاریخ    نهایتاًو  رسید  اعضای محترم کمیسیون    و به تصویب    

  .قرار گرفت وزیران
 اقـدامات   ، نظام جامع فناوری اطالعـات کـشور       دوم تدوین امید است مطابق با سند مذکور در فاز         

های توسعه در قالب برنامـه عملیـاتی کـالن فنـاوری اطالعـات           ن مربوطه و شاخص    متولیا ،راهکارها
ری اطالعـات در کـشور بـه صـورت          تدوین و تصویب گردد و با اجرای دقیق آن توسـعه فنـاو            کشور  
نظـام مقـدس    مند شتاب شایان توجه پیدا نموده و بتواند ما را به اهداف چشم انداز بیست سـاله                   نظام

  .  گرداندان نایلجمهوری اسالمی ایر
  

   عبدالمجید ریاضی      
  مجری طرح تدوین طرح جامع فناوری اطالعات
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  دمه مق - 1
 جمهوری اسالمی ایران کـه تـصویر ایـران آینـده را             سالۀ انداز بیست  با تصویب و ابالغ سند چشم     

بدین معنـی کـه    .  اسالمی بروز و ظهور یافت      فرهیختگان جامعۀ   فکری و مدیریتی   بلوغنمود،      طراحی
 محـیط ملـی و جهـانی را درک    های  کشور تحول و مدیران هوشمند و مدبرمستعدجامعه جوان، پویا،    

 و سـطح زنـدگی جامعـۀ    ملی را با سرعت سپری نمـوده     کنند تا دوران گذار توسعۀ       می  و تالش   نموده
ایـن راهبـرد ملـی در شـرایطی طراحـی و اجـرا       . یافته برسانند ایرانی را به سطح زندگی جوامع توسعه     

   .استپایه   الگوی دانش،انداز  رویکرد مدیریت توسعۀ مبتنی بر چشمشود که اساس می
  

 یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و ایران کشوری است توسعه"
بخش در   الهام، با هویت اسالمی و انقالبی،فناوری در سطح منطقه

  ."1الملل ثر در روابط بینؤجهان اسالم و با تعامل سازنده و م
  

 گیـری جامعـۀ    پایه و برخورداری از دانش پیشرفته، شکل       مورد نیاز الگوی دانش   زیرساخت اساسی   
هـای اجتمـاعی،      سیـستم  جانبه از فنـاوری اطالعـات در کلیـۀ         گیری گسترده و همه    اطالعاتی با بهره  

 صـنعت و  رشد و توسعۀ این فناوری شامل دو بخش توسعۀ    . استفرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور      
های مختلف بخشی و فرابخشی از قبیـل آمـوزش، بهداشـت،             بری آن در حوزه   فناوری و گسترش کار   

باشـد؛   می) ...اداری، بانک، بیمه، امور قضایی، گردشگری و(پژوهش، تجارت، صنعت، خدمات عمومی  
   .شود کننده اجتماع و اقتصاد نام برده می که از این فناوری به عنوان فناوری متحول طوریه ب

شدن ارتباطات و انفجار اطالعات کـه عـصر           جهانی عصر صنعتی به    عصری از   تغییر پارادایم جهان  
بنیان و مدیریت دانـش       اطالعاتی و اقتصاد دانش    گیری جامعۀ   موجب شکل  ،شود فراصنعتی نامیده می  

ارزان تولیـد   هـای     دانند که در آن فناوری     ای می   اطالعاتی را جامعه   ، جامعۀ از این منظر  . گردیده است 
سـازی، انتقـال، فـراوری و پـردازش آنهـا اسـتفاده عمـومی داشـته و ایـن           جیتالی، ذخیره های دی  داده

                                                 
   ساله جمهوری اسالمی ایران انداز بیست فرازی از سند چشم1
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اجتماعی و حقوقی همراه شـده و تحـوالت         یافتگی با نوآوری سازمانی، علمی، فنی، تجاری،         عمومیت
 اطالعـاتی بـا معیارهـای    از دیدگاه کالن، جامعـۀ   . آورده است وجود  ه  ای را در زندگی بشر ب      جانبه همه
گردد که    فناوری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارزیابی می        گانۀ  پنج های حوزهشده در    تتقوی

  .شوند ها به طور اجمال معرفی می ها و ویژگی  این شاخصه،در ادامه
 معیار فناوری •

 و  هـا  انـه یابررا( شرفته مـدارات مجتمـع    یـ  پ یفنـاور  از جملـه      پیـشرفته  های فناوریکاربرد وسیع   
رسانی مبتنی بر دانـش فنـی و          نظام اطالع  ،های خبره  مانهشرفته، سا ی پ یزات مخابرات یتجه ،)ها حافظه

ـ .  است ی اطالعات ۀهای جامع  های الکترونیکی از بارزترین مشخصه     کتابخانه  ۀعبـارت دیگـر، جامعـ     ه  ب
ه شـد نهـاده    اطالعات بنا     و تبادل   پردازش سازی، های تولید، ذخیره   فناوری بر زیرساختی از     یاطالعات

 یکی از مسیرها برای دستیابی به       ،به همین دلیل  . یابد ها عمق می    این فناوری  ،تحوالت است و با سیر   
   .های مرتبط است کارگیری فناوریه ، بنین جامعه نویا

 معیار اقتصادی •
اطالعات نه تنها   .  اطالعاتی است  های دیگر جامعۀ   ارزش اقتصادی اطالعات از مهمترین شاخصه     

هـای   شکل کـاالیی بـا ارزش  ه شود، بلکه خود ب های مختلف اقتصادی می    رد بخش باعث بهبود عملک  
 بـه   زیـ  ن  اطالعـات  سـازی، انتقـال و پـردازش       ط به تولید، ذخیـره    های مربو  اقتصادی درآمده و فعالیت   

 به ارزش اقتـصادی سـایر     اطالعات   ۀافزود ارزش نسبت    چه هر. شوند میمنجر  افزوده اقتصادی    ارزش
   . گیرد  شود، صفت اطالعاتی بیشتر به جامعه تعلق میبیشترها  فعالیت

  معیار اجتماعی •
 توجـه  اطالعاتی نیز قابل     ۀجامع حاکم و محکوم در   ضعیف و   ری اقشار قوی و      گی  چگونگی شکل 

هـای    اطالعـاتی بـر ارزش    هـای     آن است که ارزش     اطالعاتی با جوامع پیشین در     تفاوت جامعۀ . است
 ایه اطالعات و دانش فنی بر سـرمایۀ       ، سرم ای  چنین جامعه د و در اقتصاد     کن  غلبه می ...  و  نژادی ،مادی
بندی   دسترسی به حجم بیشتری از اطالعات باارزش، معیار رتبه         ،عبارت دیگر ه  ب. یابد  برتری می  منابع

     .طبقات و اقشار مختلف اجتماعی است
 معیار سیاسی  •

 اجتمـاعی ناشـی از برخـورداری از          تمرکز قدرت، نفـوذ سیاسـی و تحـوالت         ، اطالعاتی در جامعۀ 
پیامـد ایـن    . ستاطالعات است و این امر دلیل آشکاری بر مزایا و منافع ایجاد یک قطب اطالعاتی ا               
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کننـده از یـک     خیل مخاطبان منفعل و صرفاً مـصرف       شاملِ ،جوامع به دو گروه   یا  و  امر، تبدیل جامعه    
ورها و تولیدکنندگان فعال اطالعات الکترونیکی      و نیز افراد سرآمد کش     برتر از محافل    تعداد کمی سو و   

  .از سوی دیگر خواهد بود
  معیار فرهنگی •

 فرهنـگ  حـوزۀ   اطالعاتی در  آنچه در جامعۀ  ، در نگاه اول به نظر آید؛        بر خالف آنچه ممکن است    
بروز یک فرهنگ به اصطالح نوپاست که تحـول و تغییـر اساسـی شـیوه                تنها  حال وقوع است، نه      در

ه ب. ها است  فرهنگۀ تعامل و تقابل گسترد   ، بلکه توسعۀ دامنۀ   دارددر سراسر جهان به دنبال      زندگی را   
تواند بـه    ها، می   این تعامل بین فرهنگ    ،دلیل ارزش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اطالعات در جامعه        

حت پروایی و صـرا    کارگیری اطالعات و بی   ه  کید بیشتری بر ب   أشود که ت  منجر  هایی   استیالی فرهنگ 
هـای اجتمـاعی، سیاسـی،        متمرکـز اطالعـات در زمینـه       ۀویژه مبادل ه  در تبادل اطالعات گوناگون و ب     

خیـزد کـه    هـایی برمـی   اطالعات به پشتیبانی از فرهنـگ دیگر،  به تعبیری   . اقتصادی و فرهنگی دارند   
  .تر و به تبع، جایگاه برتر آن را بهتر تبلیغ و تضمین کنند گردش آزاد و سریع

  
  





 

   فناوری اطالعات در حوزۀها و روندهای جهانیناریوس -2

   فناوری اطالعات در حوزۀـ سناریوها2ـ1
 و   ریـزان، مـدیران         ، برنامـه  ارانذگـ  بـه سیاسـت    فناوری اطالعـات     ۀشناسایی روندهای جهانی توسع   

هـای    از عرصـه   را   های جهان را درک نموده و دانش کـافی و الزم            کند تا واقعیت        گیران کمک می    تصمیم
مختلف فناوری به دست آورند و رویکردهای حاکم و اثرگذار فناوری جهـانی را از دو دیـدگاه مـدیریت و                     

  .  ارزیابی نمایندیفناور
هـای    که با مدیریت قـدرت      است  جهانی  سناریوی سلطۀ  ،سناریو  اولین ،از نگاه مدیریت کالن جهانی    

 . اسـت  مختلف اقتصاد، سیاسـت و فرهنـگ مطـرح         سازی در ابعاد    مبتنی بر جهانی   ، جهان ۀگر و ادار   سلطه
این سناریو با   . دانند  فناوری اطالعات را مهمترین ابزار برای تحقق اهداف خویش می          ،طراحان این سناریو  

 فنـاوری   ه اتخاذ تـدابیر بازدارنـده در حـوزۀ        آنان ب سبب شد که    مخالفت کشورهای جهان مواجه گردید و       
  . بپردازنداطالعات در مقابل آن 

یافته یا   با توجه به شکاف روزافزون بین کشورهای جوامع توسعه        . دومین سناریو، سناریوی پرش است    
  و کـشورهای در حـال توسـعه        "شـمال "شده و جوامع در حال توسعه، رقابـت گـروه کـشورهای              صنعتی

 ، گروهـی از کـشورهای جنـوب       ،پـس از ظهـور فنـاوری اطالعـات        . شدت بیشتری یافته است    "جنوب"
های جهان کاهش دهند و سطح        شکاف توسعه خویش را با برترین      ،گیری از این فرصت    اند با بهره   توانسته
 بـه   .کنند ساله آنان را در دو دهه طی       یافتگی را با سرعت بهبود بخشیده و راه دویست         های توسعه  شاخص

  .اند  این سناریو را اصطالحاً پرش نامیده،این جهت
  ارتباطات و پیـدایش انـواع گرایـشهای        ۀ با توسع  . اجتماعی است  یسومین سناریو، سناریوی پاسخگوی   

 بـین جوامـع در حـال توسـعه بـا            نی افزایش یافته و مقایسۀ    ، سطح توقع مردم در جوامع فقیر و غ        سیاسی
 اقتـصادی،   ای در حـوزۀ    مشروعیت و مصونیت دولتها که نقش عمـده       این موضوع،   . شکل گرفت پیشرفته  

