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  . علم و فناوري باشد اي كشور بايد پيشرفتپايهگفتمان 



 مقدمه
 كمتر كسي است كه نقش فناوري اطالعات را در توسعه و رشد اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كشورها نداند. در آغاز هزاره سوم پارادايم فناوري اطالعات 
فرصتي را براي كشورهاي در حال توسعه فراهم نموده است كه اگر بطور صحيح 
و هوشيارانه از آن استفاده نمايند مي توانند بدون نياز به طي كردن راه پرپيچ و خم 

پرداخته و جهشي بزرگ در عرصه  توسعه صنعتي به توسعه فناوري اطالعات
با   جهاني برداشته و كشورشان را از توسعه نيافتگي به جرگه كشورهاي توسعه يافته

ويژگي جامعه دانش محور وارد نمايند. بدون شك توسعه پايدار فناوري اطالعات 
بدون برنامه ريزي راهبردي و تدوين طرح هاي جامع امكان پذير نبوده و هرگونه 

اين خصوص و اجراي برنامه هاي پراكنده بدون داشتن نقشه راه، باعث درنگ در 
ها و افزايش شديد شكاف توسعه نيافتگي كشور مي گردد.  از دست رفتن فرصت

بر اين اساس سازمان فناوري اطالعات ايران به عنوان دستگاه حاكميتي و مرجع 
وظايف اصلي مديريت توسعه فناوري اطالعات در كشور و حسب تكاليف و 

قانوني خود و با بهره گيري از نخبگان برنامه ريزي راهبردي در حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات، نسبت به تدوين برنامه راهبردي و طرح جامع پنج ساله 

كشور اقدام نموده  1404سازمان در برنامه پنجم توسعه و در راستاي چشم انداز 
                     است.

  يعلي حكيم جواد
 معاون وزير و رييس سازمان



  
  

 1347  حسين امير ، علي محب:   سرشناسه
 1359 مسعود ، اسكندري – 1345  مسعود ، غلمان:   افزوده شناسه

 1348  شاهين ، دزفولي امين – 1345علي ، بيدهندي شكوهي–
 ايران اطالعات فناوري سازمان راهبردي سند:    آورنده پديد نام و عنوان

  1394 – 1390 توسعه پنجم برنامه در
 هاريزي و كنترل برنامهبرنامهدفتر  –سازمان فناوري اطالعات ايران 

 1391 ، فخراكيا:  تهران:   نشر  مشخصات
 رقعي ص 166:    ظاهري مشخصات

 978-964-5893-69-7:  شابك
 فيپا:    فهرستنويسي وضعيت

 ايران اطالعات فناوري سازمان :   موضوع
 169HT/ ه 9 د 9 1387:    كنگره بندي رده

 307/120954:  ديويي بندي رده
 1509881:   ملي كتابشناسي شماره
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 ايران اطالعات فناوري سازمان راهبردي سند : كتاب نام

 1394-1390  توسعه پنجم برنامه در

 جوادي حكيم علي مهندس:  طرح مجري

  غلمان مسعود - علي محب حسين امير:  تاليف و ريزي برنامه گروه
 دزفولي امين شاهين - هندي بيد شكوهي علي - اسكندري مسعود
  ا)مگف(  اطالعات فناوري گسترش مركز - بابك شهر مرداني محمد

 فخراكيا انتشارات:  ناشر
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 978-964-5893-69-7:   شابك

 ايران اطالعات فناوري سازمان المللبينامور و عمومي روابطسفارش اساسبر كتاب اين
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 خانوادگي  نام و نام اركان پروژه

 صاحب امتياز
 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 سازمان فناوري اطالعات ايران

 مجري طرح
 مهندس علي حكيم جوادي 

معاون وزير و رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران   

 مدير پروژه
 مهندس امير حسين محب علي 

برنامه ريزي و كنترل برنامه هاتر دفمدير كل   

 مركز گسترش فناوري اطالعات (مگفا) مشاور تدوين كننده
 دكتر محمد مرداني شهربابك مشاور  بازنگري 

كننده تصويب  كميته خبرگان پروژه  
1389ماه  دي تاريخ تدوين اوليه سند  

1390خرداد ماه  تاريخ بازنگري سند  

1391اسفند ماه  -دومويرايش  به روزرساني و چاپ  
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 نقش در پروژه اعضاي تيم بخش كارفرما

ين محب علير حسياممهندس   
مدير كل دفتر برنامه ريزي و كنترل برنامه ها و مدير 

 پروژه

مسعود غلمانمهندس   
(مدير  برنامه هابرنامه ريزي و كنترل  دفتر معاون

 اجرايي پروژه)

يمسعود اسكندرمهندس   
ها  پروژهكنترل  و برنامه ريزي اداره كارشناس

)(كارشناس فني پروژه  

يدهنديب يشكوه يعلمهندس   

 رئيس اداره هماهنگي عمليات و طرحهاي اجرايي
بخش تهيه شرح خدمات و  -(كارشناس فني پروژه

 ناظر محتوايي)

 مهندس شاهين امين دزفولي
 هاپروژهاداره برنامه ريزي و كنترل  سرپرست

  بخش انطباق پروژه ها و طرح ها)-(كارشناس فني

  

تدوين سند اعضاي تيم مشاور  نقش در پروژه 

مهندس عليرضا حسيني باي -1  مدير پروژه 
مهندس آرش قشمي -2 هاي پروژه مدير فني و مسؤول تيم   

مهندس اصالن علي عباسي -3 هاي پروژه مسؤول تيم   
مهندس مريم موسي پور -4 هاي پروژه مسؤول تيم   

مهندس بهاره ملك پور -5  

كارشناس پروژه در فاز اول (تحليل 
محيطي)، فاز سوم (وضعيت مطلوب) و 
)فاز چهارم (برنامه گذار و برنامه عملياتي

مهندس شهره مهرآسا -6 كارشناس پروژه در فاز اول (شناخت  
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سازماني)، فاز سوم (وضعيت مطلوب) و 
فاز چهارم (برنامه گذار و برنامه عملياتي)

مهندس زهرا سلطاني -7  
كارشناس پروژه در فاز دوم (مطالعات 

 تطبيقي)

پور مهندس سميرا يزدان -8  
كارشناس پروژه در فاز دوم (مطالعات 
 تطبيقي) و فاز چهارم (برنامه عملياتي)

مهندس نسا مقيمي -9  
كارشناس پروژه در فاز چهارم (برنامه 

 عملياتي)

مهندس سارا كهوازاده -10  

پروژه در فاز اول (شناخت كارشناس 
سازماني و تحليل محيطي)، فاز سوم 

(وضعيت مطلوب) و فاز چهارم (برنامه 
 گذار و برنامه عملياتي)

مهندس نيكو مهري -11  

كارشناس كنترل كيفي و كارشناس پروژه 
در فاز دوم (مطالعات تطبيقي) و فاز چهارم

 (برنامه عملياتي)

مهندس ندا بختيار -12  
پروژه در فاز دوم (مطالعات كارشناس 

 تطبيقي)

مهندس زهرا قرباني -13  
كارشناس پروژه در فاز اول (شناخت 
 سازماني) و فاز چهارم (برنامه عملياتي)

مهندس رسول حيدري -14  
كارشناس پروژه در فاز چهارم (برنامه 

 عملياتي)

مهندس احسان اسماعيلي راد -15  
كارشناس پروژه در فاز اول (شناخت 

ازماني) و فاز دوم (مطالعات تطبيقي)س  
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هاي بازنگري سند اعضاي  تيم  نقش در پروژه  

دكتر محمد مرداني شهربابك -1 مدير پروژه بازنگري و تدوين اسناد 

قائمي حسن مهندس  -2  مشاور تيم بازنگري 

مهندس حسين صابري -3  كارشناس تيم بازنگري 

اله خزاييمهندس رحمت -4 تيم بازنگريكارشناس    

مهندس سيد ابراهيم موسوي -5  كارشناس تيم بازنگري 

نيامهندس محمدحسين حسن -6  كارشناس تيم بازنگري 

مهندس اميرحسين مرداني -7  كارشناس تيم بازنگري 

كاشيمهندس مجيد قاسم -8  كارشناس تيم بازنگري 

  

 اعضاي كميته خبرگان
 ( بخش بيرون سازمان )

 سمت نقش در پروژه

دكتر رسول جليلي -1 خبره بخش بازنگري 
 هعلمي دانشكد عضو هيأت

دانشگاه صنعتي  مهندسي كامپيوتر
 شريف

دكتر عليرضا پورابراهيمي -2  مدرس دانشگاهخبره بخش بازنگري 

دكتر شهريار پورآذين -3 خبره بخش بازنگري 
متخصص امنيت فناوري اطالعات،

مدرس دانشگاه و مديرعامل 
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 اعضاي كميته خبرگان
 ( بخش بيرون سازمان )

 سمت نقش در پروژه

ي سپهر صدراي شركت مهندس
 تهران

دكتر حميدرضا ربيعي -4 خبره بخش بازنگري 

دانشيار دانشكده مهندسي كامپيوتر 
و رئيس مركز تحقيقاتي فناوري 
اطالعات و ارتباطات پيشرفته 

 دانشگاه صنعتي شريف
رواندكتر محمدرضا پاك -5  استاديار دانشگاه صنعتي شريفخبره بخش بازنگري 

شهربابك دكتر محمد مرداني -6 خبره بخش بازنگري 
عضو هيات عملي دانشگاه امام 

 حسين (ع)
مهندس پرويز رحمتي  -7 اي رييس سازمان نظام صنفي رايانهخبره بخش بازنگري 

مهندس غالمعلي قائمي -8 خبره بخش بازنگري 
معاون فناوري سازمان پدافند 

 غيرعامل كشور

مهندس عبدالمجيد رياضي  -9  
 خبره بخش شناخت

 (فاز اول پروژه)
معاون فناوري اطالعات وزارت 

)88فاوا (در سال   
مداح  هاشم مهندس  -10

 حسيني
خبره بخش شناخت 

 (فاز اول پروژه)
مؤسسه تحقيقات ارتباطات و 

 فناوري اطالعات

دكتر امير مانيان -11  
خبره (فاز شناخت و 

 فاز مطلوب)
دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه 

 تهران

دس هوشنگ بشارتيانمهن -12  
خبره (فاز شناخت و 

 فاز مطلوب)
رييس هيات مديره شركت ياس 

 ارغواني

دكتر امير البدوي -13  
خبره (فاز شناخت و 

 فاز مطلوب)
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
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 اعضاي كميته خبرگان
 ( بخش بيرون سازمان )

 سمت نقش در پروژه

صادق زاده رمضانعليدكتر  -14  
خبره (فاز شناخت و 

 فاز مطلوب)
و  معاون صنايع پيشرفته ايدرو

ره شركت مگفاعضو هيات مدي  

دكتر مهرداد كارگري -15  
خبره (فاز شناخت و 

 فاز مطلوب)

نماينده رييس جمهور در كارگروه 
مديريت فناوري اطالعات و 

 ارتباطات كشور

مهندس عليرضا بزرگمهري -16  
خبره (فاز شناخت و 

 فاز مطلوب)
مديرعامل شركت پرشيا فاوا 

 گسترش

مهندس عبداللهي -17  
و  خبره (فاز شناخت

 فاز مطلوب)
عضو هيات علمي دانشگاه امام 

 حسين (ع)

مهندس عليرضا يمقاني -18  
خبره (فاز شناخت و 

 فاز مطلوب)
مدير كل انفورماتيك و فناوري 
 اطالعات شركت دخانيات ايران
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 اعضاي كميته خبرگان
 ( بخش داخل سازمان )

 سمت نقش در پروژه

مهندس علي حكيم جوادي -1  
خبره بخش 

ازنگريب  

معاون وزير ارتباطات و فناوري 
سازمان  عاملرئيس هيأت اطالعات و 

 فناوري اطالعات ايران

مهندس سعيد مهديون -2  
خبره بخش 
 بازنگري

سازمان فناوري  عاملهيأت عضو 
 اطالعات ايران

مهندس ساسان جباري ايزدي -3  
خبره بخش 
 بازنگري

عامل سازمان فناوري  هياتعضو 
 اطالعات ايران

مهندس سيد رحمت اله  -4
 طباطبايي

خبره بخش 
 بازنگري

عامل سازمان فناوري  هياتعضو 
 اطالعات ايران

مهندس اميرحسين محب علي -5 خبره بخش تدوين 
مدير كل دفتر برنامه ريزي و كنترل 
برنامه هاي سازمان فناوري اطالعات

 ايران

مهندس علي اصغر انصاري  -6 خبره بخش تدوين 
سعه و مديريت شبكه معاون تو

 سازمان

مهندس اسماعيل رادكاني  -7 خبره بخش تدوين 
معاون گسترش فناوري اطالعات 

 سازمان

محمد رضا فروزنده مهندس  -8
 دوست

خبره بخش تدوين

مدير كل كاربرد هاي الكترونيكي و 
دبير خانه كميسيون تخصصي 
كارگروه مديريت فاوا و امنيت 

 دولت

اريمهندس علي قدم ي -9  
خبره بخش 
 بازنگري

مشاور رئيس سازمان و مدير كل 
 امور مشتريان سازمان
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 نگاهي بر كليات سند راهبردي سازمان فناوري اطالعات ايران

وضعيت و با توجه به تجزيه و تحليل سند حاضر كه با نگرشي جامع نگر 
در برگيرنده  ، سازمان تهيه شده، شناسايي ذينفعان  موجود ، شرايط محيط پيرامون

پروژه و اقدام اساسي و اهداف سازماني با  140و بيش از برنامه  28راهبرد،  23
ايجاد تفكر استراتژيك در سطوح مختلف سازمان تهيه  ي متفاوت در جهترويكرد

  و تنظيم شده است.
  اساسي مفاهيمتعاريف و 

  تعاريف و اصطالحات بخش مديريت استراتژيك
از  ك سازمان راياست كه  يو منحصر به فرد يمنظور اساس: 1ماموريت

  د.ينما ين مييات آن را تعيز ساخته و دامنه عمليموسسات مشابه متما
زاننده و وفاق يروشن، قابل درك، الهام بخش، برانگ يفيتوص: 2چشم انداز

مطلوب، واقع  ينده ايباشد كه آ ين ميمع يك افق زمانيك سازمان در ين از يآفر
  كشد. ير مير و جذاب را به تصويگرا، تحقق پذ
كه  يدن به اهداف بلند مدت سازمان به گونه ايبارت است از راه رسعراهبرد: 

ت و چشم انداز سازمان بوده و با توجه به عوامل يمامور ين راه در راستايا
از  يداخل ين شده باشد كه با استفاده از قوت هاييتع يطور يو داخل يخارج

ن يا از بر يداخل ينموده، ضعف ها يبهره بردار يبه درست يخارج يفرصت ها
 ر آنها را كاهش دهد.يا تاثيو  يدات خارجيبرده و تهد

  يمحور يارزشها
م يسازمان كه حاكم بر تصم يو حرفه ا ي، اخالقياعتقاد يمجموعه باورها

  باشد.  يآن م يها يريگ
                                                      

1- Mission 
2- Vision 
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 يط داخليمح

رد و تحت يپذ ير ميا از آن تاثيگذارد و  ير مياست كه بر سازمان تاث يطيمح
  باشد. يزمان مت سايريكنترل مد
  يط خارجيمح
رد اما تحت يپذ ير ميا از آن تاثيگذارد و  ير مياست كه بر سازمان تاث يطيمح

  باشد.  يت سازمان نميريكنترل مد
  1ها فرصت

گفته مي شود كه به طور رسمي تحت كنترل مديريت  يبه عوامل خارجي موثر
نمندي ها و موفقيت سازمان نبوده وليكن بهره برداري از آنها موجب افزايش توا

  .گردد يسازمان در حصول به اهدافش م
   2تهديدات
كه رسماً تحت كنترل مديريتي سازمان نبوده و  يت خارجيا وضعيهر عامل 

سازمان را به خطر انداخته و مانع تحقق  ياتيح يا ارزش هايت و منافع يموجود
  مأموريت، چشم انداز و اهداف سازمان گردد. 

  پذيري  آسيب
در سيستم كه سوء استفاده از آن مي  يتيا قابليب و ياست از نقصان، ع عبارت

  آن را به مخاطره بياندازد.  يداريا پايو  يمنيتواند امنيت، ا
  3ها قوت

موثري گفته مي شود كه به طور رسمي تحت كنترل سازمان  يبه عوامل داخل
د و سازمان را گرد يسازمان م يبرا يزيجاد مزيت و شايستگي متمايبوده و سبب ا

  د.ينما يدر جهت تحقق اهداف و چشم انداز خود كمك م
                                                      

1-Opportunities  
2-Threats  
3- Strenght  
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   1ها ضعف
گفته مي شود كه به طور رسمي تحت كنترل سازمان  يبه عوامل داخلي موثر

ي مي باشد. كه سازمان را در راه يبوده و نمايانگر نواقص، كمبودها و يا ناتوانايي ها
 سازد. يواجه مدن به اهداف و چشم انداز خود با مشكل ميرس

 نفعان:  ذي

منافع آنها  يشود كه به نوع ياطالق م يو حقوق يقيبه آن گروه از افراد حق
  ا بالعكس.يمتاثر از عملكرد سازمان است و 

 : مديريت بحران

ت و كنترل ي، هدايريشگيبه منظور پ يتيريعبارت است از مجموعه اقدامات مد
فناوري ليات خصمانه در حوزه مخرب  و عم يداد هاياز رو يناش يها بحران

 يابيها و باز تيمانده در جهت ادامه فعاليباق يت هاياز ظرف يريگ و بهره اطالعات
  وارده. يب هايو جبران آس

  تعاريف و اصطالحات بخش فناوري اطالعات
آن الزم است  ياصل يها و مؤلفه فناوري اطالعات يشناخت عناصر اصل يبرا
  وند: ف شير تعرين زياديم بنيمفاه

م يها و مفاه روش ،ان ابزاريله بياز علم بوس يا شده ي: رشته كاربرد2يفناور
  مي باشد. يك حوزه علميموجود در 

به  يابيدست يقابل استفاده برا يكه مرتب شده و به فرم ييها داده :3اطالعات
كم كردن  يا براينان و يو عدم اطم يا جهت كاهش ناآگاهياهداف مشخص و 

 .رديگ يمورد استفاده قرار م يريم گيك تصمينامعلوم در  يمتهاجنبه ها و قس

                                                      
1-Weakness 
2-Technology 

3-Information 
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بر  يهاي مبتن اطالعات به مجموعه فناوريفناوري : اطالعات فناوري
نمايش داده ها و  انتشار و پردازش، ،يره سازيذخ تبادل، د،يدرتول كه تاليجيد

  گردد. ياطالق م شود، يبكار گرفته م اطالعات
است كه به  ياز عناصر و اجزاء مختلف يمجموعه ا ،ا سامانهيستم ي: س1ستميس

 گر مرتبط هستند.يكديمشخص با  يبه هدف يابيفه و دستيمنظور انجام كار و وظ

كه هدف آن  ييكهايه ها و تكنيرو ،از ابزارها ي: مجموعه ا2يستم اطالعاتيس
 نه خاص است.  يك زمياطالعات در  يده سازاآم ،پردازش  ،يجمع آور

است كه در آن  يستم اطالعاتيك سي: 3يوتريكامپ يطالعاتا يستمهايس
  كند  يفا ميپردازش اطالعات را ا يوتر نقش ابزار اصليكامپ

است كه  ياطالعات يستمهاياز س يا بهره  :4تيريمد ياطالعات يستم هايس
  باشد   يت ميريمد يريم گيتصم ياز براياطالعات مورد ن يكپارچه سازيهدف آن 

افته  و مرتبط به ياز اطالعات سازمان  يا : مجموعه5يوتريكامپ يبانك اطالعات
  شود يم يوتر نگهدارينه خاص كه در حافظه كامپيك زميهم در 

 يسامانه ها و شبكه ها از يمجموعه ا فضاي تبادل اطالعات (سايبري):
زات، سخت افزار، نرم افزار و يرساختها، تجهي، زيانسان يرويشامل ن يانه ايرا
، يره سازيد، ذخياست كه به منظور تول يتيريو مد ي، كنترليارتباط يستم هايس

 شده اند.  يجاد و سازمان دهياز اطالعات ا يپردازش، تبادل و بهره بردار

                                                      
1-System 
2-Information System 
3-Computerized Information System (CIS) 
4-Management Information Systems (MIS) 
5-Computerized Data Bank (CDB) 
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ت يعبارت است از وضع امنيت فناوري اطالعات(امنيت، ايمني و پايداري):
اطالعات در  ياوردار از فنيمن و پايسالم، امن، ا يبردار كه امكان بهره يطيو شرا
 سر گردد.يآن م

دولت بر  ياز كاركردها يك مجموعه ايدولت الكترون دولت الكترونيكي:
و رفاه  يت مليباشد كه با توجه به مصالح، منافع و امن ياطالعات م يبستر  فناور

عموم  يبرابر برا ي، عادالنه و شفاف خدمات با فرصت هاي، ضمن ارائه يعموم
 يافت و پردازش بازخوردهايق دريسازد كه از طر يم جامعه، دولت را قادر

 خود را بهبود بخشد. يزيت، كنترل، نظارت و برنامه ريريآن، مد ياطالعات

 يفناور يريمنظور از سالمت الكترونيكي، بكارگ سالمت الكترونيكي:
به منظور ارتقاء سطح  يو درمان يبهداشت يتهاياطالعات و ارتباطات در فعال

آحاد جامعه به  يط درمان برابر برايكه شرا يباشد. به گونه ا يمسالمت جامعه 
  فراهم گردد.   يو مكان يت زمانيدور از موقع

 يتجار يتهايه فعاليك، انجام كليمنظور از تجارت الكترون تجارت الكترونيكي:
اطالعات  يبر فناور يد، فروش و مبادله كاال، خدمات و اطالعات مبتنياعم از خر
انجام امور  يرا برا يعادالنه و امن يكه فرصتها يباشد. به نحو يم و ارتباطات

  ر گذار باشد. يآحاد جامعه فراهم نموده و بتواند در سطح تجارت كشور تأث يتجار
 يمبتن ي، انجام امور آموزشيكيمنظور از آموزش الكترون آموزش الكترونيكي:

كه امكان آموزش عادالنه  يباشد، به صورت يم يو ارتباط ياطالعات يها يبر فناور
ده، در ارتقاء سطح يفراهم گرد يو مكان يت زمانيآحاد جامعه به دور از موقع يبرا

  رگذار باشد. يتأث يو عموم ي، كاربردياديدانش بن
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  اطالعات يمرتبط با  فناور ينه هايزم
است  ع شدهيار وسيبس»  اطالعات يفناور «اصطالح  يامروزه معنا

رد و يگ يدربر مز ين را  يو فناور يمحاسبات ياه از جنبه ياريو بس
 يفناور تيشمولاست.  تر شده ن اصطالح آسانينسبت به قبل شناخت ا

را  مرتبط يها نهياز زم يارياست و بس ع شدهيوسباً ياطالعات تقر
 ١-١شکل اطالعات در  يفناور ينه هاياز زم يبرخدهد.  يپوشش م

  نشان داده شده است.  

  

  

  

  

  

 اطالعات فناوريمرتبط با  زمينه هاي 1-1شكل 

 
  فناوري اطالعاتحوزه  سناريوهاي وروندها 

شرفت يتوسعه و پ ياطالعات همچنان روند پرشتاب خود را به سو يفناور
 ين فناوريق ايدق بيني شينده و پياز اتفاقات آ يرو آگاه نيحفظ خواهد كرد. از ا
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كالن  هاي ظر به قلمروها و محدودهها نا ينيش بياز پ ياريست. لذا بسين يكار آسان
اطالعات  ينده فناورينكه آين ايين تعياست. بنابرا ين فناورياز ا يو برآورد كل

 توان يم ميو عال ها از نشانه يريدشوار است، اما با بهره گ يچگونه خواهد بود امر
 ياحتمال يامدهاياز مطالعات ارائه شده،  پ يرير كرد. با تفسيآن را تصو يشكل كل
  ر است:ينده به شرح زيآ يجامعه اطالعات يبرا ها بيني شين پيوقوع ا

 يو خصوص ي، بخشيمل هاي در حوزه ها تيتوسعه اشراف بر عملكرد و فعال

در  يقيت اشخاص حقيو قابل ير گذاريش تاثير و افزايتوسعه ارتباطات فراگ
  ين الملليو ب ي، مليمحل يروندها

 و زبان) ييايف، جغراي،فرهنگيحذف مرزها ( مل

 ها نيماش يزان هوشمنديش ميافزا

 ها نيكاربران توسط ماش يو روان ير حاالت روحيتفس

 نين انسان و ماشيب يمصنوع يهمدل

به محض  يريادگيند يفرآ شروع وجايي آموزش  سادگي و ايجاد  قابليت جابه
 ن ينو هاي طيمح يدرخواست كاربر بر رو

 رنت نتياافزايش ارتباط اجتماعي توسط 

چند  ياطالعات هاي به گونه يدرنگ متون با هر زبان يبتبديل و ترجمه 
  اي رسانه

جهت امن نمودن  يچند وجه هاي و سامانه سنجي ستيز هاي يتوسعه فناور
  سنجي ستيز هاي بر راه حل يدات آن مبتنيبر و مقابله با تهديسا يفضا

حدود و مبتني بر افزايش توان پردازش و محاسبات فوق سريع به صورت نام
 محاسبات 

مكاني و زماني با توسعه  هاي جستجو  و دسترسي به داده فراگيري و سهولت
 فناوري وب به صورت چند رسانه اي 
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 د اطالعات يجستجو برخط در زمان تولتحقق امكان 

ن يانسان و ماش كنشي و هم يختگيآم هتجر يمحاسبات فراگ ريچشمگگسترش 
 ي اطالعاتتوسط  فناور اي شرفتهيون انسان به شكل پراميپ هاي طيت محيريو مد

متشكل از ابعاد  يبه صورت چند بعد يت مجازير واقعيتكامل چشمگ
 شده  سازي هيشب هاي طي، كنش انسان با محيداري، شنيداريد

  اطالعات يتوسعه فناور يحوزه ها و محورها
 يفناور، براساس مطالعات صورت گرفته و با بهره گيري از نظرات خبرگان 

  گردند: يان مير بياست كه به شرح ز يمختلف يها حوزه ياطالعات دارا
  تيريمد

  يمنابع انسان
  هيجذب سرما

  و استاندارد ي، قانونيحقوق
  يالمللنيو ب ياتعامالت منطقه

  تيامن
  ق و توسعهيتحق

  يصنعت و فناور
  يسازآموزش و فرهنگ

  يو ارتباط ياطالعات يهارساختيز
  اتكاربرد و خدم

  فناوري اطالعات يتجارت و بازرگان
  كيدولت الكترون

  امحتو
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هاي فناوري اطالعات شناسايي شده به صورت شماتيك  وزهح 2-1شكل  در
  نشان داده شده است. 

 هاي فناوري اطالعات حوزه 2-1شكل 

  
  الگوي طراحي و تدوين سند

ايران ت مدل بومي تدوين سند راهبردي سازمان فناوري اطالعا مرحلهدر اين 
هاي علمي  گيري از مدل و همچنين طرح جامع آن ارايه شده است. اين مدل با بهره

ريزي راهبردي و همچنين در نظر گرفتن الزامات كشورمان طراحي  و كارآمد طرح
اي در شكل زير نشان داده شده است به طوري كه عالوه  شده و با روند نماي ساده

دوين سند و چرخه توليد و استفاده از هاي ت بر بيان متدلوژي تدوين، گام
نمايش  3-1شكل .هاي مراحل مختلف در آن مشخص گرديده است خروجي

 باشد. دهنده مدل كامل تدوين سند مي
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  ايران اطالعات فناوري سازمان جامع طرح و راهبردي سند تدوين مفهومي مدل 3 -1شكل 
  

  معرفي اسناد باالدستي 
ها و راهبردهاي مشخصي  ر نيازمند برنامههاي مختلف در كشو توسعه بخش

است كه بايد توسط خبرگان و صاحبنظران در كشور طراحي شود و از طريق 
ها و راهبردها در قالب اسناد  هاي اجرايي به مرحله عملياتي برسد. برنامه برنامه

هاي  شود. در اين اسناد رويكردها، اهداف و راهبردهاي بخش باالدستي تدوين مي
اشاره به اين موضوع حائز توجه شود.  در كشور، تعريف و مشخص ميمختلف 

فناوري اطالعات ايران نيز اسناد  سازمانطرح جامع پنجساله  تدويندر است كه 
مورد توجه قرار  سندباالدستي جايگاه خاصي دارد. اسناد باالدستي كه در اين 

ه فاوا و سازمان اسناد باالدستي كشوري، حوز بندي كلي گرفته است در سه طبقه
  .شود بررسي و تحليل مي فناوري اطالعات

شناخت تجزيه و تحليل محيطي
 

 

 

بررسي و تجزيه و 
 تحليل اسناد باال دستي

 
 

 
 

شناخت و تجزيه و 
 تحليل محيط داخلي

 
 

 
 

شناخت و تجزيه و 
 تحليل محيط خارجي

 
 

 
 

مطالعه سناريو و 
 فا  روندهاي جهاني

 
 

 
 

 انجام مطالعات تطبيقي
 
 

تدوين كليات سند 
– 

انجام مطالعات  مباني  
نظري تحقيق
 

تجزيه و 
 تحليل 

+ 
اخذ نظر 
خبرگان  

و 
مديران  

عالي  
 سازمان

 اولويت هاي راهبردي

 چالش هاي راهبردي

الزامات و سياستهاي 
 اجرايي

 عوامل كليدي موفقيت

ترسيم 
وضع 
 مطلوب

تجزيه و 
 تحليل 

+ 
اخذ نظر 
خبرگان  

و 
مديران  

عالي  
 سازمان

سند راهبردي 
سازمان فا
راهبردها 

 

طرح 
جامع  

 سازمان فا

 اهداف كمي

 اقدامات اساسي و نقشه راه

 برنامه گذار

 )ACTION PLAN(برنامه اجرايي

 مطلوبيت هاي راهبردي

 جهت گيري هاي كلي

 كاركردهاي مطلوبيت هاي فا+ساختار

 ...و 

 مطلوبيت هاي راهبردي

 ماموريت

 رسالت

 ارزشهاي اساسي

 جهت گيري هاي راهبردي

 اهداف كالن

 سياستهاي كالن

 نتايج مطالعات تطبيقي

 جهت گيري هاي راهبردي

 مدل توسعه فا

 شاخص هاي توسعه فا و  ارزيابي آن

 مدل مديريتي فا

 مدل ساختاري فا

 طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي

احصاء 
عوامل   
 محيطي  

انتخاب سناريوها و 
 روندهاي جهاني



                     برنامه پنجم توسعه سازمان فناوري اطالعات ايران در سند راهبردي        26

ترين اسناد  عنوان كالن اسناد باالدستي كشوري به :كشوري باالدستي اسناد
نمايند و مبنايي براي  كشور، اهداف و راهبردهاي بلندمدت كشور را ترسيم مي

ا ترسيم گيرند. اين اسناد ب هاي مختلف قرار مي هاي كشور در حوزه ريزي برنامه
هاي راهبردي كشور  هاي زماني مختلف و در تمامي حوزه انداز كشور در افق چشم

  نمايند.  ها كمك مي به تدوين اسناد باالدستي در اين حوزه
عنوان يكي  حوزه فناوري اطالعات به :اطالعات فناوري حوزهباالدستي  اسناد
عصر حاضر نيازمند  هاي راهبردي كشور در ترين و تأثيرگذارترين حوزه از اصلي
هاي  رو، مسئوالن كشور در نهادها و ارگان هاي دقيقي است. از اين ريزي برنامه

اند كه ماحصل آن اسناد  گذار اقدامات زيادي را در اين زمينه انجام داده سياست
باالدستي فرواني در اين حوزه است. در تمامي اين اسناد، عالوه بر تعيين رويكردها 

بخش فناوري اطالعات در كشور، دستيابي به اهداف كالن  و محورهاي اصلي
  كشور نيز مدنظر قرار گرفته است. 

 سازمان فناوري اطالعات :ايران سازمان فناوري اطالعات باالدستي اسناد
ها،  عنوان يك از متوليان بخش فناوري اطالعات در كشور داراي برنامه به ايران
ها و  تواند راهنماي پيشبرد مأموريت مي ها و استانداردهايي است كه نامه بخش

  رو اين اسناد نيز بايد مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.  اهداف آن باشد. از اين
گزارش در بررسي مورد باالدستي سنادا 4 -1شكل 



 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دومفصل 
  تاريخچه و اساسنامه" 

سازمان فناوري اطالعات  

"ايران 
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  تاريخچه سازمان فناوري اطالعات ايران
در قالب مجري طرح  1371فناوري اطالعات ايران از سال  سازمانفعاليت   

ديتا و سپس امور ارتباطات ديتا در زير بخش شركت مخابرات ايران آغاز گرديده 
  است .
شوراي عالي اداري،امور ارتباطات ديتا به  24/4/82بر اساس مصوبه مورخ   

  شركت ارتباطات داده ها تبديل گرديد.
ايجاد، مديريت، ساماندهي، ”با هدف  14/5/83اساسنامه شركت در تاريخ 

توسعه، تامين، نظارت، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات داده ها و ارائه 
خدمات ارزش افزوده آن بمنظور تحقق طرحها و برنامه هاي مصوب شركت 

  ت محترم وزيران رسيد.ابه تصويب هي“ مخابرات ايران
اساسنامه شركت مذكور به تصويب شوراي محترم نگهبان  5/6/83در تاريخ 

  يد.رس
ت وزيران به شركت فناوري اطالعات ابر اساس مصوبه هي 5/5/84در تاريخ 
  تغيير نام داد.

ت وزيران شركت فناوري اطالعات از اطي مصوبه هي 21/5/86در تاريخ 
  شركت مخابرات ايران منفك شد.

پيش نويس اساسنامه جديد با عنوان شركت فناوري  15/12/86در تاريخ 
  دولت ارسال گرديد . تااطالعات ايران به هي

n ت وزيران اجديد به تصويب هي اساسنامه شركت با اهداف 4/10/87ر تاريخ
  .رسيد

اساسنامه فوق به تاييد شوراي محترم نگهبان  10/11/87در نهايت در تاريخ 
  ابالغ گرديد. 12/12/87ت محترم وزيران در تاريخ اوسط هيرسيده و ت
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 يكشركت را به  138در جلسه شماره  يادار يعال يشورا 30/4/89 يخدر تار
  نمود. يلتبد يموسسه دولت

را اصالح و صرفا عنوان  30/4/89مصوبه  يادار يعال يشورا 1/6/90 يختار در
  .ييريافتشركت به سازمان تغ

 را هيات وزيران اساسنامه سازمان فناوري اطالعات ايران 19/6/1391در تاريخ 
  فناوري اطالعات ايران ابالغ نمود. اصالح و اساسنامه جديد را به سازمان

 ( با لحاظ شدن اصالحيه) اساسنامه سازمان فناوري اطالعات ايران

  فصل اول ـ كليات و تعاريف
ـ سازمان فنّاوري اطالعات ايران كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان 1ماده

اوري شود از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فن ناميده مي
 اطالعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زير مي باشد 

  :ـ هدف از تشكيل سازمان عبارت است از2ماده
مديريت، حمايت و ساماندهي امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطالعات،  -1

نرم افزار و سخت افزار، باالبردن  آمادگي الكترونيكي، توسعه اينترنت، توسعه 
  ردهاي آن در كشور.فناوري اطالعات و كارب

مديريت و نظارت بر يكپارچه سازي فعاليتهاي حوزه فناوري اطالعات و  -2
  كاربردهاي الكترونيكي.

هدايت بخش فناوري اطالعات كشور به عنوان كارگزار وزارت ارتباطات و  -3
فناوري اطالعات و ارائه پيشنهاد سياستهاي حمايتي از بخش خصوصي براي 

  فناوري اطالعات در كشور. فراگير كردن كاربرد
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تواند با تصويب مجمع  باشد و سازمان مي ـ مركز سازمان در تهران مي3ماده
عمومي براي انجام وظايف قانوني خود شعبي در ساير مناطق كشور تاسيس و يا 

  در صورت مقتضي نسبت به انحالل آنها اقدام نمايد.
صورت سازمان  ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به4ماده

سهامي خاص اداره مي شود. همچنين سازمان  داراي استقالل مالي و اداري و 
هايي كه در اين خصوص در چارچوب  نامه باشد و براساس آيين استخدامي مي

  شود. رسد اداره مي صالح مي قوانين و مقررات تهيه و به تصويب مراجع ذي
  ـ مدت فعاليت سازمان نامحدود است. 5ماده
ـ سرمايه سازمان مبلغ چهارصد و يازده ميليارد و پانصد و نود هشت 6هماد

) 639/260/598/411نه ريال ( و ميليون و دويست و شصت هزار و ششصد و سي
ريال است  كه به چهار ميليون و صد و پانزده هزار و نهصد و هشتاد و دو ( 

 و و سي ) ريالي و شصت هزار و ششصد100،000) سهم يكصد هزار(982/115/4
%)سهام 100) ريال پاره سهم  با نام تقسيم مي شود و صد درصد (639/60نه (

  متعلق به دولت است.
تبصره: پس از ابالغ اين اساسنامه مراجع قانوني ذي ربط بنا به درخواست 
سازمان وفق قوانين و مقررات مربوط، اسناد مالكيت اراضي و امالكي را كه به نام 

بوده است در دفاتر مربوط به نام سازمان اصالح مي  شركت فناوري اطالعات
  نمايد.

  فصل دوم ـ فعاليت و وظايف سازمان
  ـ موضوع فعاليت و وظايف سازمان عبارت است:7ماده
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 ها، و برنامه هاي بلند مدت و  ارائه پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها، سياست
ين شده وزارت ميان مدت فناوري اطالعات و ارائه آن در چارچوب تعي

  ارتباطات و فناوري اطالعات.
  طراحي، به روزرساني و اصالح معماري فنّاوري اطالعات كشور جهت

  تصويب در مراجع ذي صالح. 
  ساماندهي، نظارت و هدايت خدمات اينترنت و اينترانت در كشور به منظور

 كاهش وابستگي به شبكه جهاني اينترنت.