دولتها در تالشـند تـا بـه نیازهـای اجتمـاعی و             لذا؛  .  دارند را نشانه گرفت     جوامع اجتماعی و فرهنگی این   
 بعـضی از دولتهـای هوشـمند جهـان از فنـاوری             کـه  طـوری ه  ب.  توجه نمایند  عمومیافزایش سطح رفاه    

  .اند اطالعات برای تأمین این خواسته اجتماعی استفاده مناسب نموده
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. اسـت قـرار داده     اقتـصاد جهـانی را هـدف         ۀه عرصـ   کـ  است سناریوی بازار جهانی     ،چهارمین سناریو 
 ۀ که از مـوج توسـع      یتی و وابسته به کشورهای پیشرفته اند           شرکتهای چندمل  ، این سناریو  بازیگران عمدۀ 

 فراوان برده و مدیریت رقابت اقتصاد و بازار جهـانی           استفاده محصوالت و گسترش بازارها و تنوع       فناوری
    .اند از کشورهای در حال توسعه نیز از فرصتهای این سناریو بهره بردهبرخی . اند را بر عهده گرفته

   فناوری اطالعاتـ روندهای جهانی در حوزۀ2ـ2
گرفته که به طور اختصار   رویکردها و نوآوریهای مختلفی مورد توجه قرارفناوری،از دیدگاه تحوالت 

  . پردازیم   میآنبررسی به 

   1ها سازی فناوری همگرایی و یکپارچه •
فنـاوری  رونـد توسـعۀ     . اسـت آنها  شدن و همگرا شدن       یکپارچه ها، فناورییکی از رویکردهای مهم     

در گذشـته،    .ندحوزه را به سوی همدیگر همگرا نموده ا       این   ای است که انواع فناوریها     گونهه  اطالعات ب 
د، امـا بـه مـرور       شـدن  های متفاوتی محسوب می    عرصهرایانه  های مختلفی چون رسانه، مخابرات و        حوزه

افزایـی و    زمان و در طول سالیان گذشته به سوی یکدیگر همگرا شده و در نتیجه هر کـدام باعـث هـم                    
  .پیشرفت دیگری شده است

 ) ها ظرفیت(افزایش کیفیت  •
تـوان بـه رشـد        می ،برای مثال . ست ا  رشد ظرفیتها  ، فناوری اطالعات  از ابعاد روند توسعۀ    یکی دیگر 

همچنـین افـزایش    . شد، اشـاره نمـود     ساس قانون مور هر هجده ماه دو برابر می        سرعت پردازش که بر ا    
  . استها نیز در این خصوص قابل ذکر   شبکهسرعت تبادلها و افزایش  ظرفیت حافظه

 2ها کاهش هزینه •
ها به موازات افـزایش   ها و قیمت های قابل توجه در توسعه فناوری اطالعات، کاهش هزینه   از ویژگی 

 به دنبال   افزایش قیمت را  ها معموالً افزایش کیفیت و ظرفیت        ر حوزه در سای .  بوده است  فیت و ظر  کیفیت
ها از یک    علت کاهش قیمت   . فناوری اطالعات این موضوع برعکس شده است       در حالیکه در حوزۀ    ؛دارد

                                                 
1 Integration 
2 Cost reduction 
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های اولیه و از سوی دیگر تغییرات فنـاوری بـه سـمت کـاهش                سو بزرگتر شدن بازارها و کاهش هزینه      
ایـن رویکـرد خـود      . افزاری بوده اسـت    افزاری و گسترش کاربرد بخشهای نرم      وابستگی به اجزای سخت   

  .کاهش قیمت به همراه داشته است برای افزایش کیفیت و انعطاف الزم را
  1سازی کاهش ابعاد یا کوچک •

انـواع  همانگونه که در    . سازی و کاهش ابعاد است      فناوری اطالعات، کوچک   ۀرویکرد بعدی در توسع   
گیـری   جهـت شـود،    های همراه جدیـد مـشاهده مـی        نرایانه و تلف  فناوری اطالعات از جمله     محصوالت  
گیری نیز از ایـن بعـد قابـل          این جهت . شدن است  دنیا به سمت کوچک   در  فناوری اطالعات   محصوالت  

اوری  فنـ  در حـوزۀ   ولـی    ،توجه است که افزایش قابلیت و ظرفیت معموالً مـستلزم افـزایش ابعـاد اسـت               
در ) هـای ارتبـاطی    هـا و شـبکه     ها، حافظه  پردازنده(تغییرات سریع فناوری     گیری  جهت به دلیل اطالعات  

   .     محصوالت این حوزه روندی عکس دارند،شدن راستای کوچک
  2سازی شبکه •

سـازی خـدمات، کاربردهـا و         شرایط جدیدی را بـرای شـبکه       ای، های رایانه   شبکه وارتباطات   توسعۀ
هـا، خـدمات، افـراد     های جدیدی از داده  شبکه،گذرد هر چه زمان بیشتری می. ایجاد نموده استکاربران  

 اطالعــات ۀ تجــارت الکترونیــک، شــبکۀ اجتمـاعی، شــبک  تحـت عنــاوین مختلــف وبــالگ، شــبکۀ ...و
بـرای تقویـت ایـن رویکـرد،        . گردد  می ای ایجاد  های رایانه  در بستر شبکه  ...  خبری و  ای، شبکۀ  چندرسانه

 نـسل جدیـد     ۀتـوان بـه شـبک       مـی  ،بـرای مثـال   . پذیرد ها انجام می   ای در زیرساخت   های گسترده  الشت
  . اشاره نمود4ای  محاسبات شبکهۀ یا شبک3مخابراتی

  هوشمندسازی •
سـاخت انـواع    . اشـاره دارد  افزارها بـرای افـزایش رفـاه         هوشمندسازی کاربردها و نرم   این رویکرد به    

افزارهای هوشمند برای مقاصدی چـون ترجمـه ماشـینی،           اخت انواع نرم  روبوتهای هوشمند، طراحی و س    
اهمیت این رویکرد بـه قـدری اسـت کـه            . قابل ذکر است   ... بینی، سیستمهای خبره و    ریزی، پیش  برنامه

                                                 
1 Downsizing 
2 Networking 
3 New generation network 
4 Grid computing 
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اند که انقالب بعدی فناوری اطالعات، مبتنی بر ایـن رویکـرد و در               بینی کرده  بعضی از صاحبنظران پیش   
  .م اتفاق خواهد افتادویک طی قرن بیست

 فناوری اطالعات، انتخاب رویکرد فعاالنه که حوزۀی مربوط به با بررسی مختصر سناریوها و روندها
ویژه ه ب. بتواند فاصله و شکاف سطح فناوری کشور با جوامع پیشرفته را کاهش دهد، ضروری خواهد بود

نون اساسی و حفظ هویت ملی همت گماشته های مندرج در قا به آرمانها و ارزشبرای رسیدن باید  آنکه 
های اطالع  های کلی شبکه  هجری شمسی کشور محقق شوند و سیاست1404انداز  اهداف چشمتا شود 

بر . دبادل اطالعات مورد توجه قرار گیررسانی و ارتباطات و اطالعات کشور و امنیت فضای شبکه و ت
یجاد جریانی ا" ت کشور عبارت خواهد بود ازاین اساس رویکرد تهیه سند راهبردی فناوری اطالعا

 فناوری اطالعات کشور با کشورهای صنعتی شتاب و باسرعت برای پر کردن فاصلۀپر
پایه ملی و دستیابی به سهم مناسب خدمات و  از طریق توسعه و تعمیق الگوی دانش

ل ایران مین نیازهای اجتماعی جامعه پویا و متحوأکاالهای فناوری از بازار جهانی و ت
ارتقای قدرت رقابت پذیری " برای "توانمند سازی ملی"  سناریویکه آن را "اسالمی

  . نامیم می"  فناوریهانی و تأمین نیازهای ملی در حوزۀصنعتی و فنی در عرصه ج
 آحاد جامعه و حاکمیت را مورد توجه قرار داده و ۀبودن هم پذیری و فعال  مسئولیت،این رویکرد
 از دستاوردهای جهانی  کهشود  جهانی میۀجانبه در تعامل سناریوی سلط ی همهموجب بازدارندگ

های بلندمدت   انتخاب اولویت،بنابراین. نماید پذیری اجتماعی استفاده می سناریوی پرش و مسئولیت
و افزایش سطح فناوری صنعت فناوری در کشور و بازارهای هدف و تدوین راهبرد مناسب گزینش 

اندرکاران نهادها، مؤسسات، شرکتها و اشخاص حقیقی و   دستلزام ملی برای همۀ یک ا آنقابلیت
 .گردد های دولتی و غیردولتی محسوب می حقوقی در بخش

  
  



 

 اطالعات جمهوری اسالمی ایران  ساختار سندراهبردی فناوری -3

 1کل شـماره  شکه مبتنی بر مدل مرجع ارائه شده در        باشد    میهای زیر     ساختار این سند شامل قسمت    
  :تدوین گردیده است

 1ها بیانیۀ ارزشـ 
  2انداز ـ بیانیۀ چشم

  3ـ بیانیۀ مأموریت
  فناوری اطالعات4های راهبردی ـ حوزه

 5ـ اهداف بنیادین
 6های راهبردی گیری ـ جهت

  7ـ راهبردها
 8ـ راهکارهای طی کردن راهبردهای هر حوزه

  9ها و اهداف کمی ـ شاخص
ادامـه   در   سـپس شـده،    بیانیه مأموریت پرداختـه       و انداز  ها، بیانیه چشم    نیه ارزش  بیا  به تشریح  که ابتدا 

ها، راهبردهـا و راهکارهـای        گیری  اهداف بنیادین، جهت   راهبردی فناوری اطالعات به همراه        حوزه هفت
   .  شده استبیاندر این سند ذکر شده   در انتها واژگان کلیدی  و.اند معرفی گردیدههر حوزه 

 
 

                                                 
1 Core value statement 
2 Vision statement 
3 Mission statement 
4 Strategic domains 
5 Goals  
6 Strategic variations 
7 Strategies 
8 Alternatives 
9 Index 
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  ها  ارزشبیانیۀ-3- 1
های کلی  انداز ملی و سیاست  سند چشم، قانون اساسییها مبتنی بر آرمانکه های بنیادی  ارزش

 آینده ۀجانبه برای رشد و تکامل جامعه و توسع گیری گسترده و همه فناوری اطالعات کشور جهت بهره
  :عبارتند از است کهعات فناوری اطال

 

 
 

  انداز  چشمبیانیۀـ 3ـ2
جهت  ها، آرزوها و نیازهای جامعه هم تصویر آینده مطلوب فناوری اطالعات در کشور با توجه به آرمان

  : بودساله کشور چنین خواهد انداز بیست با سند چشم
 

 

های مشروع و اصول اخالقی فرد و جامعهحفظ کرامت انسانی، صیانت از آزادی 
 شفافرسانی  گسترش عدالت اجتماعی و اطالع 

 تأمین و تضمین امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فرد و جامعه 

  اسالمی و گسترش زبان فارسی در فضای الکترونیکی ـ  تقویت هویت ایرانی  

 بنیان متکی بر سرمایه اجتماعی تحقق جامعه دانش 

 ساالری دینی سازی الگوی مردم تقویت و نهادینه 

کنندۀ  پایه، خلق فناوری اطالعات عامل پیشران در توسعۀ ملی دانش«
های امن و عادالنه برای همۀ ایرانیان،  کنندۀ فرصت ارزش، فراهم

ر هویت ای هوشمند متکی ب دهندۀ مدیریت دانش و جامعه شبکه شکل
ایرانی ـ اسالمی و کانون پیشرفتۀ فناوری اطالعات در منطقه جهت 