 ه هاي ملي فناوري اطالعات.مميزي و ايجاد هماهنگي بين پروژ 

  تهيه و پيشنهاد دستورالعمل ها، ضوابط، معيارها، آئين نامه هاي الزم و
استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز براي قلمرو فناوري اطالعات جهت 

  تصويب توسط مراجع ذي صالح.
  عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه هاي تخصصي ملي، منطقه اي و بين

چارچوب وظايف شركت و يا به نمايندگي از وزارت ارتباطات و المللي در 
 فناوري اطالعات.

  وزيران و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در  هياتپيگيري مصوبات
 ي اطالعات.رحوزه فناو

 اجراي صحيح آن در  يكپارچه سازي سيستمهاي فيلترينگ و نظارت بر
 چارچوب سياستهاي مربوط.

 اندهي خادمهاي دامنه ملي و آدرسهاي اينترنتي مورد مديريت، نظارت و سام
  استفاده در كشور.

  ،بررسي، مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري، انتقال دانش فني
حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مرتبط 

 با وظايف سازمان.
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 مراكز داده ملي اينترنتي به منظور  ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره برداري از
 ميزباني و حفظ داده هاي حساس دولتي.

  جمع آوري، اندازه گيري، تحليل و پيشنهاد ارتقاء شاخص هاي توسعه فناوري
 اطالعات و كاهش شكاف ديجيتالي جهت تصويب توسط مراجع ذي صالح.

  حوزه تهيه، تدوين و هماهنگي برنامه هاي امنيتي و مديريت مخاطرات در
 فناوري اطالعات در سطح ملي، منطقه اي و بين الملل.

  مديريت، نظارت و ساماندهي مراكز فوريتهاي امنيتي فضاي تبادل اطالعات
 كشور.

  كمك به تامين زير ساخت هاي نرم افزاري توسعه كاربردهاي الكترونيكي و
 نرم افزارهاي متن باز

 ز پيمانكاران ،ناظران و تهيه و تصويب دستورالعمل ها و ضوابط مورد نيا
 مشاوران در قلمرو فناوري اطالعات.

  تهيه و پيشنهاد ضوابط مورد نياز و رتبه بندي پيمانكاران، ناظران و مشاوران در
 قلمرو فناوري اطالعات.

  رفع اختالف در حوزه فناوري اطالعات بين طرفهاي دعوي در موارد غير
 قضايي.

 اطالعات. ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوري 

  اجرا، توسعه و مديريت شبكه ملي اطالعات و بهره برداري از آن مبتني بر
الزامات و نيازهاي خدمات فناوري اطالعات كشور بر پايه منافع و امنيت ملي، 

 توسعه كسب و كار و ارائه خدمات به مردم.

  اداره و راهبري ظرفيتهاي كشور جهت تامين بستر و خدمات زيرساختي مورد
 ز توسعه فناوري اطالعات كشور.نيا
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  تامين ظرفيت و ساز و كارهاي فني و حقوقي جهت مميزي و صدور گواهي
افزار  افزار و نرم ها، فرآيندها و تجهيزات فنّاوري اطالعات (سخت تاييد فنّاوري

 و خدمات مربوط) توسط مراجع ذي ربط.

 زي فناوريها و بكارگيري ساز و كارهاي الزم و تالش براي انتقال و بومي سا
 تجهيزات كليدي مورد نياز حوزه فناوري اطالعات.

  حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از توسعه زيرساختهاي دولت الكترونيك و
خدمات عمومي الكترونيكي نظير پايگاه اطالعات هويتي و زيرساخت ملي داده 

 هاي مكاني.

 تقيم براي ارائه صدور پروانه فعاليت و بهره برداري به صورت مستقيم و غيرمس
هر گونه خدمات فنّاوري اطالعات مشتمل بر شبكه هاي اختصاصي گسترده، 
مراكز توزيع داده و ارائه خدمات اينترنت، خدمات مبتني بر وب نظير موتور 
جستجو، رايانامه، كارت هوشمند، خدمات الكترونيكي دولت، رايانش ابري، 

ز، نرم افزارهاي داراي كاربري مديريت امنيت اطالعات، نرم افزارهاي متن با
ملي و چگونگي جبران خسارت ناشي از عدم اجراي آن در چارچوب قوانين 

 و مقررات مربوط.

  نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه هاي صادر
شده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظايف از 

ا لغو موقت يا دائم امتيازها و پروانه هاي بهره برداري در طريق اخطاريه ي
حوزه فناوري اطالعات برابر شرايط مذكور در پروانه هاي صادره در چارچوب 

 قوانين و مقررات مربوط.

  تدوين استانداردها و ضوابط و نظام هاي كنترل كيفي و ارائه آن به مراجع ذي
 در حوزه فناوري اطالعات در كشور. ربط و تائيد نمونه تجهيزات مورد استفاده
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  راه اندازي ساختار مديريتي امنيت پدافند غيرعامل به منظور اجراي طرح
ساماندهي و راهبري امنيت، ايمني و پايداري حوزه فناوري اطالعات كشور در 

 چارچوب سياستهاي ابالغي.

 .حمايت از طرحها و ظرفيتهاي پژوهشي توسعه فناوري اطالعات كشور 

 ت از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي در حوزه توسعه فناوريهاي حماي
 بومي و همچنين خدمات فني در حوزه فناوري اطالعات.

 هاي حوزه فناوري اطالعات بخصوص  ايجاد، مديريت، توسعه و اجراي پروژه
 گذاري ندارد. در مناطق محروم كه بخش خصوصي تمايل به سرمايه

 گزاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.اجراي فعاليتهاي مربوط به كار 

 .مبادرت به انجام هرگونه فعاليتي كه منطبق با هدف سازمان باشند 

  
 

 فصل سوم ـ اركان سازمان

 ـ اركان سازمان عبارتند از: 8ماده

  مجمع عمومي
  هيات عامل و رئيس سازمان

  بازرس (حسابرس)
    ود:ش ـ مجمع عمومي سازمان از اعضاي زير تشكيل مي9ماده

  وزير ارتباطات و فنّاوري اطالعات (رييس)
  وزير اطالعات

  وزير كشور
 وزيرصنعت، معدن و تجارت

 وزير آموزش و پرورش
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 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

 معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

 ـ مجامع عمومي سازمان عبارتند از:10ماده

  عاديالف ـ مجمع عمومي 
  العاده ب ـ مجمع عمومي فوق

ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد. يك بار 11ماده
براي استماع و رسيدگي به گزارش هيات عامل و بازرس (حسابرس) سازمان و 
اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و 

ع عمومي قرار گرفته است. بار دوم جهت رسيدگي مقررات در دستور جلسه مجم
مشي آتي سازمان و  ها و خط و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه

  ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
العاده با  ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت و مجمع عمومي فوق12ماده

اهد داشت و تصميمات مجمع عمومي عادي با حضور كل اعضاء رسميت خو
العاده با اتفاق آراء اعضاء مجمع  اكثريت آراء و تصميمات مجمع عمومي فوق

العاده با ذكر  رسد. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي و فوق عمومي به تصويب مي
تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به 

اهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار عمل خو
  دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

  باشد: ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي13ماده
  هاي عملياتي آتي سازمان. هاي كلي و برنامه اتخاذ تصميم نسبت به سياست

اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد ساالنه، رسيدگي و 
 صورتهاي مالي و بودجه سازمان.
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ها و نحوه تقسيم سود ويژه سازمان با رعايت  اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته
  قوانين و مقررات مربوط.

  انتخاب يا عزل اعضاء هيات عامل و بازرس (حسابرس) سازمان.
ات عامل با رعايت مصوبات شوراي حقوق و تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هي

  دستمزد و تعيين پاداش اعضاي يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
  الزحمه بازرس (حسابرس) سازمان. تعيين حق

هاي مالي، معامالتي، استخدامي و  نامه اتخاذ تصميم درخصوص اصالح آيين
صالح  ايه آنها به مراجع ذيرفاهي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ار

 براي تصويب نهائي.

اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كالن سازمان، شرح وظايف و تعيين سقف 
هاي جذب نيروي انساني با رعايت قوانين و  پستهاي سازماني مورد نياز و برنامه

  ربط. مقررات مربوط پس از تاييد مراجع ذي
ل در مـورد صلـح و سازش در اتخاذ تصميـم نسـبت به پيشنهاد هيات عام

دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت 
  قوانين و مقررات مربوط.

تبصره ـ در مواردي كه صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و 
تعيين داور و همچنين استرداد دعوي مربوط به اموال عمومي باشد، رعايت اصل 

  ) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي خواهد بود.139(
اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين 
اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي سازمان است و در دستور جلسه 

  مجمع عمومي قيد شده است.
 هاي سازمانتعيين روزنامه كثيراالنتشار به منظور درج آگهي 
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تبصره ـ گزارش عملكرد ساالنه هيات عامل و صورتهاي مالي سازمان و 
گزارش بازرس (حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار 

  كليه اعضاي مجمع عمومي قرارگيرد.
اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و 

  .                                مقررات مربوط
گزارش عملكرد ساالنه هيات عامل و صورتهاي مالي سازمان و  -تبصره

گزارش بازرس (حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار 
 كليه اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.

ت قوانين و اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعاي
 مقررات مربوط

  باشد: العاده به شرح زير مي ـ وظايف مجمع عمومي فوق14ماده
اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد به مراجع 

  صالح براي تصويب. ذي
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصالح يا تغيير مواد اساسنامه سازمان در 

  صالح براي تصويب. اد به مراجع ذيچارچوب قوانين و پيشنه
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحالل سازمان در چارچوب قانون و پيشنهاد 

  به مراجع ذيصالح براي تصويب.
ـ هيات عامل سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي خواهد بود كه به 15ماده

از بين  پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و تصويب مجمع عمومي عادي
افراد با تحصيالت عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصص هاي 
مرتبط با فعاليت هاي سازمان با اولويت كاركنان سازمان براي مدت دو سال 
انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخابات به عمل 



                     برنامه پنجم توسعه سازمان فناوري اطالعات ايران در سند راهبردي        38

ات مجدد آنها براي دوره هاي نيĤمده است در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب
  بعدي بالمانع مي باشد.

عامل مي باشد باالترين مقام اجرايي  هياترييس سازمان كه رييس  -1تبصره 
عامل و با حكم وزير ارتباطات و فناوري  هياتسازمان است كه از اعضاي 

  اطالعات منصوب و معاون وزير محسوب مي گردد.
ور تمام وقت به خدمت در سازمان عامل بايد بط هياتاعضاي  -2تبصره 

عامل  هياتعامل به ترتيبي كه  هياتاشتغال داشته باشند. هر يك از اعضاي 
مشخص مي كند، راهبري حوزه اي از فعاليت هاي سازمان را عهده دار خواهند 

  بود.
در صورت فوت، حجر، استعفا يا بركناري هر يك از اعضاء هيات  -16ماده 

  ) اين اساسنامه براي بقيه مدت تعيين خواهد شد.15ه (عامل، جانشين طبق ماد
يابد و  ـ جلسات هيات عامل، با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي17ماده

  تصميمات حداقل با سه رأي موافق اتخاذ خواهد شد.
ـ جلسات هيات عامل در هر موقع بنا به دعوت رئيس هيات عامل و 18ماده

حل سازمان تشكيل و دستور جلسه يك حداقل ماهي يك بار به طور منظم در م
هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيات عامل براي اعضا ارسال خواهد شد. 
در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيات عامل الزامي 

  نخواهد بود.
تبصره ـ اداره جلسات هيات عامل با رئيس هيات عامل (رئيس سازمان) 

  باشد. مي
ـ هيات عامل داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيات عامل 19 ماده

با لحاظ نمودن نظر اعضاء در آن درج و به امضاء خواهد رسيد. يك نسخه از 
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مصوبات هيات عامل حداكثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فنّاوري 
  شود. اطالعات فرستاده مي

ات و معامالتي كه مربوط به ـ هيات عامل براي انجام هرگونه عملي20ماده
موضوع فعاليت سازمان بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع 
عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي اختيارات كامل 

  باشد: داراي وظايف و اختيارات زير مي است. هيات عامل به ويژه
 كالن،  بلند مدت و برنامه هاي عملياتي سازمان  هاي مشي، برنامه پيشنهاد خط

   .به مجمع عمومي
 .تاييد برنامه عملياتي سازمان براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب 

 هاي مالي  رسيدگي و تأييد بودجه ساالنه، گزارش عملكرد ساالنه و صورت
  سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.

 ي، استخدامي و رفاهي سازمان و ارائـه آن به هاي مالي، معامالت نامه تأييد آيين
  مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

  تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطالعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در
 هاي مرتبط با فعاليت سازمان و مفاد اين اساسنامه. زمينه

 پيشنهاد رئيس سازمان و در قالب  بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به
  مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

  انجام تمهيدات الزم جهت حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معامالت و
  كليه فعاليتهاي سازمان.

  بررسي و پيشنهاد اصالح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ
  ن و مقررات مربوط.تصميم با رعايت قواني

 هاي سازماني و برنامه جذب و  بررسي ساختار كالن سازمان و سقف پست
  تعديل نيروي انساني و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
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  تصويب تشكيالت تفصيلي سازمان در چارچوب تشكيالت كالن سازمان و
  اعالم به مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات.

  و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و بررسي و پيشنهاد در مورد صلح
تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت قوانين و 

  مقررات مربوط.
 سازمان.  هاي داخلي الزم براي اداره بررسي و تصويب دستورالعمل  
 الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات  تشخيص مطالبات مشكوك

م به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات الوصول براي اتخاذ تصمي
 مربوط.

ـ رئيس سازمان باالترين مقام اجرايي سازمان مي باشد كه براي مدت 21ماده
دو سال از بين اعضاي هيات عامل با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 

  منصوب مي شود.
داري و قضايي رئيس سازمان نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع ا -22ماده 

بوده و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و 
) 10تواند با رعايت مفاد بند ( حقوقي حق توكيل به غير را دارد. رئيس سازمان مي

) اين اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوي و ارجاع موارد به 13ماده (
  ترداد دعوي اقدام نمايد.داوري و تعيين داور و همچنين اس

ها، اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان  ـ كليه چك23ماده
بايد به امضاي رئيس سازمان يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيات عامل برسد. 
مكاتبات اداري به امضا، رئيس سازمان يا نماينده وي خواهد رسيد. ضمناً كليه 

ضاي يادشده به امضاي ذيحساب و يا نماينده مجاز وي خواهد ها عالوه بر ام چك
  رسيد.
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ـ سازمان داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با رعايت قوانين و 24ماده
شود و تا  مقررات مربوط و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي
  اد.زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد به وظايف خود ادامه خواهد د

  اهم وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير است:
تطبيق عمليات سازمان با قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه و 

  هاي اختصاصي و بودجه مصوب. نامه آيين
رسيدگي به صورتهاي مالي سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه 

  يات عامل سازمان.هاي انجام شده به مجمع عمومي و ه گزارش نتايج رسيدگي
  پيشنهاد نظرات مفيد به هيات عامل.

  بيني شده در قوانين و مقررات مربوط. ساير وظايف پيش
ـ اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي 1تبصره

  عادي سازمان گردد.
ـ مجمع عمومي عادي در مواردي كه بازرس اصلي را براساس قانون 2تبصره
اي حسابداران ذيصالح به عنوان حسابدار  ز خدمات تخصصي و حرفهاستفاده ا

البدل را نيز  تواند بازرس علي ـ انتخاب كرده باشد، مي1372رسمي ـ مصوب
براساس قانون ياد شده انتخاب كند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به 
انجام وظايف خود نبود حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود 

  مل نمايد.ع
  

  فصل چهارم ـ امور مالي
ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال 25ماده

  است.
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ـ صورتهاي مالي سازمان بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و 26ماده
  در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

%) سود ويژه خود 10هر سال معادل ده درصد ( ـ سازمان مكلف است27ماده
را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا وقتي كه 

  اندوخته يادشده معادل سرمايه ثبت شده سازمان شود.
%) سود ويژه 20ـ سازمان مكلف است هر سال معادل بيست درصد (28ماده

 طي منظور و پس از آنكه ميزان اندوخته به يك دهمخود را به عنوان اندوخته احتيا

سرمايه بالغ گرديد احتساب اندوخته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي 
  خواهد بود.

ـ سازمان مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح 29ماده
درآمد  هاي دولتي اقدام و تمام حساب جاري به ارزهاي خارجي در يكي از بانك

  حسابهاي ارزي را به حساب يادشده واريز نمايد. تسويهارزي سازمان حاصل از 
ـ تصويب صورتهاي مالي سازمان از طرف مجمع عمومي به منزله 30ماده

  شود. مفاصا حساب هيات عامل در همان دوره تلقي مي
  فصل پنجم ـ ساير مقررات

مكلف و مسئول حفظ ـ رئيس سازمان، هيات عامل و كاركنان سازمان 31ماده
باشند و در صورت تخلف  هاي اطالعاتي در اختيار سازمان مي اسرار و كليه سرمايه

  به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.
ـ سازمان مجاز است با موافقت وزير ارتباطات و فنّاوري اطالعات و 32ماده

اتباع واجد شرايط رعايت قوانين و مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت 
كشورهاي ديگري كه روابط سياسي حسنه با دولت جمهوري اسالمي ايران دارند 
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براي مدت معين استفاده نموده و اقدامات الزم براي تربيت جانشين آنها در اسرع 
  وقت به عمل آورد.