  ». هجری شمسی است1404اندازنیل به اهداف چشم
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   مأموریتنیۀبیاـ 3ـ3
 و  فناوری،ساله کشور و دستیابی به جایگاه اول علمی  بیستانداز در راستای تحقق اهداف چشم 

 در سطح  مدیریت فناوری اطالعاتمحور در توسعۀ ه و دانائییپا  دانشاقتصادی منطقه و استقرار جامعۀ
 اطالعات ی فناورمأموریت ۀینای و ساماندهی نظام ملی نوآوری فناوری، بسیاست گذاریملی با تمرکز به 

  :م خواهد شدی اینگونه ترس،کشور
 

 
 

  های راهبردی ـ حوزه3ـ4
ی در ارتقاء جایگـاه کـشور        که نقش محور   پردازد   می  قلمروهای اساسی   به بررسی  راهبردیهای   حوزه
هـای   وری اطالعـات و انتخـاب اولویـت       های بااهمیت فنا   تمرکز بر حوزه  .  فناوری اطالعات دارد   در زمینۀ 

انداز و تأمین نیازهای حال و آینده جامعه و توجه بـه              و چشم  مأموریتهای   اساسی کشور با توجه به بیانیه     
  :تلفیق چهار رویکرد

   )انداز فناوری اطالعات اهداف چشم(محوری  فرصت -
  )نوآوری فناورینظام ملی (کارکردگرایی  -

قشار جامعه به فناوری فراهم آوردن امکان دسترسی مناسب همه ا«
اطالعات و آموزش فراگیر جامعه و تربیت منابع انسانی متخصص 

برای بکارگیری آن در همه ابعاد زندگی و ایجاد فضای رقابتی خالق 
و هوشمند که موجب تغییر الگو و ای  ی شبکه برای سازماندهی جامعه

لیت روند توسعه ملی از منابع پایه به دانش پایه و شهروندان مسئو
پذیر بالنده در تحصیل ارزش؛ جهت رفع شکاف دیجیتالی ملی با 

 ».جامعه جهانی گردد
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  )کشورهای منتخب جهانبررسی تطبیقی (محوری موضوع  -
  ) شناسی فناوری اطالعات در کشور آسیب(محوری  مسئلهنیازسنجی و  -

  :گردد به شرح زیر تبیین میدر هفت حوزه 
 مـدیریت عمـومی و ارائـه        ۀدولـت و شـیو    "،  " منابع انسانی باکیفیـت    توسعۀ"،  "جامعه و شهروندان  "

 ۀتوسـع "، "وریا و پـژوهش و نـوآوری فنـ   تحقیق"، "روز در جامعه های مورد نیاز و به    خدمات و سرویس  
چگونگی تعامل محیط ملی    " و   "وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات      کسب" و   "صنعت فناوری اطالعات  

  ."ها و بازارها جهانی اینترنت، کشورها، بنگاه های و فراملی با شبکه

  
  راهبردی فناوری اطالعات کشورهفتگانه های   حوزه ـ2شکل

 در این فضا و قلمرو با تمرکـز  راهکارها اهداف راهبردی، راهبردها و  ،راهبردیهای   در حقیقت اولویت  
های نامبرده معرفی  در ادامه به ترتیب هر کدام از حوزه      ). 2شکل  (گردد   ها تعیین و تعریف می     در این حوزه  

  . گردد ائه میهای یاد شده ار هر یک از حوزه شده در های ارائه لیا بدیو راهکارها  و اهداف، راهبردها
  
  



 

  " شهروندان ایرانی ـ اسالمیحوزۀ"الف ـ 

  ـ تعریف و شناخت1الف ـ 
شـهروندان  . پذیر، پاسخگو و فعـال هـستند       که مسئولیت گردد   اطالق می مفهوم شهروندان به افرادی     

از ایـن رو    .  سـاکن و مـددجو نیـستند        ملی بوده و منفعل،    ۀر فرآیند توسع  دهنده، دارای نقشی مؤثر د     کمک
و هـای اجتمـاعی، اقتـصادی         ابعاد زنـدگی و سیـستم       از کاربرد فناوری اطالعات در همۀ      حصول اطمینان 

توانمنـدی شـهروندان در پـردازش،      . شود  زندگی، کار و فعالیت می     فرهنگی موجب تحولی بزرگ در شیوۀ     
 شایـسته، بامهـارت،     افراد. سزایی دارد   اهمیت به  ،ذخیره، انتقال، تولید و بکارگیری داده، اطالعات و دانش        

 در ارتقاء سطح کیفیت زندگی فردی و اجتمـاعی یـک            ،توانند دارای شوق و انگیزش، پاسخگو و نوآور می       
 در بـازار جهـانی فعالیـت نمـوده و           ،تواننـد  اینگونه شهروندان می  . جامعه وظایف بزرگی را به عهده گیرند      

ترین زمـان و     ی، فیزیکی و اقتصادی در کوتاه     گونه محدودیت جغرافیای   مبادله ثروت و دانش به دور از هیچ       
اینگونـه جوامـع در     . باشـند ثر  مـؤ  اقتصاد متنوع و افزایش قدرت رقابت        دردر هر مکانی را داشته باشند و        

  .گیرند و قدرت جذب دانش و استعداد از اقصی نقاط جهان را دارند باالترین سطح قرار می

  ـ هدف بنیادی 2الف ـ 
 

 
 

ساالری دینی با کاربرد فناوری اطالعات، موجبات تسهیل،  مشارکت اجتماعی و تضمین مردم
 که کند  آحاد جامعه را قادر میۀپذیری جامعه را بیشتر نموده و هم پذیری و مسئولیت فراگیری، نقش

های مختلف علمی،  عالیت نمایند و از طریق شبکه اطالعات را انتقال دهند، در تسهیم دانش فنهفعاال
عالوه بر این ایثارگران، جانبازان و . های اجتماعی شرکت کنند فنی، اجتماعی و اقتصادی در فعالیت

  تحقق جامعه مردم ساالری دینی با استفاده از فناوری اطالعات 
به منظور تسهیل و دستیابی به عدالت اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی، 

 .رشد فضائل اخالقی و علمی شهروندان
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های داوطلبانه و  معلوالن جسمی حرکتی نیز با سهولت بیشتری در جامعه حضور خواهند داشت و فعالیت
  .ت و گستردگی بیشتری صورت خواهد پذیرفتهای اجتماعی با سهول سایر فعالیت

  های راهبردی گیری  ـ جهت3الف ـ
گـسترش و تعمیـق آن و         گیریهای راهبردی در این حوزه به حفظ هویت در فضای الکترونیکی،             جهت

 تأثیرگـذاری در  های پویای هدایت ملـی بـرای   نماید و به مؤلفه اشاعه فرهنگ ایرانی ـ اسالمی تأکید می 
کارگیری فناوری اطالعاتی و ارتبـاطی،      ه  صدر منطقه و جهان توجه داشته و با اجرای این راهبردها و با ب             

های اقدام، منابع فکری، علمی و فلـسفی غنـی اسـالم و باورهـای اجتمـاعی و اخالقـی را در یـک                        طرح
 بـه ای  العاتی در سطح ملـی و منطقـه    اط دسترسی به جامعۀ  . نماید  رویکرد فعال به جهان معاصر ارائه می      

افراد جامعه بدون   .  دارد نیاز شهروندان   تی برای همۀ  های برابر، عادالنه و امن اطالعا      فراهم آوردن فرصت  
تواننـد آزادانـه بـا خـانواده، دوسـتان و            مالحظه زمان و مکان و با استفاده از ابزار گوناگون اطالعاتی مـی            

 ارتبـاط برقـرار     ...هان به صورت صوت و تصویر و ویدئو کنفرانس و           همکاران در نقاط مختلف کشور و ج      
  .کنند

   ـ راهبردها4الف ـ
 

  
 

فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در  ط و زبان فارسی و اشاعۀـ توسعۀ خ1ـ4ـ الف
  .فضای الکترونیکی

های برابر، عادالنه و امن فناوری اطالعات برای  ـ فراهم کردن فرصت2ـ4ـ الف
  .همۀ شهروندان

تحول جامعه با / ـ افزایش آگاهی عمومی و سواد دیجیتالی جامعه3ـ4ـ الف
  .افزایش آگاهی عمومی و سواد دیجیتالی

ـ ایجاد امنیت جامعه، خانواده و اشخاص در استفاده از خدمات 4ـ4ـ الف
 .الکترونیکی



   )سند راهبردی(نظام جامع فناوری اطالعات کشور  16

 

   ـ راهبردها و راهکارها5الف ـ
  

  راهکار  راهبرد

  .رش خط و زبان فارسی در فضای الکترونیکیـ گست1ـ1ـ4ـ الف

ـ استانداردسازی و حمایت از توسعه و پشتیبانی خط و زبان 2ـ1ـ4ـ الف
  .فارسی در نرم افزارهای کاربردی و علمی

های پشتیبانی خط و زبان  ها و برنامه ـ تدوین سیاست3ـ1ـ4ـ الف
  .افزارهای کاربردی و سیستمی وارداتی فارسی در نرم

 -  فرهنگ ایرانیۀ گذاری اشاع  ـ برنامه ریزی و سیاست4ـ1ـ4ـ فال
  .اسالمی در فضای الکترونیکی

ـ توسعه و تقویت مراکز تولید محتوای فرهنگی الکترونیکی 5ـ1ـ4ـ الف
  .مطابق با آداب و رسوم مناطق مختلف کشور

الف
ـ 

ـ4
1

ـ توسعه خط و زبان فارسی و
  

گ
اشاعه فرهن

 
ایرانی ـ اسالمی

  
در فضای الکترونیکی

  

 - ـ اتخاذ تدابیرالزم برای مقابله با تهدیدات فرهنگ ایرانی6ـ1ـ4ـ الف
  .اسالمی در فضای الکترونیکی

ارتباطی امن، پایدار، آسان و ارزان های  ـ گسترش شبکه1ـ2ـ4ـ الف
  .برای استفاده عموم

ـ ایجاد نظام اطالع رسانی صحیح، سریع و به موقع برای 2ـ2ـ4ـ الف
  .عموم مردم

الف
ـ 

ـ4
 ـ 2

فراهم کردن 
فرصتهای
 

برابر، عادالنه و امن
 

فناوری
 

اطالعات
 

شهروندانبرای همه 
  

  .ـ صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی3ـ2ـ4ـ الف
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  راهکار  راهبرد
ـ ترغیب و تشویق آحاد جامعه به یادگیری و کسب سواد 1ـ3ـ4ـ الف

  .اطالعاتی
گیری  م آوردن امکانات در اماکن عمومی جهت بهرهـ فراه2ـ3ـ4ـ الف

  .از فضای الکترونیک
گیری از فناوری اطالعات به عموم  ـ آموزش بهره3ـ3ـ4ـ الف

  . شهروندان
مندی  ـ افزایش دانش و مهارت همۀ شهروندان جهت بهره4ـ3ـ4ـ  الف

الف  .از مزایای فناوری اطالعات در زندگی
ـ 

ـ4
3

ش آگاهی عمومی 
ـ افزای

  
و سواد دیجیتالی جامعه

/
تحول جامعه با 
ش آگاهی عمومی و سواد دیجیتالی

افزای
  

  .موزش فناوری اطالعات برای بزرگساالنـ تقویت فرایند آ5ـ3ـ4ـ الف
ـ وضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و 1ـ4ـ4ـ الف

  .اشخاص
ـ طراحی و به کارگیری سازوکارهای امنیتی و حفاظتی 2ـ4ـ4ـ الف

امنیت جامعه، خانواده و اشخاص در فضای برای حفظ 
  .الکترونیکی

ـ آموزش شهروندان به رعایت نکات ایمنی در فضای 3ـ4ـ4ـ الف
الف  .الکترونیکی

ـ 
ـ4

4
ت جامعه،

ـ ایجاد امنی
ص در استفاده از   

 خانواده و اشخا
  

خدمات الکترونیکی
  

گیری از رمز و کدگذاری به صورت گسترده در راستای  ـ بهره4ـ4ـ4 الف
  .صیانت از حقوق شهروندان