  

فصل سوم
  "مطالعات تطبيقي " 
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  فصل سوم

سند راهبردي سازمان فناوري اطالعات اي از تدوين  مطالعات تطبيقي مرحله
ه شد وردهاي ساير كشورها الگوبرداري است كه در آن از اقدامات و دستا ايران
ه ديگرد ي. از اين جهت مطالعات تطبيقي منجر به نتايج مطلوب و مورد انتظاراست
رويكردها و روندهاي   با مطالعه اقدامات و دستاوردهاي ساير كشورها، .است

ونگي مديريت و راهبري توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين چگ
. بنابراين مطالعات تطبيقي به ه استدناوري اطالعات در سطح ملي مشخص شف

و  هدش برداري از نتايج مطرح  بهره عنوان يك مرحله تأثيرگذار در مطالعات و سپس
. لذا كشورهايي كه براي انجام هاي پروژه گذاشته است ير بسزايي بر خروجيتأث

يند و روش مشخص انتخاب و آطي يك فر ه اند،شد مطالعات تطبيقي انتخاب 
چگونگي انتخاب به طور خالصه  . بر اين اساس در اين مرحلهه انددينهايي گرد

ها و ابزارهاي مختلفي كه در اين  و روش فته اندگركشورهايي كه مورد مطالعه قرار 
در سه گردد. پيش از اين ليست كوتاه كشورها  راستا به كار رفته است، معرفي مي

در حال توسعه و خاورميانه مشخص شده است. در   گروه كشورهاي توسعه يافته،
يافتگي  هاي توسعه شاخصشامل شاخص تعريف شده است كه  چهاراين مرحله 

 توجه به توسعه اقتصادي  فاكتور -2،  (HDI)شاخص توسعه انساني -1( كشورها
(IMF)  هاي  شاخص فرصت -1شامل (  فناوري اطالعات  هاي توسعه شاخص) و

  د. باشن مي)   (IDI)شاخص توسعه فاوا -DOI ( ،2ديجيتالي (
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 روش انتخاب ليست كوتاه اوليه كشورها 1 -3شكل 

  
پس از شناسايي تمامي كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و خاورميانه بر 

 15كشور و  43كشور،  32هاي فوق، تعداد اين كشورها به ترتيب  اساس شاخص
  شور قيد گرديد.ك

كشور از  10در مرحله بعد از ميان كشورهاي انتخاب شده در سه گروه، تعداد 
دو شاخص مورد استفاده قرار كشور  10هر گروه انتخاب شدند. براي انتخاب 

كشور انتخاب شده، بايد چهار كشور به عنوان  30در مرحله آخر، از ميان  گرفتند.
فعاليت مطالعات تطبيقي در ارتباط با وضعيت  شدند تا كشورهاي نهايي انتخاب مي

  و دستاوردهاي اين چهار كشور در حوزه فناوري اطالعات انجام گردد.
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 گروه 3كشور برتر در  10نحوه ارزيابي انتخاب  2 -3شكل 
  

 انتخاب شدهكشورهاي  نهايي هايي كه براي امتيازدهي و مقايسه شاخص
 است: تعريف شدند شامل موارد زير

  بازه نسبت مساحت به مساحت ايران
    بازه رتبه آزادي اقتصادي

    محتواي برنامه ملي
    تمركز و عدم تمركز مديريت فناوري اطالعات

    تخصيص بودجه
    همراستايي با سياستهاي ايران

ها و اطالعات مربوط به شش شاخص فوق  با مراجعه به منابع اطالعاتي، داده
راج شده است. اطالعات مربوط به نسبت جمعيت به در ارتباط با كشورها استخ

استخراج شده است.  1سايت سازمان مركزي اطالعات آمريكا مساحت از وب

                                                      
1-https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 
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شده به  1سايت كه زيرنويس اطالعات مربوط به رتبه اقتصادي كشورها نيز از وب
هاي محتواي برنامه ملي، تمركز و عدم تمركز  دست آمده است. اطالعات شاخص

هاي كشورهاي مربوطه استخراج  سايت دجه نيز با جستجو از وبو تخصيص بو
هاي ايران نيز با   راستايي با سياست شده است. اطالعات شاخص مربوط به هم

  هاي كشورها مشخص و تعيين شده است. توجه به سوابق و وضعيت فعلي سياست
هاي فوق، به نحوي انجام  امتيازدهي به كشورهاي مختلف بر مبناي شاخص

ه است كه امتيازها در بازه صفر و يك قرار گيرند. بدين منظور، رويه مشخصي شد
براي هر شاخص تعريف شد؛ كه در متن اصلي گزارش در اين ارتباط توضيحات 

   .موجود مي باشدمربوط به هر شاخص 

  معرفي چهار كشور منتخب 3 -3شكل 

  چهار كشور منتخببررسي توسعه فناوري اطالعات در 
  جنوبيكشور كره 

مورد بررسي قرار  طالعات كشور كره جنوبي در سه بخشتوسعه فناوري ا
گرفته است. در بخش اول رشد كشور كره در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 

هاي  هاي دولتي، اسناد و برنامه ها، پروژه از ديدگاه كالن به صورت اهداف، برنامه

                                                      
1-http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx 
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ر گرفته است. در بخش دوم پس از جامع عمدتاً در سه دهه اخير مورد مطالعه قرا
-uشناسايي سند جامع كشور كره در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات (سند 

koreaانداز،  هاي راهبردي نظير چشم ) ساختار و محتواي اين سند به ويژه مؤلفه
ها براي الگوبرداري بررسي گرديده و در نهايت بخش سوم  اهداف و راهبرد

ي ملي انجام شده يا در حال انجام براي دستيابي به اهداف ها ها و پروژه برنامه
ها  بندي و اقدامات اجرايي مورد نياز آن تعيين شده در نهايت تعيين و برنامه زمان

  ارائه گرديده است.
  فرآيند تحول فناوري اطالعات در كشور كره

هاي آغازين كشور كره جنوبي در راستاي توسعه ارتباطات به دهه  فعاليت
گردد؛ زماني كه تجهيزات ارتباطي نظير تلفن و پخش راديو و  باز مي 1970

هاي اساسي در حوزه فناوري  تلويزيوني رو به گسترش نهاد، اما شروع فعاليت
ايجاد زيرساخت اطالعاتي كره   با پروژه 90و  80اطالعات و ارتباطات در دو دهه 

دولت كره  90در دهه . 1هاي آغازين دولت الكترونيك صورت پذيرفت و فعاليت
گام  2براي توسعه ملي با ارائه يك ابزار راهبردي با عنوان فرآيند دانايي محوري

عظيمي در ايجاد تحول در فرآيند فناوري اطالعات و ارتباطات كشورش نهاد و 
هاي ملي را در حوزه فناوري اطالعات و  ها و پروژه تقريباً توانست همه فعاليت

رونيك، يكپارچه و همراستا سازد. در ادامه به شرح فرآيند ارتباطات و دولت الكت
  پردازيم. دانايي محوري و روند تحوالت كره در دو دهه اخير مي

                                                      
هاي صورت گرفته در راستاي دولت الكترونيك در بخش فرآيندهاي دولت  فعاليت1- 

  نيك در كشور كره جنوبي به تفصيل در سند مورد بررسي قرار گرفته است.الكترو
2- Informatization 
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  دانايي محوري 
برداري از اطالعات براي ممكن  افزايش كارايي دولت با ايجاد، چرخش و بهره

حوري ها را دانايي م هاي جامعه و تضمين كارايي اجراي آن ساختن فعاليت
دانايي محوري را به عنوان يك ابزار راهبردي   1995نامند. دولت كره از سال  مي

  براي توسعه ملي كشورش مورد استفاده قرار داده است. 
محورسازي كره بيشتر حول ايجاد زيرساخت و تسهيالت  سياست ملي دانايي

يك، هاي دولت الكترون خدماتي مانند توسعه زيرساخت اطالعاتي كره، سيستم
 2008چرخد. از سال  ها در صنايع مي و پذيرش آن ubiquitousهاي  تكنولوژي

ها را  محورسازي اضافه گرديده كه سياست رويكرد فكري جديد به فرآيند دانايي
انداز، اهداف و  دهد. چشم به سوي همگراسازي و ايجاد اعتماد سوق مي

ن كشور، براي انداز ملي اي هايي كه دولت كره در راستاي چشم راهبرد
انداز  نمايش داده شده است. چشم 4-3شكل محورسازي طراحي نموده در  دانايي

دستيابي به جامعه "انداز ملي اين كشور،  فرآيند دانايي محوري، همراستا با چشم
گانه دانايي  5بوده و اهداف  "اطالعاتي پيشرفته مبتني بر خالقيت و اعتماد

، "نيروي خالق"،  "عاتي ارزشمندجامعه اطال"، "دولت كارا"محوري؛ 
زندگي شهروندي آميخته با تكنولوژي "و  "زيرساخت همگراي ديجيتال"

  تعيين گرديده است. "ديجيتال
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 هاي دانايي محورسازي ملي كره جنوبي انداز، اهداف و راهبرد چشم 4-3شكل 
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  كشور تركيه
  فرآيند تحول فناوري اطالعات در كشور تركيه

ينه بازار فناوري اطالعات و ارتباطات بعد از كشور آلمان، انگليس، تركيه در زم
فرانسه، ايتاليا و اسپانيا در مكان ششم قرار گرفته است. سهم بخش فناوري 

 2007% در سال 9.8، به 2001% در سال 7.9اطالعات و ارتباطات در استخدام از 
% از كل بازار  23بازار فناوري اطالعات،  2005افزايش داشته است. در سال 

فناوري اطالعات و ارتباطات كشور را به خود اختصاص داده بود اما اين رقم در 
% رشد در اين دوره در حوزه 14دهنده  % رسيده است كه نشان37به  2009سال 

به  2009باشد. بازار انفورماتيك كشور تركيه تا سال  بازار فناوري اطالعات مي
  .ستهاي زير اختصاص يافته ا حوزه

  %74تلكام: 
  %18افزار:  سخت

 %5خدمات: 

 %3نرم افزار: 

  هاي راهبردي توسعه فناوري اطالعات در كشور تركيه مؤلفه
پروژه انتقال الكترونيكي تركيه به عنوان يك برنامه عملياتي ضروري دولت در 

آغاز گرديد تا فرآيند انتقال به جامعه اطالعاتي را با ساختاري يكپارچه  2003سال 
هاي  ها و بخش همسان در سرتاسر جامعه و با كمك همه شهروندان، سازمان و

عمومي و خصوصي انجام دهد. اين پروژه با هدف انجام فرآيند انتقال به جامعه 
اطالعاتي انجام گرديده است. مسئول هماهنگي كلي اين پروژه به سازمان 

واگذار شده است كه  ريزي كشور و هيأت اجرايي انتقال الكترونيكي تركيه برنامه
در اين راستا از همكاري و مشاركت معاون نخست وزير، وزير حمل و نقل، 
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هاي غيردولتي و  هاي دولتي و سازمان وزارت صنايع و تجارت، مديران ارشد بخش
اي با مشاركت  مند گرديده است. يك شوراي مشاوره هاي غيردولتي بهره سازمان

غيردولتي تأسيس گرديده است. در اين هاي  بخش عمومي و خصوصي و سازمان
توسط هيأت اجرايي انتقال  "1سياست انتقال جامعه اطالعاتي تركيه"فرآيند 

انداز انتقال تركيه به يك  شود. در اين سند سياسي، چشم الكترونيكي تركيه اتخاذ مي
 جامعه اطالعاتي به اين شكل بيان شده است:

توليد علم و تكنولوژي باشد  تبديل شدن به كشوري كه هسته مركزي در"
كند، ارزش  اي كه از اطالعات و فناوري به عنوان يك ابزار مؤثر استفاده مي گونه به

كند و در رقابت  گيري برمبناي اطالعات توليد مي بيشتري از فرآيندهاي تصميم
  "جهاني با داشتن سطح بااليي از رفاه موفق است

) كه مورد توجه اين گزارش 2010-2006در سند راهبرد جامعه اطالعاتي (
اند كه  هاي راهبردي مطرح شده باشد، ابتدا هفت حوزه راهبردي بنام اولويت مي

  عبارتند از:
  انتقال اجتماعي

  پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات توسط كسب و كارها
  انتقال خدمات متمركز بر شهروند

  مدرن كردن مديريت عمومي
  رقابت در سطح جهانيك بخش فناوري اطالعات قابل 

  خدمات و زيرساخت توانمند، گسترده و رقابتي
  بهبود تحقيق و توسعه و ابداع

                                                      
1-Turkey's information society Transformation policy 
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هاي راهبرديي مطرح شده  گيري هاي راهبرديي، جهت براي هر كدام از اولويت
هاي  حوزه 5-3شوند. در شكل  ها سپس به اهدافي شكسته مي است. اين اولويت

داده   ها پوشش ه تحت اين اولويتمختلف (شهروند، كسب و كار، دولت ك
هاي راهبرديي  به طور مختصر اولويت، داده شده است. در پايانشوند، نشان  مي

  شده است.  2010كشور تركيه در سال

  هاي مختلف تحت پوشش هفت اولويت راهبردي شناسايي حوزه  5-3شكل  

1اولويت راهبردي   انتقال اجتماعي 
2اولويت راهبردي  ي اطالعات و ارتباطات توسط كسب و كارها پذيرش فناور   
3اولويت راهبردي  انتقال خدمات متمركز بر شهروند 
4اولويت راهبردي   مدرن كردن مديريت عمومي 
5اولويت راهبردي   يك بخش فناوري اطالعات قابل رقابت در سطح جهان  
6اولويت راهبردي  و رقابتيخدمات و زيرساخت ارتباطات تلفني توانمند، گسترده    
7اولويت راهبردي   بهبود تحقيق و توسعه و ابداع  
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  كشور دانمارك
  بررسي توسعه فناوري اطالعات در كشور دانمارك

در مبحث   فناوري ارتباطات و اطالعات يكي از پارامترهاي مهم قابل رقابت
باشد. تصريح شده است كه اگر به صورت  سازي در كشور دانمارك مي جهاني

ي محصوالت فناوري ارتباطات و اطالعات، كاال و خدمات متمركز كامل بر رو
پذيري خود را در اقتصاد جهاني افزايش دهد.  تواند رقابت شود، كشور دانمارك مي

با كسب مزاياي فناوري ارتباطات و اطالعات، توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات 
مارك بايد شرايط باشد. دولت دان وكاري حياتي مي هاي عمومي و كسب در بخش
سازي جريان كاري را با استفاده از ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطالعات  يكپارچه

فراهم كند. اين كشور توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات خود را مبتني بر 
 داند.  سازي اقتصاد و افزايش سهم كشور از اقتصاد ديجيتالي مي ديجيتال

در كشور دانمارك ابتدا فرايند تحول  در بررسي توسعه فناوري اطالعات
هاي راهبردي  گيرد. سپس مولفه فناوري ارتباطات و اطالعات مورد بررسي قرار مي

ها و  فناوري ارتباطات و اطالعات بيان خواهد شد. در قسمت بعدي نيز طرح
هاي فناوري ارتباطات و اطالعات در كشور دانمارك بررسي  ها و پروژه برنامه

  خواهد شد.
  رآيند تحول فناوري اطالعات در كشور دانمارك ف

گذاري در بخش فناوري ارتباطات  ، دولت دانمارك سرمايه1998تقريباً از سال 
هاي دانمارك  ها و دبستان دبيرستان 1998و اطالعات را آغاز كرد. قبل از سال 

ال اند. در س بوده 1مجهز به كامپيوتر و بعضي از آنها مجهز به اينترنت كم سرعت
ها را به عنوان  ها و دبستان گذاري در بخش دبيرستان اين كشور سرمايه 1998

                                                      
1-Dial up 
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ريزي كرده بود. در اين زمان  مهمترين پروژه فناوري ارتباطات و اطالعات برنامه
آوردند.  تمام مدارس دانمارك، امكان دسترسي به اينترنت و ايميل را به دست 

سال  5هاي به روز تجهيز شدند. بعد از  ها و تكنولوژي مدارس دانمارك به فناوري
منظور تسهيل دسترسي  هايي به ها و پروژه دولت دانمارك شروع به اجراي طرح

ها سبب  عمومي به اينترنت براي عموم شهروندان دانماركي نمود. اجراي اين طرح
شد تا خدمات فناوري ارتباطات و اطالعات با قيمت ارزان در دسترس همگان 

توان به پروژه فناوري اطالعات  هاي اجرا شده در اين دوران مي ز پروژهقرار گيرد. ا
 سبز و سالمت الكترونيك اشاره كرد.

  كشور برزيل
  ه فناوري اطالعات در كشور برزيلبررسي توسع

باشد كه فرايندهاي در جهان مي كشور برزيل يكي از مهمترين كشورها
گشته است. پرداخت مالياتها  الكترونيكي در اين كشور به طور كامل ديجيتالي

اند. امور اقتصادي به سرعت در حال ديجيتالي توسط اينترنت سازماندهي شده
باشد. تمامي شركتهاي بزرگ ارتباطات داخلي خود را از طريق اينترنت و شدن مي

كنند. اگرچه جمعيت زيادي در كشور برزيل خارج اينترانت و اكسترانت برقرار مي
هاي مهم اجتماعي در حال ورود به جامعه اطالعاتي  ستند، اما بخشاز اين آمارها ه

برزيل يك جهش عمده در  ه اطالعاتي كشور قرار دارند.هستند يا اينكه در جامع
  طي ده سال گذشته در خصوص جامعه اطالعاتي داشته است.

   برزيلفرآيند تحول فناوري اطالعات در كشور 
تباطات در كشور برزيل در دو دهة هاي ملي فناوري اطالعات و ار سياست

هاي اي شده است. اين تغييرات در پي جابجاييگذشته دستخوش تغييرات عمده
برزيل  ميالدي، 1980. در اوايل دهه هاي سياسي مهم در دولت رخ داده استمهره
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با دارا بودن نقش اصلي در بازار توليد فناوري اطالعات، اقدام به ايجاد موانع شديد 
ها، دولت با موفقيت كامل  درصدي تعرفه 100نه واردات كرد. با افزايش در زمي

به رقابت را از بازار فناوري اطالعات حذف نمود كه اين خود تالشي براي كمك 
شود. در اين دهه خوانده مي"1صنعت نابالغ"رشد آن در داخل كشور بود كه اغلب 

گذاري  فقدان سرمايه شد. ركود اقتصادي و تورم بااليي در كشور مشاهده مي
خارجي باعث سوق دادن كشور به افزايش سيستم حمايت از توليدات داخلي 

 گرديد. 

كشور برزيل از عصر اطالعات فاصله گرفته بود و تصميم گرفت  1990در دهة 
هاي سنگين را متعادل كند. در آن دوره برزيل تالش بسياري براي رقابت با تعرفه

هاي تكنولوژيكي براي رسيدن به جايگاه از دست  وآوريكشورهاي ديگر در زمينه ن
داده خود كرد. محصوالت فناوري اطالعات توليد شده در داخل كشور داراي 
كيفيت مناسبي در مقايسه با محصوالت فروخته شده در ديگر كشورهاي جهان 
نبود. اما امروزه با گذشت هر سال كشور برزيل پيشرفت فراواني در فناوري 

گذاري در صنعت آورد. دولت برزيل بر اين باور بود كه سرمايهبدست مي اطالعات
فناوري اطالعات ارزش وااليي دارد و موفقيت بزرگي در اين زمينه حاصل خواهد 

  شد. 
دولت برزيل قوانين زيادي را در جهت كمك به نوآوري تكنولوژيكي در 

بود كه يكي از  2اوريهاي توسعه صنعتي و فنكشور وضع كرد. از آن جمله برنامه
هايي بود كه تحقيقات را در زمينه فناوري  ها، كاهش مالياتي براي شركتاين برنامه
بودند و همچنين كاهش درآمدهاي مالياتي از محصوالتي كه در زمينه  آغاز كرده

  روند.  توسعه تكنولوژيكي بكار مي

                                                      
1-infant industry 
2-Programs for Industrial and Technological Development(PDTI) 
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درصد در سال  12هاي كاالها كاهش يافته بود، اما رقم تعرفه 1990از سال 
ها در كشور برزيل بسيار شد. امروزه تعرفه همچنان رقم بااليي محسوب مي 1996

  باشد.نزديك به نرخ آن در اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا مي
طراحي و  1980هاي ملي متعددي در خصوص علوم و فناوري در دهة برنامه

ترين آنها تأسيس وزارت علوم و فناوري در سال  اجرا گرديد كه از جمله مهم
با هدف جبران فقدان توسعه فناوري در كشور و همچنين ارتباط بيشتر  1985

خانه بيانگر تالش  دولت فدرال با جامعه فناوري و علوم بود. همچنين ايجاد وزارت
يق و توسعه و تهيه و اجراي قوانين و گذاري در تحقدولت به منظور سرمايه

هاي دولتي بر اساس راهبرد علوم و فناوري كه نياز جامعه را براي تغيير در  سياست
   باشد. دهد، ميرقابت اقتصاد جهاني افزايش مي

مهمترين قوت كشور برزيل در ارتباط با فناوري اطالعات، آموزش مردم 
موزشي متعددي وجود دارند كه منجر به ها و مراكز آ باشد. در برزيل دانشگاه مي

شوند. دولت در زمينه معرفي و   هاي بسياري براي كسب دانش مي ايجاد فرصت
تشويق استفاده از فناوري اطالعات، پيشرفت قابل توجهي داشته است كه از جمله 

توان به وب سايت دولت الكترونيكي برزيل اشاره نمود كه در حال حاضر اين  مي
  پردازد.  ها و كاربري به رقابت مي بيشتر كشورها از نظر ويژگي وب سايت با

باشند.  گيري مي هاي بسياري در حوزه فناوري اطالعات در حال شكل گروه
هاي محلي دارند. اين  ها تمركز بر تحصيالت عالي در منطقه برخي از اين گروه

نيز  هاي خارجي گذاري ها در تحقيق و توسعه و همچنين جذب سرمايه گروه
  تأثيرگذار هستند.