  



 

  " منابع انسانیحوزۀ"ب ـ 

  تعریف و شناختـ 1ب ـ 
لمرو این حوزه تعلیم و تربیت نیروهای مورد نیاز برای آموزش کـاربرد فنـاوری اطالعـات در تولیـد                    ق

 ابعـاد    دانـش را در همـۀ       و های ارتباطی، اطالعاتی و مدیریت داده، اطالعـات        دانش، ابزار، مدیریت شبکه   
 پـژوهش در    تربیت متخصصان بـرای تحقیـق و      . گردد زندگی اجتماعی، فردی، سازمانی و ملی شامل می       

 نیـروی کـار در صـنعت فنـاوری اطالعـات از             آمـوزی  مهـارت سطوح تحصیالت تکمیلی و مهندسـی و        
 حفظ نیروی کار متبحر و متخصص و جلوگیری         ،همچنین. استمحورهای اساسی در این حوزه راهبردی       

وانـد مـورد    ت  جذب نخبگان و اساتید از سایر جوامع نیـز مـی           ، با مهارت  ،کرده از مهاجرت نیروهای تحصیل   
طور کلی ایـن حـوزه بـه تلفیـق توسـعۀ منـابع       ه ب. اران در این حوزه باشد ذگ ریزان و سیاست   توجه برنامه 

  .نماید  صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات تمرکز میانسانی و توسعۀ

  ـ هدف بنیادی2ب ـ 
 

 
 

سطوح مختلف آموزش رسمی، آموزش شغلی و  سطح دانش منابع انسانی در ءاین هدف به ارتقا
های جغرافیایی، فیزیکی و اقتصادی تأکید نموده و   محدودیت یادگیری فارغ از همۀآموزش فراگیر یا

های جدید آموزشی و ارزیابی فرآیندهای فناوری   فرصتۀآموزش در خانه، مؤسسات، محیط کاری و ارائ
استانداردهای کیفی و کمی برای تربیت منابع انسانی و تعیین . نماید می اطالعات در کشور را بررسی
  .ای برای تحقق این هدف دارد مدیریت دانش نقش برجسته

های مورد نیاز فناوری اطالعات و توسعه  ارتقاء سطح دانش و مهارت
 .پایه نابع انسانی جهت نیل به جامعه دانشم
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  های راهبردی گیری  ـ جهت3ب ـ
ای منابع انسانی و سازماندهی  سازی تخصصی و حرفه گیریهای راهبردی به آموزش و به جهت

های فنی   نظام.مین نیروهای آینده این صنعت در کشور اشاره داردأ برای تمشاغل تخصصی و نیازسنجی
های ملی و فراملی  های آموزشی و مدارس هوشمند و شبکه ای و بازآرایی در رشته و مهندسی و حرفه

 ،آموزش را هدف قرار داده که در سطح استانداردهای جهانی بتوانند نیروهای محقق، متخصص، مهندس
  .مین و تربیت کنندأرا تمربی و ماهر 

   ـ راهبردها 4ب ـ
 

  
 

ریزی توسعه نیروی انسانی در حوزۀ فناوری  ـ نیازسنجی و برنامه1ـ4ـ ب
  .اطالعات

های صنفی، علمی و  مهندسی در  ـ سازماندهی مشاغل و توسعۀ تشکل2ـ4ـ ب
  .حوزه فناوری اطالعات

 حوزۀ فناوری ای منابع انسانی در سازی تخصصی و حرفه ـ آموزش و به3ـ4ـ ب
 .اطالعات
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   ـ راهبردها و راهکارها5ب ـ
  راهکار  راهبرد

های مختلف فناوری  ـ برآورد منابع انسانی مورد نیاز آینده حوزه1ـ1ـ4ـ ب
  .طالعاتا

ـ ب
ـ4

1
ـ نیازسنجی و

 
برنامه
 

ریزی 
توسعۀ

 منابع
 ا

نسانی در حوزۀ
 

فناوری اطالعات
  

های   فضا و امکانات آموزشی و سازماندهی ظرفیتـ توسعۀ2ـ1ـ4ـ ب
منابع ای  ی و حرفهکشور به منظور تأمین و ارتقاء سطح علم

  .   فناوری اطالعاتانسانی در حوزۀ

بندی  اندهی مشاغل مورد نیاز فناوری اطالعات و طبقهـ سام1ـ2ـ4ـ ب
  .آنها

های علمی،  ـ فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن2ـ2ـ4ـ ب
  .های مختلف فناوری اطالعات های صنفی در حوزه تشکل

ـ ب
ـ4

2
ـ سازماندهی 

مشاغل و توسعۀ
 

تشکل
 

های صنفی،
 

 علمی و  مهندسی در 
حوز
ۀ

 فناوری اطالعات
  

  .ـ تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطالعات3ـ2ـ4ـ ب

های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی منطبق با  ـ بازآرایی رشته1ـ3ـ4ـ ب
استانداردهای نوین، با توجه به نیازهای توسعۀ فناوری 

  .اطالعات کشور

ـ ب
ـ4

3
ش و 

ـ آموز
 به

سازی
 

 تخصصی و 
حرفه
 

ای منابع انسانی 
  

ای مورد نیاز  های آموزشی فنی و حرفه ـ توسعۀ ظرفیت2ـ3ـ4ـ ب
ثر های توسعۀ فناوری اطالعات توأم با سازماندهی مؤ برنامه

  .منابع و امکانات کشور
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  راهکار  راهبرد
گیری از فناوری اطالعات  آموزان در بهره سازی دانش ـ توانمند3ـ3ـ4ـ ب

در تمامی سطوح آموزش عمومی مطابق با استانداردهای روز 
  .جهانی

ـ تقویت خالقیت فکری و قدرت ذهنی و تفکر منطقی برای 4ـ3ـ4ـ ب
  .نوآوری در حوزۀ فناوری اطالعات

ـ تشویق متخصصان فنی و محققان در جهت کشف مرزهای 5ـ3ـ4ـ ب
جدید فناوری اطالعات و افزایش کیفی و کمی این گروه از 

  .کردگان در کشور تحصیل
 بر فناوری اطالعات در های رسمی مبتنی ـ تسهیل آموزش6ـ3ـ4ـ ب

های کوچک و بزرگ با  مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان
  .گسترش شبکه اینترنت و هوشمندی مدارس

ـ تقویت تعامل مدارس داخلی با یکدیگر ومدارس خارج از 7ـ3ـ4ـ ب
  .کشور جهت پرورش منابع انسانی درسطح کالس جهانی

 و کیفی سواد اطالعاتی عموم ـ حصول اطمینان از بهبود کمی8ـ3ـ4ـ ب
  .مردم با نرخ رشد پر شتاب

ادامامه راهبرد 
 -   

ـ ب
ـ4

3
ش و به

ـ آموز
 

سازی
  

 تخصصی و حرفه
 

ای منابع انسانی در
  

 حوزۀ فناوری اطالعات
  

ـ تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات بین 9ـ3ـ4ـ ب
  .ها های بزرگ و کوچک و دانشکده دبیرستان



 

  " تحقیق و توسعهحوزۀ"ج ـ 

  ـ تعریف و شناخت1ج ـ 
خالقیت، نـوآوری و  . گردد  می های سطح باالی جوامع محسوب     ی مدیریت و فناوری از توانمند     توسعۀ

ـ  جـوان و پویـای ایرانـی   ۀافزاری جامع رخدادهای فناوری اطالعات به دلیل استعداد انسانی و قدرت نرم   
 دانش، انباشت و انتقـال، کـسب و انتـشار           تواند تولیدکنندۀ   است که می   پنهاناسالمی یک ثروت نهفته و      

 جامعـه دانـش نوپـای ایرانـی در مقیـاس            فت و توسعۀ  جهت تأثیر فعال به پیشر    دانش، فناوری و نوآوری     
گذاری دانـش و     های نوآوری و مراکز کارآفرینی و اشتراک       ابعاد شهرهای دانش، پارک   . جهانی داشته باشد  

تبدیل دانش ضمنی به دانش تصریحی و کـد شـده از مزایـای جوامـع اطالعـاتی اسـت کـه از فنـاوری                         
  .برند اطالعات بهره گسترده می

  دف بنیادیـ ه2ج ـ 
 

  
 

، زیرا استای منطبق  پایه و دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری منطقه این هدف با الگوی دانش
، مدیریت  دانششبکۀ. ز فناوری اطالعات قرار داردکه استقرار نظام نوآوری ملی بر بستر کاربرد گسترده ا

های مطالعاتی و پژوهشی و  ها، تیم های مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه ه تبادل دانش و اجرای پروژدانش،
های علمی و فنی در داخل و خارج از کشور با استفاده از این فناوریها تسهیل گردیده و مرزهای  کرسی

لذا تالش برای استقرار نظام نوآوری فناوری .  گشوده شده استمحققاندانش در اقصی نقاط جهان بر 
های ارتباطی و مزیتهای انسانی و بازارهای  دستیابی به جایگاه اول با توجه به زیرساختاطالعات و 

گیریهای راهبردی در این  جهت. مناسب جهانی برای جامعه ایرانی ـ اسالمی به صورت بالقوه فراهم است
زی و مالی، کارآمدسا، تأمین سیاست گذاریهای  حوزه به هویت فرهنگ تحقیق و بررسی و تکمیل الیه

های  گرا نمودن پژوهش مأموریتبه تقاضامحوری و . اند  فناوری اطالعات پرداختهمؤثرسازی حوزۀ

دستیابی به نظام نوآوری فناوری اطالعات در سطح برتر منطقه و 
 .افزایش مستمر و مناسب سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی
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کاربردی و توسعه اهمیت داده و به برقراری ارتباط و پیوند بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و 
کشور توجه  تحقیقات بنیادی در داخل و خارج از های متخصص در زمینۀ های ملی و دانشگاه آزمایشگاه
  .نموده است

  های راهبردی گیری  ـ جهت3 ـج
 حمایت از نـوآوری و      گیری که در این حوزه اهمیت دارد، تشکیل نهادهای مالی خطرپذیر جهت            جهت

 فناوری اطالعات است و تشویق و ترغیب دانشمندان برجسته و الگوسـازی آنـان بـرای      پژوهش در حوزۀ  
پژوهشی و مراکز خدمات نـوین       های علمی و   تمرکز بر قطب  . و فرهیخته را دنبال نموده است     نسل جوان   

  و شرکتهای فنی   محققان حمایت از    .گیریهای تدوین راهبردها بوده است     و تحقیق و توسعه از دیگر جهت      
هـای   سازی ایـده   علم و فناوری و تجاریۀکنند کننده و مصرف  مهندسی و همکاری بین نهادهای عرضه    ـ

 همچنین به بهبود و ، در این حوزه.استقابل تبدیل به محصول از محورهای راهبردی دیگر در این حوزه      
 حفـظ  ،محـور  های کوچک دانـش   علم و فناوری و ایجاد انگیزه برای بنگاه       ۀگذاری در حوز   بازدهی سرمایه 

  .فرهیختگان و جلوگیری از مهاجرت آنان اشاره شده است، نخبگان

  ردها  ـ راهب4 ـج
 

  
 

ـ تقویت فرهنگ و روحیۀ تحقیق و توسعۀ فناوری اطالعات با صیانت از 1ـ4ـ ج
  .حقوق محققان و پژوهشگران

ـ توسعۀ نهادها، مراکز و واحدهای علمی، فنی و مهندسی خدمات نوین 2ـ4ـ ج
  .تحقیق و پژوهش فناوری اطالعات در کشور

محور در حوزۀ فناوری  حقیقات تقاضاـ تشویق، ترغیب و حمایت از ت3ـ4ـ ج
  . اطالعات

های پژوهش و نوآوری در سطح ملی و برقراری ارتباط  ـ توسعۀ شبکه4ـ4ـ ج
  .المللی های پژوهش و نوآوری ملی و بین موثر بین شبکه
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   ـ راهبردها و راهکارها5ج ـ
  راهکار  راهبرد

ـ ایجاد و تقویت نهادهای مالی خطرپذیر در حوزۀ فناوری 1ـ1ـ4ـ ج
  .قان و پژوهشگراناطالعات جهت حمایت از محق

ـ تشویق محققان و معرفی پژوهشگران برجسته ملی و حمایت 2ـ1ـ4ـ ج
  .جانبه از فعالیتهای پژوهشی آنها مؤثر و همه

ـ ج
ـ4

ـ 1
گ و روحیۀ تحقیق 

ت فرهن
تقوی

ت از 
و توسعۀ فناوری اطالعات با صیان
حقوق محققان و پژوهشگران

  

ـ تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق 3ـ1ـ4ـ ج
  . محققان و پژوهشگران در حوزۀ فناوری اطالعات

های پژوهش  ریزی برای تعیین اولویت ـ سیاست گذاری و برنامه1ـ2ـ4ـ ج
  .های فناوری اطالعات در حوزه

پژوهی،  های علمی و مراکز آینده ـ توسعه و تقویت قطب2ـ2ـ4ـ ج
  .ی در حوزۀ فناوری اطالعاتتحقیقاتی و پژوهشی کاربرد

ـ ایجاد و گسترش مؤسسات تحقیق و فناوری، واحدهای 3ـ2ـ4ـ ج
مشاوره، فنی، طراحی و مهندسی ساخت، بازاریابی و فروش و 

  . های فناوری اطالعات نوآوری
ـ تأسیس مراکز پژوهش و نوآوری با مشارکت نهادهای 4ـ2ـ4ـ ج

ی اطالعات و پژوهشی خصوصی و تعاونی در حوزۀ فناور
  .حمایت از آنها

های علمی و فناوری و مراکز  ها و پارک ـ ایجاد و تقویت شهرک5ـ2ـ4ـ ج
ـ ج  . رشد در حوزۀ فناوری اطالعات

ـ4
ـ 2

توسعۀ نهادها، مراکز
 و واحدهای

  
 علمی، فنی و مهندسی خدمات نوین 

ش فناوری اطالعات در کشور  
تحقیق و پژوه

  

های کوچک  های الزم برای ایجاد بنگاه ـ ایجاد انگیزه و مشوق6ـ2ـ4ـ ج
  محور  کوچک دانش.محور دانش
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  راهکار  راهبرد
سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزۀ  ـ حمایت از تجاری1ـ3ـ4ـ ج

  .فناوری اطالعات
گیری تقاضا برای تحریک  های شکل ـ فراهم آوردن زمینه2ـ3ـ4ـ ج

  .دار های اولویت های تحقیق و توسعه در حوزه فعالیت
اری بین نهادهای تولید دانش، ـ ایجاد نظام چندجانبۀ همک3ـ3ـ4ـ ج

  . صنعت و دولت بر اساس تقاضامحوری
شناسی و رفع موانع موجود در بازاریابی، تولید و صادرات  ـ آسیب4ـ3ـ4ـ ج

ـ ج  .محصوالت فناوری اطالعات
ـ4

3
ت
ب و حمای

ـ تشویق، ترغی
  

 از تحقیقا
ت تقاضامحور در

  
 حوزۀ فناوری اطالعات

  

  .گذاری در حوزۀ علم و فناوری اطالعات ـ بهبود بازدهی سرمایه5ـ3ـ4ـ  ج
ـ برقراری تنظیمات نهادی شبکۀ دانش بین نهادها، مؤسسات، 1ـ4ـ4ـ ج

مراکز و واحدهای فناوری اطالعات داخلی و توسعۀ روابط 
مؤثر با مراکز علمی و فنی جهانی به منظور مثبت کردن تراز 

  .لی دانشم
های تحقیقاتی و پژوهشی جهت باال  ـ استانداردسازی فعالیت2ـ4ـ4ـ ج

بردن کیفیت محصوالت و خدمات فناوری اطالعات برای 
  .المللی ای و بین های منطقه حضور در عرصه

المللی به  ـ حضور فعال در مجامع تحقیقاتی و پژوهشی بین3ـ4ـ4ـ ج
  .در کشورمنظور ارتقاء کیفی پژوهش و نوآوری 

مدیریت نوآوری و  سازی فرهنگ کارآفرینی،  ـ تقویت و پیاده4ـ4ـ4ـ ج
  .مدیریت ریسک در کشور

ـ مطالعه، بررسی و پایش مستمر و کسب اطالع از نوآوری 5ـ4ـ4ـ ج
ـ ج    .فناوری اطالعات در سطح جهانی

ـ4
4

ـ توسعۀ شبکه
 

ش و 
های پژوه

نوآوری
  

 در سطح ملی و برقراری ارتباط موثر بین
  

 شبکه
 

ش و نوآوری ملی و بین
های پژوه

 
المللی

  

ـ طراحی و اجرای پروژه تحقیقات و فناوری برای تعیین 6ـ4ـ4ـ ج
    . و نیازهاها اولویت



 

 

  " صنعت فناوری اطالعاتۀحوز"د ـ 

  ـ تعریف و شناخت1د ـ 
 جهـت تولیـد   ،افـزاری  افـزاری و سـخت   های نـرم  صنعت فناوری اطالعات به فراهم آوردن زیرساخت 

  از فنـاوری اطالعـات را ایجادکننـدۀ        گیری بهره و   افزاری پرداخته  افزاری و تجهیزات سخت    های نرم  بسته
ل در صنعت و خدمات دانسته و ایجاد محیطی توانمند جهت رشـد قـوی و پایـدار ایـن                    های اشتغا  فرصت

 صـنایع در سـایر      ۀاستفاده از فناوری اطالعات جهت توسع      ،همچنین. صنعت را مورد توجه قرار داده است      
. های تولید ملی را توصـیه نمـوده و ایـن صـنعت را پیـشتاز صـنایع نـوین در کـشور دانـسته اسـت             حوزه

گیـری از توانمنـدی و    اسـر کـشور و بهـره       فناوری اطالعـات در سر     ن در حوزۀ  ای فعاال  هی خوشه سازماند
 از بـازار جهـانی ایـن         را  سهم ایـران   ،تواند مهارت نیروی انسانی کشور برای خلق ارزش در این زمینه می          

مـل از  گیـری کا   بهـره ۀ آنهـا بـه واسـط   ۀها بدون در نظر گرفتن انداز  تشویق شرکت . صنعت افزایش دهد  
مبـادالت تجـاری    فناوری اطالعات، آنها را قادر خواهد ساخت تا با مشتریان در سراسـر کـشور و جهـان                   

  .داشته باشند

  ـ هدف بنیادی2د ـ 
 

  
 

زیرساختهای الزم در . است آن رو به گسترش ۀاکنون این صنعت در جهان جوان و بازارهای آیند هم
های  کرده که توانایی تولید محصول و خدمات نوین بسته نیروی انسانی تحصیل. ستکشور فراهم ا

سهم ایران از .  خدمات کاربردی را در سطح جهانی داشته باشد، تربیت شده استافزاری و ارائۀ نرم
 های  سیستمو تأثیر کاربرد این فناوری در همۀ جهانی بسیار بسیار ناچیز است رشد منطقۀ بازارهای روبه

موقع از این  گیری به  ایرانی است که بهرهرهنگی یک فرصت راهبردی برای جامعۀاجتماعی، اقتصادی و ف
  .های ارتباطی کشور را بهبود بخشد های اجتماعی، اقتصادی و زیرساخت تواند ظرفیت فرصت می

دستیابی به صنعت برتر فناوری اطالعات به منظور کسب سهم عمدۀ 
 .الملل ا حضور فعال در عرصۀ بینبازار منطقه و تأمین نیازهای داخلی ب
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  های راهبردی گیری  ـ جهت3د ـ
 ری اطالعات بـه عنـوان پیـشران توسـعۀ          فناو ازی صنعتی کشور در حوزۀ    ، توانمندس رویکرد این حوزه  

پذیری و تقویت بخش غیردولتـی       یش توانایی رقابت   که بر افزایش سهم بازارهای فراملی با افزا         است ملی
های علمی، فنی، صنعتی و اجتمـاعی و رفـع انحـصارات و     های صنعتی و شبکه   در کشور، حمایت از حرفه    

 فناوری اطالعـات بـه عنـوان        دهی به صنایع پیشتاز    های کلیدی جامعه ایرانی در شکل      تکیه بر شایستگی  
بخشیدن به   کننده و اولویت   ارتقاء کیفیت محصوالت، وضع قوانین تسهیل     .  راهبردی تمرکز دارد   یک حوزۀ 

 یازهـای داخلـی و حـضور فعـال در عرصـۀ           ای و جهانی، تقدم نـسبت بـه تـأمین ن           سهم بازارهای منطقه  
  .استهای کلی مطرح در این حوزه  گیری مللی از جهتال بین

   ـ راهبردها 4د ـ
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  

  

  

  

  .ـ دستیابی به سهم مناسب از بازار جهانی کاال و خدمات فناوری اطالعات1ـ4دـ
وکار برای تولیدکنندگان کاال و خدمات در  ـ ایجاد فضای رقابتی کسب2ـ4دـ

  .حوزۀ فناوری اطالعات
یع پیشتاز  فناوری اطالعات در کشور با ـ سازماندهی اقتصادی ـ فنی صنا3ـ4دـ

 .ایای و خوشهرویکرد شبکه
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   ـ راهبردها و راهکارها5د ـ
  راهکار  راهبرد

ـ انتخاب بازار هدف به منظور صدور محصوالت و خدمات 1ـ1ـ4دـ
  . اطالعاتفناوری

کاال و ـ حمایت و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از تولید و عرضه 2ـ1ـ4دـ
  . فناوری اطالعاتخدمات در حوزۀ

ـ ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات فناوری اطالعات جهت 3ـ1ـ4دـ
  .پذیری صادرات آنها رقابت

کننده صادرات محصوالت و  ـ وضع قوانین و مقررات تسهیل4ـ1ـ4دـ
  . فناوری اطالعاتخدمات

ـ بسترسازی برای تولید محصول و خدمات مشترک بین 5ـ1ـ4دـ
  .المللی ای و بین های ملی، منطقه بنگاه

  .فناوری اطالعات مستقیم بومی وخارجی درحوزۀ ذاریگ ـ جذب سرمایه6ـ1ـ4دـ

دـ
ـ4

ـ 1
ب
دستیابی به سهم مناس

  
 از بازار جهانی کاال و خدمات

  
 فناوری اطالعات

  

آمیز جهت  گذار مخاطره های سرمایه ها و بنگاه ـ ایجاد صندوق7ـ1ـ4دـ
  .های نوآورانه فناوری اطالعات هکمک به اید

ـ ایجاد نظام استانداردسازی و ارزیابی کیفی کاال و خدمات 1ـ2ـ4دـ
  .فناوری اطالعات

 معنوی از ها و حمایت مالی و ها و نمایشگاه ـ برگزاری همایش2ـ2ـ4دـ
  .تولیدکنندگان کاال و خدمات