ها و موضوعات بسياري وجود دارد كه پيش از تبديل به  در كشور برزيل چالش
توان به  يك كشور توسعه يافته بايستي مورد توجه قرار گيرد. از آن جمله مي

خصوص گسترش فقر در برزيل اشاره نمود. تدارك   معضالت اجتماعي به
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كنند،  تر از خط فقر زندگي مي ادي كه پايينهاي اقتصادي در كشور براي افر سرمايه
هاي ديگر  است. از جمله ضعف موجب ايجاد يك چالش داخلي در كشور شده 

توان به تورم و ناپايداري سياسي اشاره نمود. همچنين در  موجود در اين كشور مي
هاي مشترك در حوزه  گذاري  حال حاضر، منابع مالي مورد نياز براي سرمايه

گذاري خارجي  باشد و در نهايت سرمايه در اين كشور در دسترس نمي 1مخابرات
  باشد. مستقيم محدود مي

  يقيحاصل از مطالعات تطب يجنتا
برزيل، بخش مطالعات تطبيقي ، بررسي هاي عميق بر روي چهار كشور در 

كه ارائه الگويي  صورت پذيرفت. مطالعات نشان داد جنوبي، تركيه و دانمارك كره
سازمان  نيازهايكه كامال منطبق  طوري قالب يك كشور خاص، بهمطلوب در 

اي  فناوري اطالعات ايران باشد، بسيار مشكل است. اما از بررسي روندهاي برنامه
هاي مورد بررسي، نكات مناسبي  آنها و همچنين دستاوردهاي كالن آنها در محدوده

  شود.  هاي مختلف بدست آمد كه ذيال ارائه مي در بخش
  كشور  فناوري اطالعاتگري  ز در متوليتمرك

 يتيت حاكميريشد كه در اكثر كشورها مد مطابق مطالعات تطبيقي، مشخص
ن كشورها يد. و در ايريپذ يانجام م يبه صورت تمركز فناوري اطالعاتتوسعه 

هاي فناوري اطالعات  بندي شاخص هر چه بلوغ فناوري اطالعات و نمرات رده
فناوري اطالعات در آن كشور كاهش   يگر يه تمركز تصدآنها باالتر برود، درج

م يريجه بگيم نتيتوان يه فا مزران در حويط كشور اين با توجه به شراييايد. بنابرا مي
حوزه  يت هايواحد و متمركز مĤمور يسازمان يستيفا با يتيكه در بعد حاكم

به ن موضوع يا يستيبا يگر يدر خصوص تصد يرا انجام دهد. ول يتيحاكم

                                                      
1-telecommunication 
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 يتيرد و بهتر است تا حد ممكن سازمان متمركز حاكمير متمركز انجام گيصورت غ
 ژه و خاص يد مگر در موارد وينما يخوددار يگر ياز ورود به تصد

  كشور فناوري اطالعات روندهاي مديريت و توسعه 
توسعه  يجه گرفت كه اكثر كشورهايتوان نت يم يقيبا استفاده از مطالعات تطب

 نموده اند.: يط وري اطالعاتانر را در توسعه فيحل سه گانه زافته مراي

 e (Electeronic)توسعه 

  دولت الكترونيك

 كاربردهاي الكترونيك 

 خدمات الكترونيك 

  iتوسعه 

 Integration -يكپارچگي 

 پوشايي 

  Inovation –نوآوري 
  u( Ubiquitous( توسعه

 ر زمانجا و در ه كس، همه توسعه دسترسي همگاني، همه

  كاركردهاي استخراج شده 
مورد مطالعه كه از مطالعات  يكشورها يتيبخش حاكم يكاركردهايي كه برا

  باشند.  اند شامل موارد زير مي تطبيقي احصاء شده
 مديريتي  كاركردهاي

  ها  گذاري و تدوين راهبرد سياستريزي و  برنامه
  ها  ها ، طرح ها و پروژه كنترل و ارزيابي برنامه

  الملل  بط عمومي و امور بينروا
  فناوري اطالعاتتوسعه  مديريت تحقيق و
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   كاركردهاي پشتيباني
   سرمايه انساني و پشتيبانيتوسعه 

  حراست و حفظ امنيت 
   امور حقوقي

  كاركردهاي ماموريتي
   توسعه فضاي تبادل اطالعات امن، پايدار و متوازنمديريت 

   رعاملامنيت فضاي تبادل اطالعات و پدافند غي
   رگوالتوري فناوري اطالعات

هاي فني  كشور و حمايت فناوري اطالعاتريزي توسعه، ارزيابي عملكرد  برنامه
  از استقرار دولت الكترونيك

   مطالعهدر كشورهاي مورد فناوري اطالعاتهاي حوزه  اولويت
هاي كشورهاي مورد مطالعه در  آنچه كه از مطالعات تطبيقي به عنوان اولويت

 باشد:  شناسايي شده است، شامل موارد زير مي فناوري اطالعاته حوز

 و خدمات الكترونيك فناوري اطالعاتتوسعه كاربردهاي 

  آموزش و فرهنگسازي
  سازي خدمات دولت الكترونيك يكپارچه

  هاي اينترنت افزايش پنهاي باند و زيرساخت
  توسعه و استقرار امنيت در فضاي تبادل اطالعات

  باز افزارهاي متن م و نرمفر توسعه پلت
  روزآوري استانداردها و قوانين طراحي، توسعه و به

  هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت تشويق و كاهش ماليات براي شركت
  فناوري اطالعاتتوسعه فناوري و حمايت از صنعت 

 تحقيق و توسعه



                     برنامه پنجم توسعه سازمان فناوري اطالعات ايران در سند راهبردي        62

   نتايج مورد انتظار در افق مطلوب در كشورهاي مورد مطالعه 
 فناوري اطالعاترد مطالعه نتايج زير را در افق مطلوب توسعه كشورهاي مو

 خود مد نظر قرار داده اند:

 دسترسي همگاني به كاربردها و خدمات يكپارچه و امن فناوري اطالعات

   GDPافزايش سهم فناوري اطالعات و ارتباطات در 
  نوآوري و توسعه فناوري 

  محيط اجتماعي امن و پاك براي مردم
  العات ارزش افزافناوري اط

  ايفاي نقش مؤثر و تعيين كننده در بخش فناوري اطالعات در جهان
  تحقق فناوري اطالعات سبز
  گذاري بخش خصوصي افزايش مشاركت و سرمايه

 پوشايي خدمات الكترونيكي براي تمام مردم

   مطالعهت فناوري اطالعات در كشورها موردحاكميت و مديري 
 رد مطالعه به شكل زير احصاء شده است :مدل حاكميتي در كشورهاي مو

اكثر كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه عموما داراي ساختارهاي 
 فناوري اطالعاتحاكميتي متمركز و عدم تمركز در حوزه تصدي گري در بخش 

 هستند.

و  فناوري اطالعاتدر كشورهاي توسعه يافته به علت توسعه يافتگي در 
هاي گذشته، سهم بودجه فناوري اطالعات و ارتباطات  الگذاري زياد در س سرمايه

  در حال كاهش است. GDPاز 
در حال  GDPاز  فناوري اطالعاتدر كشورهاي در حال توسعه سهم بودجه 

  افزايش است.
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هاي اخير نسبت به  در ايران در سال GDPبه  فناوري اطالعاتنسبت بودجه 
 ه است.تر بود ميانگين كشورهاي مطالعه شده پايين

 

GDP  سهم بودجه فاوا از  6 -3شكل 



  

 فصل چهارم
  شناخت محيط "

   داخلي و خارجي
سازمان فناوري اطالعات 

  "ايران
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  فصل چهارم:
  يخارجداخلي و ط يمحشناخت  

فناوري بر اساس مطالعات نظري، محيطي، تطبيقي و نظر خبرگان حوزه 
به شرح زير احصاء  فناوري اطالعاتها و محورهاي توسعه  ، حوزه اطالعات

  گرديده اند.
 ناوري اطالعاتفها و محورهاي توسعه  حوزه 1 -3 جدول

فناوري اطالعاتتوسعه  يمحور هاحوزه ها و    
فيرد  عنوانفيرد عنوان 

تيريمد 1 يصنعت و فناور 8   
يمنابع انسان 2 يآموزش و فرهنگ ساز 9   
هيجذب سرما 3 د ، ي( تولاطالعاتتبادل ر ساخت يز 10 

 تبادل ، انبارش و پردازش)
ن و ي، قوان يحقوق 4

 استانداردها
و خدمات كاربرد 11  

ن يو ب يتعامالت منطقه ا 5
يالملل  

فناوري  يتجارت و بازرگان 12
 اطالعات

تيامن 6 ي دولتكيالكترون خدمات 13   
امحتو 14 تحقيق و پژوهش 7  

ابتدا با انجام دقيق مطالعات  فناوري اطالعاتبر اساس محورهاي توسعه 
خارجي تعداد قوت و از محيط  60ضعف و  110محيطي از محيط داخلي تعداد 

گان حوزه خبرفرصت احصا گرديد و سپس با بهره گيري از نظر  40تهديد و 60
 24تهديد و  32ضعف ،  46قوت،  31ها تعداد  از بين آنكشور  فناوري اطالعات

  ترين عوامل داخلي و خارجي مشخص گرديدند. فرصت به عنوان مهم
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  گيري مطلوب موقعيت راهبردي موجود و جهت
نين سناريوها و روندهاي چمحيط هاي داخلي و خارجي و همپس از شناخت 

هاي  و بررسي اسناد باالدستي و انجام مطالعات تطبيقي ماتريس فناوري اطالعات
IFE , EFE  داده و ضرائب وزني و امتيازات مربوطه توسط جامعه  تشكيلرا

ابق هاي فوق مط ماتريساعداد مربوطه، محاسبات خبره داده شده و پس از انجام 
 هاي مطالعه شده داخلي و خارجيتايج مطالعات محيطي حيطهن 2 -3 جدول
   گرديدند. احصاء

  هاي مطالعه شده داخلي و خارجيتايج مطالعات محيطي حيطهن 2 -3 جدول

 امتياز  عامل 

ان نظرات مدير ، تخصصي، تجزيه و تحليل محيط داخلي عمومي 
  فناوري اطالعاتسازمان و نظرات خبرگان حوزه  ارشد

4.68 

تخصصي و نظرات مديران،تجزيه و تحليل محيط خارجي عمومي 
فناوري اطالعاتو نظرات خبرگان حوزه  ارشد سازمان  

5.46  

 مختصات برداري نقطه
و عرض  5.46طول 

4.68 
  

خت محيط (ماتريس و امتيازاتي كه از شنا SPACEبهره گيري از مدل با حال 
) بدست آمد، مهمترين خروجي شناخت محيط يعني ماتريس IFE , EFEهاي 

در شكل زير ترسيم شود. اين ماتريس كه  تعيين موقعيت راهبردي تشكيل مي
هاي كالن  گيري ، نشان دهنده موقعيت راهبردي سازمان بوده و جهتگرديده

  دهد.  مي سازمان را نشان
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مالحظه مي شود كه موقعيت راهبردي سازمان  SPACEبا نگاه به ماتريس 
در ناحيه پائيني حفظ وضع موجود قرارگرفته است و  با  ايران فناوري اطالعات

باشد  ها مي توجه به اينكه اين نقطه بيانگر توازن مثبت به نفع تهديدات و ضعف
اولويت  بايست سازمان براي عبور از اين نقطه نامطلوب ابتدا راهبرد هايي را در مي

هاي  قرار دهد كه با بهره گيري بيشتر از نقاط قوت بالفعل و بالقوه و فرصت
موجود ، اين نقطه به سمت ناحيه بااليي يعني ناحيه راهبرد تهاجمي حركت نمايد 

   و سپس پس از ايجاد اين شرايط راهبردهاي تهاجمي اتخاذ گردند.
به دو دسته زير ايران  تفناوري اطالعابنابراين رويكرد راهبردهاي سازمان 

   شوند: تقسيم مي
اتخاذ راهبردهاي بسترساز (گذر از ناحيه حفظ وضع موجود به سمت ناحيه 

   رشد و توسعه )
  اتخاذ راهبردهاي رشد و توسعه



                     برنامه پنجم توسعه سازمان فناوري اطالعات ايران در سند راهبردي        68

گيرند بيانگر اين   هم و باتقدم و تاخر انجام دنبال اين دو رويكرد كه بايستي به
كشور  فناوري اطالعاتساماندهي و توسعه  د كه براينباش واقعيت بسيار مهم مي

و ي بايستي راهبردهايي اتخاذ كرد كه بر اساس آنها اقدامات بستر ساز
هاي بالقوه و بالفعل  ها و ظرفيت گيري از قابليت انجام گيرد و با بهره سازي ظرفيت
موده و همچنين نها و تهديدات ايجاد  ، زمينه را براي رفع و يا كاهش ضعفدموجو
هاي محيطي موجود را فراهم سازد . سپس  گيري از فرصت يط استفاده و بهرهشرا

به سمت  SPACEبا آماده شدن اين شرايط و انتقال نقطه وضعيت در ماتريس 
  خانه هاي باالي سمت راست ماتريس، راهبردهاي رشد و توسعه اتخاذ گردند. 

و توسعه و  هاي رشد بديهي است كه شرايط محيطي فعلي براي اتخاذ راهبرد
تهاجمي مهيا نيست و بايستي با اتخاذ راهبردهاي گذر از وضع موجود به وضع 

 تر، شرايط مناسب را براي اتخاذ اين راهبردها فراهم ساخت.  مطلوب



  

پنجمفصل 
هاي راهبردي  مطلوبيت

فناوري اطالعات  سازمان

  ايران
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  پنجم فصل

هاي راهبردي سازمان فناوري  مطلوبيت
  ايراناطالعات 
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  تيمأمور
وابسته به  توسعه اي، ،ياست دولت ينهاد اطالعات ايران يسازمان فنّاور

الزم،  يسازوكارها يريجاد و بكارگياطالعات كه با ا يوزارت ارتباطات و فناّور
را از  يو خصوص ي، عموميدولت ياه اطالعات كشور اعم از بخش يفنّاور ي حوزه
ه مصالح، منافع يبر پا استانداردها با رعايت اصولاستها، مقررات،  يق اعمال سيطر

د و به ينما  يو كنترل م يت و راهبري، هدايسازمانده يمومو ع يت مليو امن
 يها استيو س يران منافع و مصالح مليا ياسالم ياز دولت جمهور يندگينما

ربط يذ ين الملليق نهادها و مجامع بياطالعات را از طر يفناور ي در حوزه يابالغ
  ن سازمان عبارت است از: يت ايد. مامورينما يم يريگيپ

، سياست گذاري، هدايت، نظارت راهبردي، ساماندهي و توسعه هدف گذاري
امن، ايمن و پايدار فنّاوري اطالعات كشور در راستاي تامين منافع، مصالح، امنيت 

  ملي ، رفاه عمومي و پيشرفت و تعالي كشور 
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  تيه مأموريانيب
 

  

  نقشه راه سازمان
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  چشم انداز
مومن و كارآمد جهت انسجام  يو تخصص يتيريت مديبرخوردار از ظرف

كشور كه رتبه اول منطقه  اطالعات يانت از  فناوريت، و صي، هداي، راهبريبخش
  ار دارد.يرا در اخت

 در موضوع  يتيو حاكم ير، و مقررات ملين، تدابين، قوانيتحقق فرامتوانمند در
  اطالعات  يفناور

اطالعات  يو سازنده در عرصه  فناور يسته، موثرگاه و نقش شايمند از جا بهره
  يجهان

   ياسالم ياطالعات منطقه و كشورها يگاه ممتاز در عرصه فناوريجا يدارا
 ين سطح تعامل و ارتباط فعال و سازنده و موثر با جامعه تخصصيباالتر يدارا
  اطالعات يفناور

م يت خانواده، حري، امنيو مل ينيانت از فرهنگ ديموثر در ارتقاء و ص
 اطالعات  يفناور و حقوق شهروندان در بستر  يخصوص

 يو خدمات عموم يمل يها رساختيز يداريت و پايانت از امنيموثر در ص
 اطالعات  يبه  فناور يمتك

در حوزه  كشور يو اجتماع يت مليمنافع، مصالح و امن انت ازيتوانمند در ص
 اطالعات  يفناور

و  يداخل يها تيها و ظرف د از فرصتهوشمندانه و هدفمن يبردار قادر به بهره
  اطالعات يدر حوزه فناور يخارج
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نان خاطر  نسبت به صحت و يجاد اطميتوانمند در جلب اعتماد آحاد مردم و ا
 اطالعات  يحوزه فناور يها سامانه يتداوم كار خدمات عموم

ه در حوز آحاد جامعههاي برابر و عادالنه براي  نمودن فرصت  توانمند در فراهم
 اطالعات  يفناور

  اهداف كالن
  اهداف كالن سازمان فناوري اطالعات ايران به شرح زير است:

مد و مشاركت جو ، نوآور، كارآ يتيحاكم يزير و برنامه يتيريمد  تيظرفكسب 
 اطالعات  يفناور اثربخش در حوزه 

كشور، به منظور اطالعات  يفناوردار و هدفمند يتوسعه متوازن، پاتوانمند در 
  يكمك به توسعه كشور و رفاه عموم

بر  يكشور مبتن اطالعات يت فناوريو توسعه امن يساماندهدستيابي به توان 
و  يو اجتماع يت مليانت از منافع و امنيبه منظور ص يداخل يها يدانش و توانمند

  يم خصوصيحر

سالم و امن  يو توسعه فرهنگ بهره بردار يساماندهدستيابي به توان و ظرفيت 
و  يو خصوص يدر كشور به منظور حفاظت از اسرار دولتاطالعات  يفناور از 
  ي، سالمت خانواده و اخالق اجتماعيو مل ينيانت از فرهنگ ديص

و  يكياز دولت الكترون يبانيجهت پشت يساز تيظرفكسب توان و قابليت 
و  يت و عدالت اجتماعيريبه منظور كمك به ارتقاء مد يكيتوسعه خدمات الكترون

  .يرفاه عموم

به منظور  ياطالعات جهان يفناورسته در عرصه يگاه و نقش شايكسب جا
مهوري اسالمي گاه جيو ارتقاء جا يو بخش خصوص يكمك به توسعه منافع مل

  .ين الملليدر عرصه ب ايران
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د و توسعه يجهت تول هاي كشور تيظرف مديريت و يساماندهدستيابي به توان 
به اطالعات  يفناور حوزه يديكل يها ها و سامانه ياورفن يساز يدانش و بوم

  د و بحرانيط تهديدر شرا يداريو پا يمنيت، اين امنيمنظور تام

  در برنامه پنجم توسعه كشور فاوا كالنكمي اهداف 

رديف
  

درصد تحقق   هدف
  مورد انتظار

  10از IDI 22/6توسعه شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات  1
  10از 8 مادگي الكترونيكيتوسعه شاخص آ  2
  % خانوارkbps 50 512-توسعه پورت هاي پرسرعت  3
  % خدمات100  عرضه خدمات الكترونيكي بين دستگاهي  4
  % خدمات70  عرضه خدمات الكترونيكي دستگاه ها و بنگاه ها به مردم  5
  %80  جايگزيني اسكناس و شبه پول با پرداخت الكترونيكي  6

  مت الكترونيكيتشكيل پرونده سال  7
% جمعيت 100

  كشور

8  
پوشش كارت هوشمند ملي به عنوان پايه سامانه هاي خدمات 

  دولت الكترونيكي
% جمعيت 100

  كشور
  %30 توسعه آموزشهاي الكترونيكي (از راه دور)  9

  توسعه تجارت الكترونيكي  10
% داخلي و 20

  %خارجي30
  %100  توسعه ثبت و مميزي امالك شهري و روستايي  11
  NSDI  100%-ايجاد و توسعه زيرساخت هاي داده مكاني ملي  12
  ERP 60%-توسعه مديريت منابع سازماني  13

  توسعه صادرات محصوالت و خدمات فناوري اطالعات  14
% صادرات 5/1

  غيرنفتي
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  هاي كالن سياست
  هاي كالن سازمان فناوري اطالعات ايران به شرح زير است: سياست

كشور، متناسب با سطح اطالعات  يفناور امنيت و توسعه  رعايت توازن بين
( بر مبناي سياست هاي پدافند غير عامل و معيارهاي امنيتي    طبقه بندي امنيتي

  مربوط به مراكز حياتي ، حساس و مهم ).