های اقتصادی  ـ برقراری ثبات، پایداری و امنیت مناسب فعالیت3ـ2ـ4دـ
  . فناوری اطالعاتدر حوزۀ

های مناسب و برابر،  ـ نفی انحصار و رانت جهت ایجاد فرصت4ـ2ـ4دـ
ن اقتصادی صنعت سازی اطالعات برای فعاال توأم با شفاف

  .فناوری اطالعات

دـ
ـ4

2
ب
ـ ایجاد فضای رقابتی کس

 
وکار

  
 برای تولیدکنندگان کاال و خدمات

  
 در حوز
ۀ

 فناوری اطالعات
  

ها بدون در نظر  کارگیری فناوری اطالعات در تمامی شرکته ـ ب5ـ2ـ4دـ
 آنها جهت گسترش مبادالت تجاری با مشتریان در ۀگرفتن انداز

  .)گسترش بازار(سراسر کشور و جهان 
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  راهکار  راهبرد
ریزی و وضع قوانین مناسب برای  گذاری، برنامه ـ سیاست1ـ3ـ4دـ

  .گذاری در صنعت فناوری اطالعات حمایت از امنیت سرمایه
ها و مراکز تولید محصوالت حوزۀ  ـ توسعه و تقویت شرکت2ـ3ـ4دـ

  .ای ای و خوشه فناوری اطالعات با رویکرد شبکه

ن توانمندساز جهت توسعۀ ـ استفاده از فناوری اطالعات به عنوا3ـ3ـ4دـ
  .های اقتصادی و اجتماعی صنایع در سایر حوزه

دـ
ـ4

ـ 3
سازماندهی اقتصادی ـ فنی

 صنایع پیشتاز فناوری اطالعات در کشور   
  

با رویکرد شبکه
 

ای و خوشه
 

ای
  

های کوچک و متوسط در زنجیرۀ ارزش  ـ تقویت پیوند بنگاه4ـ3ـ4دـ
  .صنعت فناوری اطالعات و کاربرد

  
  
  



 

 

  " کسب و کارحوزۀ"هـ ـ 

  ـ تعریف و شناخت1هـ ـ 
ماعی، فرهنگی، گردشگری، علمی، آموزشی  فعالیتهای اقتصادی، اجتۀ این حوزه مشتمل بر کلیدامنۀ

کاربرد فناوری اطالعات در سایر بخشهای اجتماعی و اقتصادی موجب تسهیل در . است... و و درمانی 
 تجارت الکترونیک و کاهش میزان ترافیک ۀتولید، انتشار فناوری، توسعهای  ارائه خدمات، کاهش هزینه

توان تحت عنوان اطالعات مدار کردن    میکهشود   ی معمومی و مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست
این حوزه بر بانکداری الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت و  بازرگانی . کسب و کارها از آن نام برد

دانش، کارآفرینی، تشکیل شرکتهای مجازی و دانشگاههای ونیکی، آموزش الکترونیکی، مدیریت الکتر
ازل هوشمند، سازمانهای چابک و کار از راه دور و در خانه و شبکه سازی الکترونیکی تأکید داشته و من

   . نهادسب و کارها نامن را دانش پایه کردن کتوان آ   می کهدهد   میفعالیتهای کسب و کار را پوشش

  ـ هدف بنیادی2هـ ـ 
 

  
 

های  پذیری و گسترش شبکه ازی، انعطافس ابککاربرد فناوری اطالعات به عنوان توانمندساز برای چ
ای را فارغ از سن و جنس ایجاد  ای دفاتر کار، شرایط ویژه ارتباطی، اطالعاتی و الکترونیکی و پیوند شبکه

ونقل فیزیکی  روشهای حملبه توانند در محل مورد نظر خود زندگی کنند، بدون اینکه  نموده و افراد می
   .وری ملی را به دنبال خواهد داشت ها و ارتقاء بهره یق کاهش هزینهباشند و از این طرنیازمند 
جویی در منابع  های تولیدی، توزیعی و بخش اقتصادی موجب صرفه ها در فعالیت گیری از شبکه بهره

یابد و چابکی نیروی کار و ارتقاء کیفیت  وسیله فشار بر محیط کاهش می انرژی خواهد شد و بدین
عدم اطمینان، ثبات و پایداری توأم با ها در شرایط محیطی پیچیده و  ذیری سازمانپ مدیریت و انعطاف

های فراملی با  گیری از فرصت وری ملی و بهره ارتقاء سطح بهره
  ری اطالعات سازی فعاالن اقتصادی مبتنی بر فناو چابک

 .ای جهت کسب جایگاه اول اقتصاد منطقه
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 نوظهور و عصر وکار در این حوزۀ  ایجاد فرصتهای کسب،هدف دیگر. بیشتری به دنبال خواهد داشت
تواند در این مسیر هم پیشتاز  کرده است که ایران اسالمی می فراصنعتی برای جوامع جوان و تحصیل

  .ی منطقه باشدکشورها

  های راهبردی گیری  ـ جهت3هـ ـ
یندهای سازمانی، صنعتی، وری، بازنگری و مهندسی مجدد فرآ تقویت کارآفرینی، افزایش بهره

همچنان که . استاین حوزه  فناوری اطالعات یکی از اهداف اساسی ۀخدماتی و تولیدی با کاربرد گسترد
های رقابتی و گسترش نظام   فعالیت توسعۀ؛ الکترونیکی نیز از اولویت برخوردار استوکار  کسبتوسعۀ
گسترش زیرساختها و نیاز روزافزون . رسانی شفاف امکانی مناسب برای کارآفرینان ملی خواهد بود اطالع
  .ها را فراهم نموده است گذاری جدید در این فعالیت  امکان سرمایه،جامعه

   ـ راهبردها 4هـ ـ
 

  
  
  
  
  
  

گیری از فناوری اطالعات و ایجاد فضای مناسب  ـ کارآفرینی با بهره1ـ4هـ ـ
  .وکار رقابتی جهت اخذ سهم مناسب از بازارهای جهانی کسب

 تولید کاال و اطالعات در  وری با استفاده از فناوری بهره  افزایش ـ2ـ4هـ ـ
  .خدمات

  .فناوری اطالعات کار با استفاده از  و  سازی فرایندهای کسب ـ چابک3ـ4هـ ـ 
کار  و  کسب  به  جامعه  قابلیت اعتماد و اطمینان سازی و شفاف ـ4ـ4ـ هـ

  .الکترونیکی
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  ـ راهبردها و راهکارها5هـ ـ

  راهکار  راهبرد
الت  محصووکار، عرضۀ  کسبۀـ بسترسازی مؤثر برای توسع1ـ1ـ4هـ ـ

گیری از فناوری  المللی با بهره و خدمات در سطح ملی و بین
 .اطالعات

 وکار الکترونیکی با توسعۀ های کسب ـ کارآفرینی در حوزه2ـ1ـ4هـ ـ
 .ساختهای فناوری اطالعات زیر

گیری از  وکار با بهره های کسب ها و شبکه  خوشهـ توسعۀ3ـ1ـ4هـ ـ
 .فناوری اطالعات

هـ ـ
ـ4

1
ـ کارآفرینی با بهره
 

گیری از 
ب 

فناوری اطالعات و ایجاد فضای مناس
ب
کس

 
ب 

ت اخذ سهم مناس
وکار رقابتی جه

از بازارهای جهانی
.  

 دفاتر کار برای انتخاب شغل ۀ شبکش و پیوند جامعۀگسترـ 4ـ1ـ4هـ ـ
 .افراد فارغ از شرایط سنی و جنسی جامعه

 اطالعات در واحدهای تولیدی و خدماتی ـ گسترش کاربرد فناوری1ـ2ـ4هـ ـ

ناوری اطالعات در شفاف سازی نظام کارگیری فه بـ 2ـ2ـ4هـ ـ
  .اطالعاتی تولید کاال و خدمات

بستر سازی مناسب با بهره گیری از فناوری اطالعات در ـ 3ـ2ـ4هـ ـ
  .جهت ارتقاء سطح بهره وری ملی و بخشی

اقتصادی و های  و فعالیتها  ـ تالش در جهت گسترش شبکه4ـ2ـ4هـ ـ
بع انرژی، ترافیک و کار از راه دور جهت کاهش مصرف منا

 .فشار بر منابع محیطی
ـ کاربرد فناوری اطالعات در افزایش سرعت مبادالت پرحجم و 5ـ2ـ4هـ ـ

 .باارزش
بنگاه به " و "بنگاه به بنگاه"ـ تشکیل بازارهای ترکیبی 6ـ2ـ4هـ ـ

 . در ابعاد داخلی و خارجی"مشتری

هـ ـ
ـ4

2
ش بهره

ـ افزای
 

وری
 با استفاده از فناوری اطالعات   

  
در تولید کاال و خدمات
.  

اوری اطالعات در گیری از فن ـ تقویت بخش خصوصی با بهره7ـ2ـ4هـ ـ
 .بازاریابی و گسترش بازارهای بدون مرز
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  راهکار  راهبرد
وکار مبتنی بر  ـ بازنگری و سازماندهی فرایندهای کسب1ـ3ـ4هـ ـ

  . فناوری اطالعاتۀکاربرد یکپارچ

ری اطالعات جهت ـ معماری سازمانی مبتنی بر فناو2ـ3ـ4هـ ـ
 .وکار سازی کسب چابک

هـ ـ 
ـ4

3
ک
ـ چاب

 
سازی

  
ب
 فرایندهای کس

 
وکار با 

استفاده از
 

فناوری اطالعات
.  

های  ـ پیوند بین بخش فناوری اطالعات و سایر بخش3ـ3ـ4هـ ـ
 .اقتصادی جامعه

ـ ایجاد نظام مالی، بانکی، گمرکی، بازرگانی، تجاری و حمل 1ـ4ـ4هـ ـ
  .یکپارچه تجارت الکترونیکی...  و و نقل

 .ای در خصوص تجارت الکترونیکی ـ ایجاد نظام بیمه2ـ4ـ4هـ ـ

هـ ـ  .ـ ایجاد نظام صدور گواهی و احراز هویت الکترونیکی مطمئن3ـ4ـ4هـ ـ
ـ4

4
ـ شفاف
 

سازی و
  

ت
 قابلی

 
 اعتماد و اطمینان جامعه 

  
ب
به کس

 
وکار الکترونیکی
.  

  .ـ کسب اطالع مستمر از روندهای بازار و فناوری4ـ4ـ4هـ ـ 
  

  



 

 

  " دولتۀحوز"وـ 

  ـ تعریف و شناخت1وـ 
 ارائه خدمات عمـومی،     ات به اولویتهای حاکمیتی در زمینۀ      فناوری اطالع  ۀ فعالیت دولت در زمین    منۀدا
افـزاری و    هـای دولتـی و گـسترش زیرسـاختهای نـرم           ، معمـاری سـازمان    سیاست گـذاری  گذاری،   قانون
منیـت  گیری از فناوری اطالعـات و برقـراری ا          مدیریت دانش با بهره    توسعۀ. شود افزاری مربوط می   سخت

 دولت الکترونیکی، اسـتقرار نظـام       توسعۀ. شور در این حوزه قرار دارد     فضای الکترونیکی تبادل اطالعات ک    
. اسـت های مادر زیرساخت ارتباطی از دیگر محورهای مورد توجه در این حوزه    نوآوری ملی و ایجاد شبکه    

کارکنان افزایش سواد اطالعاتی    بازنگری دولت در فرآیندهای کاری و بازمهندسی سازمانها و ساختارها و            
 ؛بردار نیست دولت بهره. گیرد  خدمات به شهروندان نیز در این حوزه قرار می        دولت و کاهش زمان و هزینۀ     

 ۀهـای سـالم و ایجادکننـد       کننـده و نـاظر در چـارچوب رقابـت          کننـده، هماهنـگ    بلکه بسترساز، حمایـت   
  . آحاد جامعه استهای دسترسی برای همۀ فرصت

   هدف بنیادیـ2 ـ و
 

  
 

 یکی از اهداف اساسی دولت است تا بتواند رضایت عمومی را فراهم ،محور  دانشدستیابی به جامعۀ
افزاری با پهنای باند  های سخت فراهم آوردن زیرساخت. یافتگی کشور را ارتقاء دهد آورد و سطح توسعه

تحول در نظام اداری و کاهش  ،همچنین. استر اهداف این حوزه پرسرعت، ارزان، مطمئن و امن از دیگ
های عمومی و برقراری  افزایش آگاهی. است  قرار گرفته مورد توجه در این حوزهبوروکراسی اجتماعی نیز

مدیریت یکپارچه ملی متناسب با مقتضیات فضای الکترونیکی داخلی و خارجی و گسترش فرهنگ کاربرد 
  .است از دیگر اهداف دولت صحیح فناوری اطالعات

  امن و مطمئن و) نرم و سخت(های  فراهم نمودن زیرساخت
هانی به منظور نیل به دولت  تنظیمات نهادی در سطح استانداردهای ج

 .محور الکترونیک و تحقق جامعۀ دانش
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  های راهبردی گیری  ـ جهت3و ـ
 گیری اساسی راهبردهای این حوزه بر تفکیک وظایف حاکمیت و تصدی در فنـاوری اطالعـات                جهت

متناسـب بـا اهـداف     پایـه    اطالعاتی و جامعه دانش      گیری جامعۀ  تالش روزافزون برای شکل   .  است متکی
بهبـود سـاختار سـازمانی      . استگیری در این راهبردها      ساله از دیگر محورهای جهت     نداز بیست ا سند چشم 

هـای   دولت و تحول در ساختار موجود و تشکیل دولت الکترونیکی متناسب با شرایط اجتماعی و توانمندی      
ی اطالعـات،   مبتنی بر کاربرد فناور،مدیریت تحول ملی. استفناوری اطالعات نیز مورد انتظار این حوزه       

  .گیریهای کالن راهبردهای این حوزه است از جهت

   ـ راهبردها 4و ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  .ـ مدیریت تحول اداری کشور مبتنی بر فناوری اطالعات1ـ4وـ
  .های دولتی مانسازی مدیریت عالی دانش و اطالعات در ساز ـ نهادینه2ـ4وـ
کنندۀ فناوری اطالعات برای دهنده و تسهیل ـ تدوین قوانین توسعه3ـ4وـ

  .گیری فراگیر جامعه بهره
ها و نظام های فناوری اطالعات و ـ استانداردسازی و یکپارچگی سیستم4ـ4وـ

  .ارتباطات در کشور
 نهادیـ استقرار نظام ملی نوآوری فناوری اطالعات در کشور با تنظیمات5ـ4وـ

  .کارآمد و موثر
  .ـ استقرار نظام امنیت فضای الکترونیکی تبادل اطالعات کشور6ـ4وـ
های مادر زیرساخت ارتباطی امن و مطمئن برای دسترسی ـ ایجاد شبکه7ـ4وـ

  .ارزان آحاد جامعه



   )سند راهبردي(نظام جامع فناوری اطالعات کشور  ۳۶

 

   ـ راهبردها و راهکارها5و ـ
  راهکار  راهبرد

اجرایی، (اری صالح نظام ادگیری از فناوری اطالعات در ا ـ بهره1ـ1ـ4وـ
کشور متناسب با مقتضیات فضای ) ی و تقنینیقضای

 .الکترونیکی و گسترش سیستمهای بدون کاغذ

های اجرایی و طراحی نظام ارزیابی با تعیین  ـ تدوین برنامه2ـ1ـ4وـ
های عملکرد فناوری اطالعات در جهت تحقق  شاخص

 .ساله کشور انداز بیست اهداف چشم

اد اطالعاتی کارکنان دولت جهت تحقق دولت ـ افزایش سو3ـ1ـ4وـ
 .الکترونیک

 اطالعاتی درون احی حکومت و ساختار سازمانی جامعۀـ طر4ـ1ـ4وـ
ها و فراسازمانی با ارتباطات  سازمانی، بین سازمان

 .الکترونیکی

وـ
ـ4

1
ت تحول اداری کشور

ـ مدیری
  

مبتنی بر فناوری اطالعات
  

ـ در دسترس همگان بودن آسان اطالعات مدیریت عمومی در 5ـ1ـ4وـ
  .خانه و محل کار

های اداری  ر دستگاهـ ارتقاء جایگاه مدیریت فناوری اطالعات د1ـ2ـ4وـ
 .)ی و تقنینیاجرایی، قضای(

وـ
ـ4

2
ـ نه

ادینه
 

ت عالیسازی 
مدیری

   
ش و اطالعات در

دان
  

سازمان
 

های دولتی
  

 سیستم مدیریت دانش در سطح سازمان جهت ـ ایجاد و توسعۀ2ـ2ـ4وـ
.نان دولتها و تجربیات کارک گذاری دانش، مهارت به اشتراک
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  راهکار  راهبرد
ـ اصالح و وضع قوانین جهت تسهیل و تسریع در توسعه و 1ـ3ـ4وـ

 .کاربرد فناوری اطالعات متناسب با قدرت کنترل بازار

 .ری اطالعات فناوۀـ تدوین استانداردهای مورد نیاز حوز2ـ3ـ4وـ

 فرکانس رادیویی و اختصاص ـ گسترش کیفیت مدیریت صحیح3ـ3ـ4وـ
 . آنعادالنۀ

وـ
ـ4

3
ـ تدوین قوانین توسعه
 

دهنده
 

و تسهیل
 

کننده فناوری اطالعات
 

برای بهره
 

گیری فراگیر جامعه
  

های اطالعات و ارتباطات به بخش  سپاری فعالیت ـ ترویج برون4ـ3ـ4وـ
 .خصوصی

افزارهای عمومی و  ها، نرم گی و استانداردسازی سامانهـ یکپارچ1ـ4ـ4وـ
های دادۀ ملی برای تعامل و استفادۀ بهینه  اختصاصی و پایگاه
  .از منابع اطالعاتی

ـ تدوین و روزآمدسازی استانداردهای حوزۀ فناوری اطالعات و 2ـ4ـ4وـ
  .نظارت بر اجرای صحیح آنها

وـ
ـ4

4
سیستمـ استانداردسازی و یکپارچگی 

ها 
 و 

 نظامات فناوری اطالعات
 

و ارتباطات در کشور
  

  .متن باز/ افزارهای آزاد رمـ توسعه و استفاده فراگیر از ن3ـ4ـ4وـ

 فناوری های فعال کشور در حوزۀ ـ تهیه نگاشت نهادی سازمان1ـ5ـ4وـ
 .اطالعات

 .ـ ایجاد نظام ارزیابی برای انجام تنظیمات نهادی نظام نوآوری2ـ5ـ4وـ

وـ
ـ4

5
ـ استقرار نظام ملی نوآوری 

فناوری اطالعات در کشور با 
تنظیمات نهادی کارآمد و موثر

  

سازی ارتباطات و هدایت ارتباط  ـ تنظیم وظایف، هماهنگ3ـ5ـ4وـ
 . میان اجزای نظام فناوری اطالعاتعملکرد



   )سند راهبردي(نظام جامع فناوری اطالعات کشور  ۳۸

 

  راهکار  راهبرد
ـ استقرار نظام مدیریت و راهبری امنیت فضای تبادل اطالعات 1ـ6ـ4وـ

  .کشور
 فناوری ت و سازوکار امنیت حوزۀازی محصوالـ استانداردس2ـ6ـ4وـ

  .اطالعات
  .ـ توسعه و تقویت صنعت بومی امنیت فناوری اطالعات3ـ6ـ4وـ
  مقابله با تهدیدات مختلف در حوزۀـ ایجاد نظام پیشگیری و4ـ6ـ4وـ

وـ  .فناوری اطالعات
ـ4

6
ت
ـ استقرار نظام امنی

  
فضای الکترونیکی تبادل اطالعات کشور

  

  های پرسرعت و کارآمد ـ سهولت ایمنی و امنیت جهت شبکه5ـ6ـ4وـ

 یکپارچه ارتباطی مادر مورد نیاز فناوری اطالعات ـ ایجاد شبکۀ1ـ7ـ4وـ
  .در سطح کشور

ـ ایجاد شبکه ملی اینترنت برای دسترسی با کیفیت، امن و 2ـ7ـ4وـ
 پایدار در سراسر کشور در هر زمان و هر مکان برای هر

  .شخص
ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شبکه ملی ارتباطات و فناوری 3ـ7ـ4وـ

  .اطالعات
های ارتباطی  افزارهای مورد نیاز زیرساخت ـ توسعه و تقویت نرم4ـ7ـ4وـ

  .در راستای تحقق یکپارچگی، همراه با امنیت و پایداری آن
منیت شبکه ـ ارتقاء و بهبود محیط حقوقی و نظارتی و تضمین ا5ـ7ـ4وـ

   .برای کاربران
 هماهنگ و فراگیر ـ تشویق، ترغیب و حمایت جهت توسعۀ6ـ7ـ4وـ

  .های فناوری اطالعات و ارتباطات در سراسر کشور زیرساخت

وـ
ـ4

7
ـ ایجاد شبکه
 

ت ارتباطی
های مادر زیرساخ

  
امن و مطمئن برای دسترسی
 

ارزان آحاد جامعه
  

های داده حیاتی برای تحقق   مراکز و پایگاهۀـ تقویت و توسع7ـ7ـ4وـ
  . اطالعاتیۀجامع



 

 

  "یالملل ای و بین  تعامالت منطقهۀحوز"زـ 

  ـ تعریف و شناخت1زـ 
های ملی ارتباطی و اطالعاتی با کشورهای منطقه و جهان و حضور مبتکرانه در               چگونگی پیوند شبکه  
 تجـارت   ،وکار فراتـر از مرزهـای ملـی        المللی و گسترش بازارهای کسب      بین ،ای مجامع و نهادهای منطقه   

  .ین حوزه قرار داردهای صنعتی و علمی و مهندسی در قلمرو ا  همکاری،الکترونیکی
ها از دیگـر مـسائل    ها و ارزش تبادل فرهنگی در فضای مجازی و روشهای مدیریت آن با حفظ آرمان          

تمرکز بر بازارهای هدف، شناسایی رقبا و رصد کردن مستمر بازارهـای جهـانی و انتقـال                 . استاین حوزه   
  .حوزه قرار دارد فنی و اقتصادی نیز در این ،های مشترک علمی دانش و انجام پروژه

  ـ هدف بنیادی2ز ـ 
 

  
 

جانبه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و   نیازمند گسترش ارتباطات همه،هدفاین 
 فناوری اطالعات نیازمند پیوند و تقویت ارتباطات کشور با سایر کانون منطقه در زمینۀ. استفرهنگی 
الکترونیکی  . . . بیمه و ،گیری از مزایای تجارت، سالمت، آموزش، گردشگری، بانک  بهره.استکشورها 

که افزایش سهم  همچنان. است) حقوقی و علمی(افزاری  نیازمند گسترش پیوندهای فیزیکی و نرم
 نیازمند حضور مستمر با استفاده از مزایای این صنعت ،محصوالت و خدمات فناوری اطالعات در بازارها

  .هان استدر ج

  های راهبردی گیری  ـ جهت3ز ـ
ای تکیه نموده؛ انتخاب بازارهای  راهبردهای این حوزه به حضور مبتکرانه در مجامع و نهادهای منطقه