، ينده پژوهي، نظارت، رصد و آيگذار استي، سي(راهبر يتينقش حاكم يفايا
  يگر يتصدرساخت) و اجتناب از ين زيتام

 يفناور در حوزه  يداخل يبوم يها تيها و ظرف يت از توسعه توانمنديحما
 اطالعات 

 يها، محصوالت، و خدمات بوم يبازار فناور يت از توسعه حداكثريحما
  اطالعات با مالحظه رقابت يفناور

 يفناور يها تيها و قابل يامن و سالم از كاربر يتوسعه فرهنگ بهره بردار
  ر سطح كشورد اطالعات

 يفناور  يها ت شبكهيريگانه در مديسلطه ب ي، كسب استقالل و نفييگرا يبوم
 اطالعات 

 يدر راستا يديگرا و كل تيمامور يها ت از توسعه دانش و پژوهشيحما
  كشور اطالعات يتوسعه فناور

نقش  يفايبه منظور ا يالملل نيو ب يا حضور فعال و سازنده در عرصه منطقه
  اطالعات يرگذار در حوزه فناورياثو ت يمحور

  در تحقق سند افتا ينقش محور يفايا

هاي ملي  و تقويت توانمندي يبريت دفاع ساينقش موثر در ارتقاء ظرف يفايا
 در ترميم و بازيابي بعد از وقوع بحران. 

  يت محتويريد و مديتول يمتول يها از سازمان يبانيپشت
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 اطالعات يفناور  در حوزه يبه بخش خصوص يده تياولو

  ها ها و اصول حاكم/ بيانيه ارزش ارزش
كه منتج  ايران اطالعات يسازمان فناور يراهبرد ارزشها و اصول حاكم بر سند

سازمان و  يران عالين نظر مديو اسناد موجود سازمان و همچن ياز اسناد باالدست
   گردد: يان مير بيباشد به شرح ز يم اطالعات يخبرگان حوزه  فناور

و  ي, ملينيد ي، فرهنگ, اعتقادات, باورها و سنتهايحفظ كرامت انسان
   ايراني  - يو تقويت هويت اسالم ياجتماع

  يم خصوصيانت از حريجلب اعتماد مردم و ص

  , اعتماد بنفسيخودباور

  يريو سلطه ناپذ يعزت طلب

 ييپاسخگو

  يو دانش محور يورنوآ

  تيفيك

 العاتتبادل اط يت فضايسالمت و امن



 

ششمفصل   
معرفي محورها ، "

راهبردها ، برنامه ها و پروژه 

 "هاي كالن سازمان فناوري
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                      ششم فصل
سازمان فناوري  ، برنامه ها و پروژه هاي كالن هاراهبرد،  محورها

  ايراناطالعات 
در بررسي اسناد باالدستي، مطالعه متون مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات 

هاي مختلفي در بخش فناوري اطالعات  و شناخت و تحليل ذينفعان، حوزه
هاي  شد. از سوي ديگر با دريافت نظرات خبرگان اين بخش نيز حوزهشناسايي 

ها و  هاي صورت گرفته حوزه بندي نتايج بررسي جديدي پيشنهاد گرديد. با جمع
  بدست آمد.  1 -5شكل شرح حوزه به  14محورهاي توسعه فناوري اطالعات در 

  گانه سازمان فناوري اطالعات ايران14محورهاي  1 -5شكل 



                     برنامه پنجم توسعه سازمان فناوري اطالعات ايران در سند راهبردي        80

  فناوري اطالعات ايرانسازمان  يهاراهبرد
هاي راهبردي سازمان  ها و اولويت هاي محيطي، چالش پس از تعيين مولفه

فناوري راهبردهاي سازمان  SWOTگيري از مدل  ، با بهره ايران فناوري اطالعات
نهايتا به  وري اطالعاتانتدوين و پس از اعمال نظر خبرگان حوزه فايران  اطالعات

 گرديدند: شرح زير قطعي

ف
 راهبرد محور ردي

1 

 مديريت

تثبيت نقش سازمان به عنوان عالي ترين مرجع  
كشور فناوري اطالعاتحاكميتي    

كشوروري اطالعاتانحوزه فساماندهي و راهبري 2  

3 
توسعه و توانمندسازي مديريت و ساختار سازمان 

ايرانفناوري اطالعات   

4 

 منابع انساني

منابع انساني مورد نياز سازيو توانمندتوسعه
  سازمان فناوري اطالعات ايران

5 
ايجاد ظرفيت و توانمندسازي منابع انساني مورد 

 نياز توسعه فناوري اطالعات كشور

 جذب سرمايه 6
در حوزه  توسعه سرمايه گذاري و جذب سرمايه

كشور و  اطالعات يناورهاي پيشران توسعه ف
اتوري اطالعانتقاضاهاي آينده ف  

7 
حقوقي ، 
قوانين و 

ساخت ها و ساز و كارهاي حمايت توسعه زير
حقوقي، فني و اجرايي از سالمت و امنيت بهره 
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 استانداردها
 

برداران و منافع قانوني فعاالن و مصرف كنندگان 
كشور  وري اطالعاتانف  

8 
توسعه سازوكارهاي بهره گيري از فرصت هاي 

در  ي اطالعاتورانحقوقي بين المللي در حوزه ف
 راستاي توسعه منافع ج.ا.ا

9 
تعامالت 

منطقه اي و 
 بين المللي

توسعه هدفمند و هوشمندانه تعامالت با كشورها، 
نهادها و مجامع منطقه اي و بين المللي در حوزه 

بر پايه منافع و مصالح مليفناوري اطالعات    
10 

 افتا

 راهبري، توسعه و پشتيباني افتا دركشور

11 
مي سازي و كاهش وابستگي ها در حوزه بو

  سالمت، امنيت و پايداري فا
وكارها و ابزارهاي بومي افتاتوسعه ساز 12   

13 
تحقيق و 
 پژوهش

فناوري هاي مورد نياز  توسعه دانش و فناوري
در راستاي توسعه فاي كشور اطالعات   

14 
صنعت و 
 فناوري

ن توسعه صنعت فناوري اطالعات به منظور تأمي
هاي داخلي و كاهش وابستگي نياز   

15 
 آموزش و

سازي فرهنگ  

برداري سالم و امن از فناوري توسعه فرهنگ بهره
  اطالعات در سطوح مختلف جامعه

16 
توسعه و ارتقاء كيفي و كمي آموزش هاي مورد 

ها، مقاطع، تعداد) در سطوح عالي و  نياز (رشته
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اطالعاتفناوري اي) حوزه كاربردي (فني و حرفه  

زيرساخت  17
تبادل 
 اطالعات

هاي توسعه متوازن، متناسب و هدفمند زيرساخت
كشورفناوري اطالعات اطالعاتي و ارتباطي    

18 
مديريت ايجاد و توسعه شبكه ملي اطالعات بر پايه 

 منافع و امنيت ملي و توسعه كسب و كار

19 
كاربردها و 
 خدمات

لكترونيكي به توسعه و بهبود كاربردها و خدمات ا
 مردم  و دولت 

20 

تجارت و 
بازرگاني 
فناوري 
 اطالعات

فناوري گسترش تجارت و بازرگاني  توسعه و
 اطالعات

21 

توسعه 
خدمات 

الكترونيكي 
 دولت

توسعه و ارتقاء خدمات و نظام مديريتي دولت با 
  بكارگيري فناوري اطالعات

22 

 محتوا

ي بومي گسترش و تعميق توانمندي ها و ظرفيت ها
  در جهت توليد محتوا

23 
سياست گذاري و راهبري مديريت محتوا در شبكه 

 ملي اطالعات كشور
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  يتيريمد يراهبردها
اول راهبرد حاكميتي فاي كشورترين مرجع  نقش سازمان به عنوان عالي تثبيت   

دوم راهبرد كشور فناوري اطالعاتساماندهي و راهبري حوزه    

سوم راهبرد  
مديريت و ساختار سازمان فناوري اطالعات توسعه و توانمندسازي 

 ايران

 از طريق:

كارآمد رانيجذب و ارتقاء مد   
و طرح جامع توسعه متوازن و  ي، معمارين سند راهبرديو تدو يطراح 

كشور فناوري اطالعاتهدفمند    

جاديا اطالعات يفناور يها ش شاخصينظام پا    

و  يدولت يها و نهادهامند با سازمان نظام جانبه و گسترش تعامل همه 
  يخصوص

نگر حوزه ندهي، نوآور و آيمتول يت نهادهايجاد و تقويت از ايحما 
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ا اجرا يت، نظارت و يها و نهادها جهت هدادر سازمان فناوري اطالعات
كشور فناوري اطالعاتتوسعه  هاي برنامه يبانيو پشت   

متناسب با نقش و  ري اطالعاتفناواصالح و توسعه ساختار سازمان  
محوله  يتيحاكم يهاتيمأمور  

مانكاران، يپ يبند و رتبه يو نظارت بر سامانده يار راهبركجاد سازويا
فناوري اطالعاتناظران و مشاوران در حوزه   

  

   يمنابع انسان يراهبردها
  فناوري اطالعاته در حوزه يجذب سرما ياهبردهار

 راهبرد
 چهارم

سازمان فناوري توسعه توسعه و توانمندسازي منابع انساني مورد نياز 
ايراناطالعات   

طريق:از   

هاي آموزشي و پژوهشي و هماهنگي با  استياتخاذ و اعمال س
زي و اجراير هاي مسئول جهت برنامه سازمان  

فناوري  روهاي متخصصيزش نيجاد ساز و كارهاي جذب و ارتقاء انگيا
در راستاي توسعه فاي كشور اطالعات  

ري از گي جذب، ارتقاء و ساماندهي منابع انساني مورد نياز سازمان با بهره 
ها و استعدادهاي موجود كشور ظرفيت  

هاي تخصصي و مهارتي كاركنان  ارتقاء انگيزش و همچنين قابليت 
 سازمان جهت انجام وظايف حاكميتي

فناوري اصالح، بهسازي و ارتقاء انگيزش نيروي انساني سازمان 
در راستاي اهداف و وظايف سازمانايران  اطالعات  



  85     برنامه پنجم توسعه سازمان فناوري اطالعات ايران در سند راهبردي  

پنجم راهبرد  
هاي پيشران  حوزه گذاري و جذب سرمايه در توسعه سرمايه

 توسعه فاي كشور و تقاضاهاي آينده فا

 از طريق:

حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در حوزه فا و فراهم 
اري گذآوردن تسهيالت حقوقي و مالي جهت كاهش ريسك سرمايه

 در حوزه فا
جاد فضاي رقابتي كسب و كار و هدايت و نظارت بر آنيا  

اولويت دهي به بخش خصوصي داخلي و نقش آن در 
گذاري جهت  توسعه فاي كشور سرمايه  

  فناوري اطالعات سازمانن و استانداردها ي، قوانيحقوق يراهبردها

ششم راهبرد  

(قوانين،  ها و ساز و كارهاي حمايت حقوقي توسعه زير ساخت
برداران و منافع  مقررات، استانداردها و ...) از سالمت و امنيت بهره

كشورو مصرف كنندگان فاي  قانوني فعاالن   

 از طريق:

فناوري اطالعاتايجاد نظام جامع مالكيت معنوي در حوزه   
تدوين، تصويب و ابالغ قوانين الزم براي مقابله با مخاطرات و  

 تهديدات سايبري
سازي فضاي بهره ، تصويب و ابالغ قوانين الزم براي سالمتدوين 

فناوري اطالعات برداري از  

هاي بومي و  وضع قوانين و مقررات حمايتي از توليدات و ظرفيت 
فناوري اطالعاتداخلي در حوزه   

و مقررات در  ها تدوين و اعمال استانداردها، قوانين، دستورالعمل
فناوري اطالعاتحوزه   

بود چرخه تدوين، تصويب و ابالغ قوانين، مقررات، توسعه و به
ها و استانداردهاي مورد نياز در حوزه فناوري اطالعات  دستورالعمل
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ربط در كشوركشور با ايفاي نقش حاكميتي و تعامل با مراجع ذي  

هفتم راهبرد  
توسعه سازو كارهاي بهره گيري از فرصت هاي حقوقي بين المللي 

دفاع از منافع ج.ا.ا. در حوزه فا در راستاي  

 فناوري اطالعات سازمان ين الملليو ب يا تعامالت منطقه يراهبردها
  ايران

  ايران فناوري اطالعاتت سازمان يامن يدهاراهبر
نهم راهبرد و ارتقاء فرهنگ افتا در كشورنهادينه سازي    

 از طريق:

فناوري اطالعاتسازي درك جنگ نرم و تهديدات حوزه  نهادينه  

  ارتقاء فرهنگ حفاظت و امنيت اطالعات در كشور
ها و  سازي و ذاتي نمودن امنيت و پايداري در بطن برنامه نهادينه

كشور از طريق تدوين قوانين و  فناوري اطالعاتهاي توسعه  طرح
  ايجاد سازوكارهاي الزم

امنيتي در كليه سطوح به خصوص  هاي و مهارت ها توسعه آموزش
  سطوح مديريتي و تخصصي

هشتم راهبرد توسعه هدفمند و هوشمندانه تعامالت با كشورها، نهادها و  
فناوري اطالعاتاي و بين المللي در حوزه مجامع منطقه  

 از طريق:

المللي (با  تعامالت بينمديريت و رويه در  ايجاد وحدت
) ايران فناوري اطالعاتمحوريت سازمان   

هاي بين المللي در توسعه امن و  استفاده هوشمندانه از ظرفيت 
كشور فناوري اطالعاتسالم   

هاي داخلي در بازارهاي  حمايت از حضور فعال و پوياي ظرفيت 
اي و جهاني منطقه  

كسب جايگاه شايسته در  جامعه تخصصي فاي جهاني   
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و ارتقاء اطمينان مردم نسبت به صحت، سالمت و تداوم توسعه 
فاي كشورهاي حوزه ها و سامانه خدمات عمومي شبكه  

دهم راهبرد  
توسعه بومي سازي و كاهش وابستگي زيرساخت ها، تجهيزات 

هاي كليدي و مؤثر  در امنيت و پايداري حوزه فا و سامانه  

 از طريق:

بومي در جهت توليد  هاي و ظرفيت ها گسترش و تعميق توانمندي
 تجهيزات و سامانه هاي مورد نياز حوزه فا 

لكيت خصوصي و حقوق صيانت و حمايت از حريم ما
 توليدكنندگان دانش، فناوري و محصوالت حوزه فا

جاد شبكه ملي اطالعاتيا  

افزارهاي بومي ه و سختيافزارهاي پا ت از توسعه نرميحما  

ايجاد فضاي رقابتي كسب و كار براي توليدكنندگان محصوالت 
فناوري اطالعاتداخلي   

نو در حوزه  هاي فناوري سازي و حمايت از بومي گذاري سياست
  فناوري اطالعات

هاي اطالعاتي از خارج به داخل كشور (ميزباني و  انتقال زيرساخت
...(  

گيري از  هاي مورد نياز در حوزه افتا با بهره دانش و فناوريتوسعه  
هاي علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور تمام ظرفيت  

يازدهم راهبرد هاي امنيت توسعه زير ساخت   
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 از طريق:

  هاي ملي  و پشتيباني از امنيت زيرساخت حمايت
اي و حضور فعال، مبتكرانه و تأثيرگذار در جوامع و نهادهاي منطقه

براي حفظ حقوق، منافع و  فناوري اطالعاتالمللي در حوزه بين
 امنيت ملي كشور در اين حوزه 

ايجاد مديريت و توسعه مركز ملي هماهنگي رخدادهاي امنيتي 
 اي  رايانه

گيري جهت ايجاد و توسعه مراكز هماهنگي رخدادهاي امنيتي  يپ
و  )اي و دستگاهي منطقه (CERTاي و دستگاهي اي منطقه رايانه

  آنهاراهبردي و نظارت بر 

المللي هماهنگي رخدادهاي  همكاري و هماهنگي با مراكز بين
 )اي امنيتي رايانه  CERT در چارچوب منافع و امنيت (المللي بين

 ابالغيهاي  سياستملي و 

ايجاد ظرفيت و سازوكارهاي داخلي فيلترينگ و نظارت بر اجراي 
 صحيح آن 

هاي امنيتي و دفاعي كشور در چارچوب وظايف و  تعامل با بخش
 هاي ابالغي سياست

فناوري پايش روندهاي جهاني و هدايت راهبردي مبتكرانه حوزه 
-آسيب كشور به منظور حذف و يا كاهش تهديدات و اطالعات

 هاي اين حوزهپذيري

راه اندازي ساختار مديريتي امنيت و پدافند غيرعامل در سطح 
معاونت سازمان به منظور ساماندهي و راهبري امنيت، ايمني و 

هاي ابالغي  كشور در قالب سياست فناوري اطالعاتپايداري حوزه 
اندازي و ساماندهي مديريت امنيت و پدافند  گيري جهت راه پي
هاي دولتي، عمومي و  در بخش فناوري اطالعاتي  امل حوزهغيرع