توانمندسـازی  .  بر انتقال تجربه و دانش از سایر کشورهای پیشرو توجـه دارد ،هدف را در اولویت قرار داده    

  المللی  ای و بین تقویت و گسترش ارتباطات منطقه
  .های مختلف فناوری اطالعات در حوزه



   )سند راهبردي(نظام جامع فناوری اطالعات کشور    ۴۰

 

هـای مـشترک اقتـصادی و        برای دستیابی به قدرت رقابت جهت کسب بازارها با گسترش همکاری           ،ملی
  .سزایی پیدا نموده است تجاری با دیگر کشورها نیز اهمیت به

المللی در فرآیند جهانی شدن از دیگر  تطبیق قوانین و استانداردهای ملی با قوانین و استانداردهای بین 
  .زینش راهبردهای این حوزه بوده استموضوعات مهم در انتخاب و گ

   ـ راهبردها 4ز ـ
 

  
 

  .حوزۀ فناوری اطالعاتکشورهای جهان دراـ گسترش همکاری و تعامل ب1ـ4زـ
المللی  ای و بین ـ حضور فعال و مبتکرانه در مجامع و نهادهای منطقه2ـ4زـ

  .ها و منافع ملی فناوری اطالعات برای حفظ حقوق، ارزش
ـ عرضۀ خدمات و محصوالت در حوزۀ فناوری اطالعات در بازارهای 3ـ4زـ

  .المللی ای و بین منطقه
  . بامجامع علمی و تحقیقاتی جهت انتقال و تبادل دانش و فناوریـ ارتباط4ـ4زـ



  41   المللی  ای و بین حوزه تعامالت منطقه

 

   ـ راهبردها و راهکارها5ز ـ
 

  راهکار  راهبرد
ـ ایجاد نهادهای مشترک علمی، فنی، اقتصادی، تجاری و 1ـ1ـ4زـ

  .المللی ای و بین های امنیتی منطقه  طرحاجرای
 ارتباطی کشور به کشورهای همجوار به منظور ـ اتصال شبکۀ2ـ1ـ4زـ

  .المللی تبادل و انتقال اطالعات و برقراری ارتباطات بین
حقوقی بااستعداد خارجی کارگیری افراد حقیقی و ه ـ جذب و ب3ـ1ـ4زـ

  .طالعات کشورهای فناوری ا  پرشتاب فعالیتبرای توسعۀ
های آموزش  ها و شبکه ـ تالش در جهت دستیابی به سیستم4ـ1ـ4زـ

  .رو در صنعت فناوری اطالعات کشورهای پیش
های جهانی جهت فناوری اطالعات در کشور  ـ استقرار نمایندگی5ـ1ـ4زـ

های فناوری  برای تحققق بخشیدن به کانون و مرکز سرویس
  .ای اطالعات منطقه

زـ
ـ4

1
ش همکاری و تعامل

ـ گستر
  

 با کشورهای جهان در حوز
ۀ

 فناوری اطالعات
  

کارگیری افراد حقیقی و حقوقی با استعداد خارجی ه  جذب و بـ6ـ1ـ4زـ
  .های فناوری اطالعات کشور  پرشتاب فعالیتۀبرای توسع

 فناوری المللی در توسعۀ ی و بینا  منطقهگیری از تجربیات ـ بهره1ـ2ـ4زـ
 .اطالعات

المللی  ای و بین ها و مجامع منطقه ـ حضور فعال در سازمان2ـ2ـ4زـ
 . فناوری اطالعاتمرتبط با حوزۀ

زـ
ـ4

2
ـ حضور فعال و مبتکرانه در 

 
مجامع و 

نهادهای منطقه
 

ای و بین
 

المللی
 

 فناوری اطالعات 
ش

برای حفظ حقوق، ارز
 

ها و منافع ملی
  

ای و  های منطقه گیری از تسهیالت و امکانات سازمان ـ بهره3ـ2ـ4زـ
  فناوریۀ سطح علمی و فنی در حوزۀالمللی جهت توسع بین

 .اطالعات



   )سند راهبردي(نظام جامع فناوری اطالعات کشور    ۴۲

 

  راهکار  راهبرد
ـ افزایش کیفیت و توان رقابتی محصوالت داخلی فناوری 1ـ3ـ4زـ

 .المللی اطالعات در چارچوب استانداردهای بین
ای  قههای اقتصادی و تجاری منط ـ فراهم آوردن بستر همکاری2ـ3ـ4زـ

  .المللی و بین
ها جهت همکاری  ها و سفارتخانه ـ مکلف نمودن دفاتر نمایندگی3ـ3ـ4زـ

 . فناوری اطالعاتۀدر بازاریابی محصوالت در حوز
ای  های منطقه ها و سازمان های مشترک با شرکت ـ انجام پروژه4ـ3ـ4زـ

  .المللی و بین

زـ
ـ4

3
ـ عرضۀ خدمات و محصوالت در 

  
حوزۀ

 فناوری اطالعات در بازارهای
  

 منطقه
 

ای و بین
 

المللی
  

سط و بزرگ از سوی های کوچک، متو ـ پوشش و پیوند بنگاه5ـ3ـ4زـ
 .های جهانی بنگاه

ء سطح علمی و لمللی جهت ارتقا ا ـ مجامع علمی و تحقیقاتی بین1ـ4ـ4زـ
 . فناوری اطالعات به کشورانتقال دانش در حوزۀ

 و تحقیقاتی و اجرای ـ همکاری با مراکز و مجامع علمی2ـ4ـ4زـ
 .های مشترک پروژه

ن ایرانی در مجامع علمی و اثر متخصصؤـ حمایت از حضور م3ـ4ـ4زـ
 .تحقیقاتی

ای و  های مجازی مشترک با کشورهای منطقه ـ ایجاد دانشگاه4ـ4ـ4زـ
 .المللی بین

زـ
ـ4

4
ـ ارتباط با مجامع علمی و تحقیقاتی 

  
ش و فناوری

ت انتقال و تبادل دان
جه

  

ـ فراهم آوردن زیرساخت ارتباطی فناوری اطالعات برای پیوند 5ـ4ـ4زـ
  .المللی ای و بین  منطقهۀ علمی ملی با شبکهای شبکه
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  ها و اهداف کمی ـ شاخص3ـ5
 ،)ارزشها، چشم انداز و مأموریتهای  بیانیه(های کلی سند   پس از تصویب جهت گیری،بدیهی است

های  ول هر یک از حوزههای مسئ هر حوزه، الزم است دستگاهراهبردی، اهداف و راهبردهای های  حوزه
 ماه، شاخصهایی سنجش و اهداف کمی چشم انداز سند فناوری 6ردیده و طی مدت مذکور تعیین گ

این فرایند مورد . و به تصویب شورایعالی فناوری اطالعات کشور برسانندکنند اطالعات کشور را تهیه 
 فناوری کشور در راستای تحقق چشم انداز سند پنج ساله توسعۀهای  برنامهای  حلهنظارت راهبردی مر

  . گرفتگرفته و ارزیابی مستمر سالیانه عملکرد اجرایی دستگاهها بر این مبنا صورت خواهد قرار 





  45   واژگان کلیدی 

 

 واژگان کلیدی

  های راهبردی ارزش •
ارزشهایی راهبردی تلقی می شوند که با منافع حیاتی و . ها تصویر آینده یک کشور را نشان می دهند ارزش

 برگیرندۀ اصول اعتقادی و اساسی جامعه باشد و به عنوان اولیه و ثانویه یک جامعه ارتباط مستقیم داشته، در
  .  اصول راهنما برای همگان دارای ارزش و اهمیت ذاتی و محوری باشد

  بیانیۀ چشم انداز  •
بیانیۀ چشم انداز تصویری از وضعیت یک کشور است، زمانی که به اهداف و راهبردهای خود دست یافته 

ی شود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند، ارتباط این بیانیه به نحوی تنظیم م. باشد
مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال به عنوان هماهنگی بین جامعه و 

ارزشی، تصویر آینده در بیان کلمات و جمالت یکسان نماید و از کلمات و جمالت آرمانی، قابل دست یافتنی، 
  . مقدس و نهادینه شده برای عبارت پردازی سند استفاده شود

  بیانیۀ مأموریت •
در حالی که چشم انداز تصویر کشور پس از نیل . بیانیۀ مأموریت اهداف بنیادین کشور را به تصویر می کشد

  . به اهداف را  نشان می دهد
  های راهبردی حوزه •

پردازد که نقش محوری در ارتقاء جایگاه کشور در زمینه   سی میهای راهبردی، به بررسی قلمروهای اسا حوزه
  . فناوری اطالعات دارد

   راهبرد
  .راهبرد، چگونگی حرکت یک کشور در جهت تحقق مأموریت و اهداف تعیین شده را نشان می دهد

  راهکارها •
  .ها به منظور طی نمودن یک راهبرد است راهکارها، مجموعه ای از بدیل

  تفناوری اطالعا •
 پردازش، ،ذخیره سازی ،تبادل ،تولید در که  مبتنی بر دیجیتالیها به مجموعه فناوریفناوری اطالعات 

  . اطالق می گردد ،بکار گرفته می شود اطالعات داده ها و نمایش انتشار و
  



   )سند راهبردي(نظام جامع فناوری اطالعات کشور    ۴۶

 

 
  دولت الکترونیکی •

خـدمات عادالنـه و   دولت الکترونیکی به دولتی اطالق می گردد که به منظور تسریع و شـفافیت در ارائـه    
و ) بخـشهای مختلـف حـاکمیتی     (اعـم از بخـشی       ایجاد فرصتهای برابر برای آحاد جامعـه، تعـامالت خـود را           

  .  دهد میبا استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات انجام)  و بنگاههاشهروندان(فرابخشی 
  سالمت الکترونیکی •

در فعالیتهای بهداشتی و درمانی به  و ارتباطات بکارگیری فناوری اطالعات ،سالمت الکترونیکیمنظور از 
به گونه ای که شرایط درمان برابر برای آحاد جامعه به دور از . منظور ارتقاء سطح سالمت جامعه می باشد

  .  موقعیت زمانی و مکانی فراهم گردد
  تجارت الکترونیکی •

د، فروش و مبادله کاال، خدمات و منظور از تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیتهای تجاری اعم از خری
که فرصتهای عادالنه و امنی را برای  به نحوی. اطالعات مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد

  . انجام امور تجاری آحاد جامعه فراهم نموده و بتواند در سطح تجارت کشور تأثیر گذار باشد
  آموزش الکترونیکی •

می باشد، به های اطالعاتی و ارتباطی  جام امور آموزشی مبتنی بر فناوریآموزش الکترونیکی، انمنظور از 
در ارتقاء یده، که امکان آموزش عادالنه برای آحاد جامعه به دور از موقعیت زمانی و مکانی فراهم گرد صورتی

 . سطح دانش بنیادی، کاربردی و عمومی تأثیرگذار باشد
  بیمۀ الکترونیکی •

کتهای بیمه اعم  و ارتباطات در کلیه فعالیتهای شر، بکارگیری فناوری اطالعاتیبیمۀ الکترونیکمنظور از 
 و بتواند تسریع و شفافیت در امور بیمه گردیدهمی باشد، به گونه ای که باعث نها از تبادالت داخلی و خارجی آ

  . در جهت احقاق حقوق بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذار باشد
 گردشگری الکترونیکی •

از گردشگری الکترونیکی، بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در معرفی جلوه های فرهنگی، منظور 
 به ،اجتماعی، هنری و تاریخی سراسر کشور و انجام کلیه خدمات گردشگران به صورت الکترونیکی می باشد

     .که باعث تسریع و تسهیل در امور گردشگران و ارتقاء سطح گردشگری در کشور گردد صورتی