 خصوصي در كشور
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دوازدهم راهبرد فناوري اطالعاتتوسعه سازوكارها و ابزارهاي بومي امنيت    

  فناوري اطالعاتق و پژوهش سازمان يتحق يراهبردها

  فناوري اطالعاتسازمان  يصنعت و فناور يراهبردها

سيزدهم راهبرد هاي مورد نياز  فا در راستاي توسعه  دانش و فناوريتوسعه  
كشوراطالعات  فناوري  

 از طريق:

ارهاي مناسب كريزي و ايجاد بستر و سازو گذاري، برنامه سياست
هاي علمي، آموزشي و پژوهشي كشوربراي بكارگيري تمام ظرفيت

 در حوزه هاي مورد نياز
  فناوري اطالعاتهاي  ن نقشه راه فناورييتدو

اي ايجاد بستر مناسب براي انتقال دانش، فناوري و تجربه كشوره
  خارجي

رساني  هاي اطالع هاي اطالعاتي و سامانه توسعه منابع علمي و بانك
كشور فناوري اطالعاتدر حوزه    

ريزي و هماهنگي در خصوص ساماندهي،  گذاري، برنامه سياست
بندي و بكارگيري مراكز علمي و پژوهشي مرتبط كشور در  قطب

كشور فناوري اطالعاتراستاي توسعه    

 فناوري اطالعاتلي حوزه تحقيقات و پژوهش توسعه منابع ما
هاي كليدي و تأثيرگذار ملي در  كشور و حمايت جدي از پژوهش

و نظارت برحسن اجراي آنها فناوري اطالعاتحوزه   

انيبن ي محور و دانش يت از محصوالت دانايحما   

هاي تحقيقاتي  ها و قطب حمايت از توسعه مراكز و پژوهشكده
ي اطالعاتفناوركليدي در حوزه   

چهاردهم راهبرد هاي داخلي  صنعت فناوري اطالعات به منظور تأمين نيازتوسعه  
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  و كاهش وابستگي

 از طريق:

بندي و  و هماهنگي جهت قطب ريزي گذاري، برنامه سياست
ي فناورهاي صنعت  پتانسيل و ها هدايت، رشد و ايجاد ظرفيت
در كشور اطالعات  

فناوري ت تقاضاي مؤثر يجاد سازوكارهاي الزم جهت تقويا
 اطالعات

خدمات كاال و  ايجاد فضاي رقابتي كسب و كار براي توليدكنندگان
فناوري اطالعاتحوزه   

ارها و اقدامات الزم جهت رفع موانع و بهبود فضاي وكجاد سازيا
كشور فناوري اطالعاتكسب و كار در حوزه    

فناوري ريت اثربخش و هوشمند محصوالت و خدمات مدي
 اطالعات

فناوري اطالعاتارتقاء كيفيت و كميت محصوالت و خدمات   

  افزايش سهم بخش خصوصي در صنعت فا و حمايت از آن
  تدوين، تصويب و ابالغ استانداردهاي مورد نياز
فناوري مديريت و كنترل بر ورود محصوالت خارجي در حوزه 

كنندگان داخلي راستاي تقويت صنايع و توليد در اطالعات   

كنندگان  حمايت قانوني، مالي و ايجاد تسهيالت براي توليد
در كشور فناوري اطالعاتمحصوالت داخلي    

كشور فناوري اطالعاتصنعت  پايش و نظارت بر روند توسعه   

ها  سازي فناوري ايجاد سازوكارهاي الزم و تالش براي اشتغال بومي
فناوري اطالعاتات كليدي مورد نياز و تجهيز  

ارهاي فني و حقوقي جهت مميزي و صدور كتأمين ظرفيت و سازو
فناوري اطالعاتگواهي تأييد فناوري، فرآيندها و تجهيزات   

ها،  هاي ملي براي توسعه و ارتقاء فناوري هدايت و راهبري ظرفيت
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  ايران فناوري اطالعاتسازمان  يآموزش و فرهنگ ساز يراهبردها
پانزدهم راهبرد برداري سالم، امن و اقتصادي از فناوري  فرهنگ بهرهتوسعه  

 اطالعات در سطوح مختلف جامعه

 از طريق:

هاي حفاظت اطالعات و امنيت  فرهنگ سازي و توسعه آموزش
  در سطح كشور

فناوري اطالعاتداري سالم از اشاعه فرهنگ بهره بر  

فناوري اطالعاتاشاعه فرهنگ بهره برداري امن از   

فناوري اطالعاتاشاعه فرهنگ بهره برداري اقتصادي از   
افزايش آگاهي عمومي و ارتقاء سطح دانش مديران، كارشناسان 

در خصوص تهديدات فناوري اطالعاتي  و كاربران حوزه   

و سيما، وزارت فرهنگ و  تعامل و همكاري با سازمان صدا
ها ارشاد اسالمي، وزارت آموزش و پرورش و رسانه   

 - هاي علمي و فني و انتشار نشريات علمي حمايت از انجمن
فناوري اطالعاتي  آموزشي در حوزه  

شانزدهم راهبرد  
و ارتقاء كيفي و كمي آموزش هاي مورد نياز توسعه 

ربردي (فني و ها، مقاطع، تعداد) در سطوح عالي و كا (رشته
فناوري اطالعاتاي) حوزه  حرفه  

،  آموزش و يقات و فناوريعلوم، تحق يتوسعه تعامالت با وزارتخانه ها از طريق:
يما و بخش خصوصيو س ، صدا ياعمپرورش ، كار و امور اجت  

 

فناوري صنايع، توليدات و خدمات فني كليدي داخلي در حوزه 
 اطالعات
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د، تبادل ، انبارش و يرساخت تبادل اطالعات( توليز يراهبردها
  پردازش)

هفدهم راهبرد  
هاي اطالعاتي و  وازن، متناسب و هدفمند زيرساختمتتوسعه 

كشور فناوري اطالعاتارتباطي   

 از طريق:

هاي اطالعاتي و ارتباطي مورد نياز توسعه فاي  معماري زيرساخت
 كشور

هاي دامنه بر پايه منافع و  ساماندهي و مديريت منابع اينترنتي و نام
نفعان امنيت ملي و ذي  

ي كشور جهت تأمين بستر و خدمات ها مديريت و راهبري ظرفيت
 زيرساختي مورد نياز توسعه فاي كشور

ريزي جهت بومي سازي فناوري ها و محصوالت زير  برنامه
كشور فناوري اطالعاتساخت تبادل اطالعات مورد نياز توسعه   

افزاري توسعه كاربردهاي  هاي نرم كمك به تأمين زيرساخت
ومي شدهافزارهاي متن باز ب الكترونيكي و نرم  

اي مديريت و ايجاد شبكه يكپارچه مراكز داده امن منطقه  

هاي كليدي زيرساختي  ريزي و حمايت از اجراي پروژه برنامه
 -پايگاه داده بومي - عامل بومي كشور ( سيستم فناوري اطالعات

ي  توسعه -پست الكترونيكي ايراني -موتور جستجوگر بومي
هاي ملي  سامانه -ماعيهاي اجت شبكه -افزارهاي متن باز نرم

ها و ...) مسيرياب  –خدمات الكترونيكي   

گرا (علمي، آموزشي و شبكه  هاي مأموريت حمايت از ايجاد شبكه
هاي دولتي و ...) در راستاي توسعه فا كشور اتصاالت دستگاه  

مديريت و هماهنگي در جهت ايجاد ظرفيت زيرساخت ارتباطي 
النه در كشوركافي، امن و با كيفيت به صورت عاد  
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هجدهم راهبرد  
مديريت ايجاد و توسعه شبكه ملي اطالعات بر پايه منافع و 

 امنيت ملي و توسعه كسب و كار
 

  فناوري اطالعاتكاربرد  و خدمات   يراهبردها
نوزدهم راهبرد  توسعه و بهبود كاربردها و خدمات الكترونيكي 

 از طريق:

ت الكترونيكي راهبري خدما سياست گذاري ، سازماندهي و
 كشور (اعم از بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي)

 پشتيباني از شبكه هاي عمومي خدمات الكترونيكي دولت
فراهم آوردن زمينه دستيابي سهل و سريع و بهره برداري از 

 اطالعات و خدمات عمومي به زبان فارسي
برنامه ريزي و حمايت از اجراي پروژه هاي كليدي زيرساختي 

( فناوري اطالعاتخدمات اختصاصي  ERP كارت هوشمند - 
پرونده سالمت الكترونيكي و...) -ملي  

برنامه ريزي و حمايت از اجراي پروژه هاي كليدي زيرساختي 
درگاه استاني  –(درگاه ملي  فناوري اطالعاتعمومي خدمات 

 و...)
صيانت از حقوق شهروندان در استفاده از تسهيالت و خدمات 

 فناوري اطالعات
هاي گواهي ديجيتال ايت از ايجاد زيرساختحم  

هاي  سياست گذاري و حمايت از توسعه آموزش ها و مهارت
فناوري اطالعاتمورد نياز كاربرد و خدمات   
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  فناوري اطالعاتراهبردهاي تجارت و بازرگاني 
بيستم راهبرد فناوري اطالعاتتوسعه و گسترش تجارت و بازرگاني    

 از طريق:

فعال و پوياي ظرفيت هاي داخلي در بازارهاي حمايت از حضور 
  منطقه اي و جهاني

ايجاد فضاي رقابتي كسب و كار براي توليد كنندگان  كاال و خدمات 
فناوري اطالعاتحوزه   

از  مديريت اثربخش و هوشمند محصوالت و خدمات فا و حمايت
 برپايه منافع ملي توليدكنندگان آنها

ارتقاء كيفيت و اي الزم جهت گذاري و ايجاد سازوكاره سياست
فناوري اطالعاتكميت محصوالت و خدمات   

فناوري افزايش سهم بخش خصوصي در تجارت و بازرگاني 
و حمايت از آن اطالعات   

حمايت حقوقي و ايجاد سازوكارهاي الزم جهت  سياست گذاري،
فناوري محصوالت و خدمات  تسهيل در تجارت و بازرگاني

كشور اطالعات  

 
  دولت يكيحوزه توسعه خدمات الكترون يدهاراهبر

بيست و يكم راهبرد توسعه و ارتقاء خدمات و نظام مديريتي دولت با بكارگيري  
 فناوري اطالعات

 از طريق:

سياست گذاري، معماري، هدايت و نظارت راهبردي بر توسعه 
 خدمات الكترونيكي دولت 

رونيكي تعيين يك نهاد فرابخشي به عنوان متولي خدمات الكت
 دولت

تدوين سند راهبرد و تهيه طرح جامع خدمات الكترونيكي 
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 دولت
ايجاد زيرساخت ارتباطي و اطالعاتي خدمات الكترونيكي 

 دولت
وضع قوانين و مقررات و استانداردهاي خدمات الكترونيكي 

 دولت
توسعه اعتماد ديجيتالي در راستاي دستيابي به خدمات 

 الكترونيكي دولت 
ت خدمات يدر خصوص امن ريزي برنامه و سياست گذاري

دولت يكيالكترون  

  فناوري اطالعات امحتو يراهبردها
بيست و دوم راهبرد رفيت هاي بومي در جهت ها و ظ گسترش و تعميق توانمندي 

 توليد محتوا

 از طريق:

فناوري تعامل و همكاري با نهادهاي حوزه متولي محتواي 
 اطالعات

رسي و توليد محتواي مبتني بر حمايت از گسترش محتواي فا
ها و سياست هاي نظام ج.ا.ا فرهنگ، ارزش  

صيانت و حمايت از حريم مالكيت خصوصي و حقوق 
فناوري اطالعاتتوليدكنندگان محتوا در حوزه   

اهاي توليد كننده و عرضه كننده محتوحمايت از ظرفيت  

بيست وسوم راهبرد  
بكه ملي ت محتوا در شيريگذاري و راهبري مد استيس

 اطالعات كشور
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  ايران فناوري اطالعاتهاي سازمان  ها و پروژه تعريف برنامه
با توجه به تحليل شكاف انجام شده و استخراج راهكارها، در اين بخش 

ها و اقدامات مورد نياز براي پنج سال آينده سازمان فناوري اطالعات ايران  پروژه
اقدامات مورد نياز به نتايج نهايي مطالعات ها و  شود. براي تعريف پروژه تعريف مي

شود. در  هايي كه از اين مطالعات استخراج شده است نيز توجه مي تطبيقي و پروژه
گانه كه در فازهاي قبل تعريف شده است مد نظر  14ها، محورهاي  تعريف پروژه

تار شود. با توجه به ساخ هاي مرتبط تعريف مي گيرد و ذيل هر محور پروژه قرار مي
ها  ها و سپس پروژه ها ذيل هر محور به ترتيب راهبردها، برنامه شكست پروژه
هاي سازمان  شوند. بر اين اساس به صورت جداگانه اقدامات و پروژه مشخص مي

 شود. در هر محور تعريف و ارائه ميايران فناوري اطالعات 

 هاي سند راهبردي سازمان با اسناد فرادستي نگاشت تعداد پروژه

  هاي سند راهبردي سازمان پروژه جم ماهيتح
  هاي محور مديريت ها و پروژه برنامه

  مشخص شده است. 1 -5جدول  ها مطابق ها و پروژه در محور مديريت، برنامه
 ها و اقدامات كليدي محور مديريت پروژه1 -5 جدول

 
 
 
 



  97     برنامه پنجم توسعه سازمان فناوري اطالعات ايران در سند راهبردي  

هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

تثبيت نقش -1
سازمان به 

وان عنصر عن
اصلي و عالي 
ترين مرجع  

حاكميتي 
فناوري 

كشوراطالعات 
    2- 

ساماندهي و 
راهبري حوزه 

فناوري 
كشوراطالعات   

برنامه تدوين و  1-1
تصويب طرح ارتقاء 

شركت فناوري 
اطالعات  به يك نهاد

 حاكميتي
برنامه تدوين و  2-1

تصويب اليحه قانون 
تاسيس سازمان 

فناوري اطالعات 
  ايران

بازنگري و اصالح اساسنامه شركت فناوري 
اطالعات ايران جهت ارتقاي آن به يك نهاد 

 حاكميتي

پروژه  تدوين سند راهبرد و طرح جامع 
سازمان(بازبيني برنامه پنجم و تدوين برنامه ششم)

تدوين طرح و تامين ساز و كار هاي مديريت 
 بخش هاي تصدي گري حاكميتي(برندسازي)

نامه تدوين و بر 2-1
تصويب اسناد مرجع 
ماموريتهاي سازمان 
 فناوري اطالعات

 ايران

طرح تدوين و تصويب سند راهبردي، طرح 
فناوري جامع، سند معماري و نقشه راه توسعه 

كشوراطالعات   

پروژه تدوين، تصويب و ابالغ دستورالعمل تنظيم 
روابط بين دستگاهي و بين بخشي در موضوع 

تفناوري اطالعا  

تدوين طرح جامع رگوالتوري فاي كشور و ايجاد
ابزارها و ساز و كارهاي الزم جهت اعمال 

 حاكميت

توسعه و   -3
توانمندسازي 
مديريت و 

ساختار سازمان
فناوري 

طراحي و ايجاد  3-1
نظامات و 

سازوكارهاي الزم 
سازمان حاكميتي 
 فناوري اطالعات

اه و وظايف ساختار طرح تدوين و تصويب جايگ
(در ايران  فناوري اطالعاتحاكميتي سازمان 

 كشور و تعامالت بين المللي )
پروژه تدوين نظام بسته هاي اجرايي فناوري 
 اطالعات و دستگاهها در برنامه پنجم و ششم
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هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  
ايراناطالعات  پروژه تدوين سند شاخص هاي توسعه فا (بومي  

نامه و بين المللي)(بازبيني برنامه پنجم و تدوين بر
 ششم)

طرح تدوين و ايجاد نظام پايش شاخص هاي 
تبصره) -46فناوري ارتباطات و اطالعات(ماده   

پروژه استقرار نظام جامع مديريت پروژه هاي ملي
كشور(فناوري اطالعات  PMO فاي كشور)   

بندي و  طرح تدوين و ايجاد نظام مميزي، رتبه
 گواهي توسعه  فاي كشور

يه طرح بانك جامع اطالعات مشاركت در ته
بند الف) 206كشور(ماده   

پروژه استقرار نظام جامع مديريت دانش فاي 
 كشور

تدوين و اجراي طرح بهبود و تكميل فرآيندهاي 
  فناوري اطالعاتچابك و پويا سازي سازمان 

 (E_ITO) ايران

برنامه جذب و  3-2
ارتقاء مديران كارآمد 
جهت تكميل ساختار

سازمان جديد  

طرح حمايت از ايجاد كانون نخبگان فاي كشور

  هاي محور منابع انساني ها و پروژه برنامه 
مشخص شده  2-5جدول ها مطابق  ها و پروژه در محور منابع انساني، برنامه

  است.
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  ها و اقدامات كليدي محور منابع انساني پروژه 2 -5 جدول

هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

توسعه و  -4
توانمندسازي 

منابع انساني مورد
نياز سازمان 

فناوري اطالعات 
 ايران

%  80برنامه تأمين حداقل  4-1
كسري منابع انساني مورد نياز  

سازمان مطابق با ساختار جديد
براي انجام مأموريت هاي 

 حاكميتي

درصد  كسري  80طرح تأمين حداقل 
قاءمنابع انساني مورد نياز با جذب و ارت

مديران و كاركنان كارآمد جهت تكميل
 ساختار جديد سازمان

طرح تدوين و تصويب سازمان نيروي 
 فناوري اطالعات  انساني سازمان 

متناسب با ساختار جديد و 
هاي حاكميتي مأموريت  

برنامه ارتقاء انگيزش  4-2
 كاركنان سازمان

طرح تدوين و اجراي طرح تكريم و 
، شناسايي عوامل صيانت منابع انساني

افزاينده و كاهنده انگيزش و ارتقاي 
فناوري  انگيزه كاركنان سازمان 

 اطالعات
هاي  برنامه ارتقاء قابليت 4-3

تخصصي و مهارتي كاركنان 
سازمان جهت انجام وظايف 

 حاكميتي

طرح تدوين و اجراي نظام ارزشيابي 
كاركنان و آموزش هاي عرضي و حين 

 خدمت

 ايجاد ظرفيت -5
و توانمندسازي 
منابع انساني مورد

نياز توسعه 
فناوري اطالعات 

برنامه تدوين و راهبري   5-1
نظام جامع منابع انساني حوزه 
فاي كشور با هماهنگي سازمان
هاي متولي توسعه منابع انساني

 حوزه فاي كشور

طرح تدوين و راهبري  نظام جامع 
توسعه منابع انساني حوزه  فاي كشور 

هماهنگي سازمان هاي متولي توسعه  با
 منابع انساني حوزه فاي كشور

طرح  ايجاد ساز و كارهاي برقراري 
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  هاي محور جذب سرمايه ها و پروژه برنامه
مشخص شده  3-5 جدولها مطابق  ها و پروژه در محور جذب سرمايه، برنامه

  است.
  ها و اقدامات كليدي محور جذب سرمايه پروژه 3 -5 جدول

تعامل با منابع انساني تخصصي در  كشور
 حوزه فا

هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

توسعه سرمايه  -6
گذاري و جذب 

سرمايه در حوزه هاي 
فناوري پيشران توسعه 

كشور و اطالعات 
 تقاضاهاي آينده فا 

برنامه ارتقاء سهم  6-1
خصوصي در  بخش

سرمايه گذاري توسعه 
 فاي كشور 

طرح تدوين سياست هاي سرمايه 
 گذاري بر پايه منافع و امنيت ملي
پروژه تدوين و تصويب قوانين، 

مقررات و سازوكارهاي حقوقي و مالي 
جهت كاهش ريسك و ارتقاء انگيزه 

 سرمايه گذاري در حوزه فا

پروژه  شناسايي و ارائه راه كارها و 
زوكارهاي  تشويقي و اجرائي جهت سا

 جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي

طرح حمايت از ايجاد و توسعه 
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كنسرسيوم ها و اپراتورهاي خصوصي 
 در حوزه فا

ساله و ساالنه  5تدوين برنامه هاي 
توسعه فا و پيگيري جهت تصويب و 
جذب اعتبارات از مبادي ذي ربط در 

 مجلس و دولت
ي دستورالعمل راهبري، تدوين و اجرا

هدايت، نظارت و كنترل منابع مصوب 
 برنامه هاي توسعه
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  هاي محور حقوقي، قوانين و استانداردها ها و پروژه برنامه
 4-5جدول ها مطابق  ها و پروژه در محور حقوقي، قوانين و استانداردها، برنامه

  مشخص شده است.
  قوقي، قوانين و استانداردهاها و اقدامات كليدي محور ح پروژه 4 -5جدول 

هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

توسعه زير  -7
ساخت ها و 

ساز و كارهاي 
حمايت 

حقوقي، فني و 
اجرايي از 

سالمت و امنيت
بهره برداران و 
منافع فعاالن و 
مصرف كنندگان

 فاي كشور 

برنامه  8-1/  7-1
احصاء و تدوين كليه 
قوانين و مقررات و 

% استانداردهاي 75
فناوريمورد نياز حوزه 
 اطالعات

پروژه تدوين قانون مالكيت معنوي در حوزه فا 
پروژه تدوين قوانين جزايي در حوزه جرايم 

 سايبري

مشاركت در تدوين طرح توسعه پليس سايبري
تهيه و اجراي طرح توسعه فرهنگ رعايت 

 حقوق  مالكيت معنوي

اء  و تدوين پروتكل ها وپروژه شناسايي، احص
 استانداردهاي بومي مورد نياز حوزه فا

پروژه تدوين لوايح قانوني حمايت از پژوهش 
فناوري اطالعاتو محصوالت و خدمات بومي 

پروژه تدوين اليحه قانون حمايت از سالمت و
امنيت كاربران و خانواده ها در فضاي تبادل 

 اطالعات
و مقررات خدمات پروژه تدوين قوانين 

 الكترونيكي دولت
پروژه تدوين قوانين و مقررات امنيت اينترنت
پروژه تدوين قوانين حمايت از مصرف كنندگان

فناوري اطالعاتحوزه   
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هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

پروژه تدوين مقررات و چارچوب هاي 
فناوري همكاري و تعامل ميان ذينفعان حوزه 

كشوراطالعات   

توسعه  -8
سازوكارهاي 

ري از بهره گي
فرصت هاي 
حقوقي بين 
المللي در حوزه

فناوري 
در اطالعات 

راستاي توسعه 
 منافع ج.ا.ا

پروژه تدوين اليحه همكاري هاي حقوقي بين 
فناوري اطالعاتالمللي در حوزه   

 
  المللي اي و بين هاي محور تعامالت منطقه ها و پروژه برنامه

 -5جدول ها مطابق  ها و پروژه هالمللي، برنام اي و بين در محور تعامالت منطقه
  مشخص شده است. 5

  المللي اي و بين ها و اقدامات كليدي محور تعامالت منطقه پروژه 5 -5جدول 
هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

توسعه هدفمند و  -9
هوشمندانه تعامالت با
كشورها، نهادها و 

برنامه توسعه همكاري 9-1
هاي دوجانبه، چند جانبه، 

منطقه اي و بين المللي جهت 

راه اندازي دفتر امور بين الملل 
فناوري اطالعات در سازمان   

تدوين و اجراي طرح توسعه 
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مجامع منطقه اي و بين
 المللي در حوزه 

فا  اطالعات  فناوري
بر پايه منافع و مصالح

 ملي

ارتقاء نقش و جايگاه كشور در
جامعه تخصصي فاي جهاني 

تعامالت بين المللي  هوشمندانه
و منطقه اي در چارچوب منافع 

 و امنيت ملي
پيگيري عضويت و حضور فعال 
و مبتكرانه در نهادهاي منطقه اي

 و بين المللي
برقراري تعامالت فعال و سازنده
با نهاده هاي متولي ارتباطات و 

همكاري هاي بين المللي 
 (وزارت امور خارجه و...)

ي و تهيه بانك پروژه  شناساي
اطالعاتي مجامع و نهادهاي فاي 

 جهاني

تدوين و حمايت از اجراي طرح
كسب جايگاه هاب منطقه اي فا

پروژه  ايجاد سازو كارهاي الزم 
به منظور ارتباط با مجامع علمي 
و تحقيقاتي فا در سطح منطقه و 
بين المللي و تهيه بانك اطالعاتي
 مجامع و نهادهاي فاي جهاني
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  هاي محور افتا ها و پروژه برنامه

  مشخص شده است. 6 -05 جدول ها مطابق  ها و پروژه در محور افتا، برنامه
  ها و اقدامات كليدي محور افتا پروژه 6 -05 جدول 

هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

راهبري، توسعه و -10
 پشتيباني افتا دركشور 

برنامه استقرار  10-1
نظام مديريت و 

راهبري افتاي كشور 
و پيشگيري و مقابله 

 با تهديدات

پروژه بازنگري سند راهبردي و تدوين 
 طرح جامع افتاي كشور

طرح ايجاد ساختار مديريتي افتا و پدافند 
 فناوري اطالعاتغيرعامل در سازمان 

در سطح كشور (بخش هاي  وايران 
 دولتي، عمومي و خصوصي)

طرح ايجاد ساختار و سازوكار الزم جهت 
پايش روندهاي جهاني فا و فرصت ها و 

 تهديدات آن
طرح حمايت از برگزاري دوره هاي 
آموزشي و مهارت هاي امنيتي براي 
 مديران، كارشناسان و كاربران حوزه فا

امع و طرح حضور فعال و جدي در مج
نهادهاي منطقه اي و بين المللي در حوزه 
امنيت فا به منظور صيانت از حقوق، منافع

 و امنيت ملي كشور
طرح تعامل با بخش هاي امنيتي و دفاعي 

در چارچوب وظايف و سياست هاي 
 ابالغي

طرح حمايت از افتا در زيرساخت هاي 
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هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

 حياتي ملي

ت حمايت از ارتقاي فضاي تبادل اطالعا
در كليه دستگاههاي اجرايي، نهادهاي 
عمومي و شركتهاي غيردولتي داراي 

)231زيرساختهاي حياتي(بند الف ماده   

بومي سازي و  -11
كاهش وابستگي ها در
حوزه سالمت، امنيت 

فناوري و پايداري 
 اطالعات

برنامه ايجاد  11-1
زيرساخت هاي افتا 

 در كشور

كشور طرح ايجاد زير ساخت هاي افتا  در 
پروژه شناسايي، احصاء و تدوين 

 استانداردهاي امنيتي بومي مورد نياز  
طرح ايجاد و ساماندهي ظرفيت هاي 
پايش تهديدات و آسيب پذيري هاي 

فناوري اطالعاتناشي از توسعه   

بومي سازي و  -11
كاهش وابستگي ها در

امنيت و پايداريحوزه 
 فا            

رهاسازوكا توسعه -12
 و ابزارهاي بومي افتا

برنامه 12-1/  11-2
حمايت از بومي  

سازي و ارتقاء 
محصوالت  و 

تجهيزات افتا در 
 كشور

پروژه تدوين و ايجاد سازوكارهاي الزم 
جهت رقابتي نمودن فضاي كسب وكار 
براي توليدكنندگان محصوالت بومي افتا 

طرح اصالح و ارتقاء نظام و سازوكارهاي 
نگ و نظارت بر اجراي صحيح آنفيلتري 

طرح ساماندهي، توسعه و مديريت مركز 
ملي هماهنگي رخدادهاي امنيتي رايانه اي

 (فضا و تجهيزات)
 SOCطرح تدوين و استقرار سامانه 

بومي در مراكز مديريت شبكه هاي ملي فا
پروژه تدوين استاندارد مديريت امنيت 

در كليه اطالعات و حمايت از اجراي آن 
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هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

)231ماده  1دستگاههاي اجرايي(تبصره 
پروژه  تدوين برنامه و حمايت از بومي 

 سازي و ارتقاء فايروال

پروژه تدوين برنامه و حمايت از بومي 
 سازي و ارتقاء ضد بد افزار

پروژه تدوين برنامه و حمايت از بومي 
 سازي و ارتقاء رمزكننده

يت از بومي پروژه تدوين برنامه و حما
 DBMSسازي و ارتقاء 

طرح تدوين برنامه و حمايت از بومي 
سازي و ارتقاء سامانه مونيتورينگ و 

 فيلترينگ
  هاي محور تحقيق و پژوهش ها و پروژه برنامه

مشخص  7-5جدول ها مطابق  ها و پروژه در محور تحقيق و پژوهش، برنامه
  شده است.

  دي محور تحقيق و پژوهشها و اقدامات كلي پروژه 7 -5 جدول
هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

توسعه دانش و  -13
فناوري هاي مورد 
نياز  فا در راستاي 
 توسعه فاي كشور 

برنامه دستيابي  13-1
به ظرفيت علمي و 
پژوهشي در كشور 

جهت تأمين نيازمندي 
هاي كليدي دانش و 
فناوري برنامه توسعه 

ين و تصويب نظام جامع تحقيق پروژه تدو
ژوهي حوزه فا به منظور  ، پژوهش و آينده پ

هم راستا سازي آن با توسعه فاي كشور 
پروژه تدوين برنامه و حمايت از توسعه 

 منابع علمي
پروژه تدوين برنامه و حمايت از توسعه 
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  هاي محور صنعت و فناوري ها و پروژه برنامه
 جدول 8-5جدول ها مطابق  ها و پروژه در محور صنعت و فناوري، برنامه

  مشخص شده است.
  ها و اقدامات كليدي محور صنعت و فناوري روژهپ 8 -5جدول 

هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

توسعه  -14
صنعت  داخلي 
فناوري اطالعات
به منظور تأمين 
نياز ها و كاهش 

برنامه دستيابي به  14-1
توان بومي سازي 

محصوالت كليدي حوزه
ري اطالعاتفناو  

سياست گذاري، برنامه ريزي و هماهنگي 
جهت قطب بندي و راهبري ظرفيت هاي 

در كشورفناوري اطالعات صنعت   

پروژه تدوين و ايجاد نظام مديريت و كنترل 
بر ورود محصوالت خارجي در حوزه 

بانك هاي اطالعاتي، سامانه هاي اطالع  فاي كشور
پژوهش رساني و ايجاد بانك اطالعات 

در كشور فناوري اطالعات  هاي حوزه   

طرح تدوين  برنامه پژوهشي مورد نياز 
و نظارت بر  فناوري اطالعات  توسعه 

 حسن انجام آن

پروژه حمايت از توسعه مراكز و 
پژوهشكده ها و قطب هاي تحقيقاتي 

فناوري اطالعات كليدي در حوزه   

پروژه تدوين آيين نامه پژوهش ها و 
فناوري اطالعات قيقات ويژه در حوزه تح

پروژه طراحي مكانيزم هاي توليد، انتقال و 
فناوري  اكتساب تكنولوژي هاي نوين 

 اطالعات
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هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

در راستاي تقويت صنايع و فناوري اطالعات وابستگي
 توليدكنندگان داخلي

نامه حمايت از صنعت  پروژه تدوين آيين
بند ب) 46(ماده فناوري اطالعات   

پروژه طراحي و تدوين نظام حمايت از 
فناوري اطالعاتبخش خصوصي در صنعت 

جهت رسيدن به سهم دو درصدي توليد 
بند الف) 46ناخالص ملي( ماده   

طرح حمايت از بومي سازي محصوالت 
كشورفناوري اطالعات كليدي حوزه   

  آموزش و فرهنگ سازيهاي محور  ا و پروژهه برنامه
 1-5جدول ها مطابق  ها و پروژه ، برنامهآموزش و فرهنگ سازيدر محور 

  مشخص شده است.
ها و اقدامات كليدي محور صنعت و فناوري پروژه1-5جدول   

هاي كليدي مات و پروژهاقدا برنامه راهبرد  

توسعه  -15
فرهنگ بهره 
برداري سالم 

،امن  و بهينه از 
فناوري اطالعات

در سطوح 
 مختلف جامعه 

برنامه ارتقاء  بهره  15-1
وري وفرهنگ توسعه و 
بهره برداري سالم، امن و

فناوري اطالعاتبهينه از 
در سطوح مختلف جامعه
به طوري كه اين فرهنگ

، در بين مديران
كارشناسان و كاربران 

پروژه تدوين برنامه ارتقاء بهره وري و 
فرهنگ  توسعه و بهره برداري سالم، امن و 

در سطوح مختلف فناوري اطالعاتبهينه از 
 جامعه 

پروژه ايجاد سازوكارهاي الزم و تعامل با  
بخش ها و سازمان هاي ذيربط جهت اشاعه

ي بهره وري و فرهنگ توسعهو نهادينه ساز
و  بهره برداري سالم، امن از فا در سطوح 
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هاي كليدي مات و پروژهاقدا برنامه راهبرد  

 مختلف جامعهتبديل به يك ارزش شود
پروژه حمايت از انجمن هاي علمي، 

NGO  آموزشي در -ها و نشريات علمي
 حوزه فا

پروژه ايجاد سايت فرهنگ سازي و آموزش
 فا و به روزرساني آن

توسعه و  -16
ارتقاء كيفي و 
كمي آموزش 

ياز هاي مورد ن
در سطوح عالي ،
كاربردي (فني و

حرفه 
اي)،عرضي و 
عمومي حوزه 
 فناوري اطالعات

برنامه دستيابي به  16-1
ظرفيت آموزشي مورد 
نياز توسعه فاي كشور در
سطوح عالي و كاربردي 

 (فني و حرفه اي)

پروژه تدوين برنامه درازمدت ارتقاء كيفي و
كمي آموزش هاي مورد نياز (رشته ها، 

، مقاطع) در سطوح عالي و كاربردي تعداد
(فني و حرفه اي) با تعامل با سازمان هاي 
 ذيربط و حمايت و نظارت در اجراي آن

پروژه تدوين و اجراي آموزش هاي امنيتي 
(در سطوح عالي، متوسطه، فني حرفه اي و 
عمومي) با هماهنگي سازمان ها و نهادهاي 

 ذيربط

  ر ساخت تبادل اطالعاتزيهاي محور  ها و پروژه برنامه
 2-5جدولها مطابق  ها و پروژه ، برنامهزير ساخت تبادل اطالعاتدر محور 

 مشخص شده است.

  زير ساخت تبادل اطالعاتها و اقدامات كليدي محور  پروژه2-5جدول
هاي كليدي پروژهاقدامات و  برنامه راهبرد  

توسعه متوازن،  -17
متناسب و هدفمند 

برنامه  17-1
% از 75ايجاد

پروژه حمايت از ايجاد و توسعه شبكه ملي 
بند الف)  46اطالعات(تبصره   
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هاي كليدي پروژهاقدامات و  برنامه راهبرد  

زيرساخت هاي 
اطالعاتي و ارتباطي 
فناوري اطالعات 

 كشور

زيرساخت ها و 
محصوالت كليدي 

 بومي فتا 

داقل پروژه بومي سازي و توسعه ح
 OSمحصول زير ساختي كليدي فتا  (10

DBMS,DC ( 

پروژه ايجاد زيرساخت توسعه شبكه هاي 
بند ه) 46علمي و آموزشي(يادگيري) (ماده 

تدوين و ابالغ ضوابط و دستورالعمل هاي 
هماهنگي اتصال و بهره برداري شبكه ملي 

 اطالعات
پروژه ايجاد شبكه مراكز داده امن منطقه اي

بند الف) 46اده (م  

هاي كليدي  تدوين برنامه و اجراي پروژه
كشورفناوري اطالعات زيرساختي شبكه  

طرح مشاركت در توسعه زيرساخت هاي 
و نيز  -بند ه  46داده مكاني ملي(ماده 

%)100كارگروه فاوا به 12شاخص   

همكاري در تقويت، توسعه و آمادگي شبكه
ق تجهيزات امداد و نجات كشور از طري

قسمت اول) 40ارتباطي و مخابراتي(ماده 
توسعه و تقويت زير ساخت هاي نظام 

بند الف ،  49بانكداري الكترونيك (ماده 
 ب)

حمايت از ايجاد بانك جامع حمل و نقل 
بند و) 163كشورماده   
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هاي كليدي پروژهاقدامات و  برنامه راهبرد  

حمايت از ايجاد بانك داده و اطالعات 
بند 185شاخص هاي پايداري محيطي(ماده 

)ب  

حمايت از ايجاد بانك اطالعات جامع 
بند ب) 197موقوفات(ماده   

حمايت از ايجاد سامانه پايش، هشدار و 
خنثي سازي در خصوص  تهديدات نوين 

بند  198در مراكز حياتي و حساس( ماده 
 ب)

حمايت از ايجاد پايگاه جامع علوم زميني 
بند ب)* 157(ماده   

تگاههاي اجرايي حمايت از اتصال كليه دس
بند الف) 46به شبكه ملي اطالعات (ماده 

حمايت از توسعه و ارتقاي پايگاه اطالعاتي
بند الف) 46كليه دستگاههاي اجرايي(ماده 

پروژه ايجاد و توسعه پست الكترونيكي و 
 موتور جويشگر ملي

مديريت ايجاد  -18
و توسعه شبكه ملي 

اطالعات بر پايه 
ملي و منافع و امنيت

 توسعه كسب و كار

برنامه ايجاد  18-1
ظرفيت زيرساخت 
ارتباطي باندپهن به 
صورت عادالنه در 

 كشور

طرح تدوين و اجراي  ايجاد ساز و كارها و
زير ساخت هاي الزم جهت استقرار هاب 
هاي منطقه اي و بين المللي در موضوع 

در كشور فناوري اطالعات  

پروژه تدوين راهبرد هاي مديريت ملي در برنامه ايجاد  18-2
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هاي كليدي پروژهاقدامات و  برنامه راهبرد  

يت ملي ظرفيت مدير
در محيط  اينترنت 

برپايه منافع و امنيت 
 ملي كشور 

 محيط اينترنت
پروژه تدوين و اجراي طرح ساماندهي و 
مديريت ملي در محيط اينترنت ( خدمات 

 اينترنتي و ... )
  كاربرد و خدماتهاي محور  ها و پروژه برنامه

مشخص  3-0 جدول ها مطابق  ها و پروژه ، برنامهدماتكاربرد و خدر محور 
  شده است.

  كاربرد و خدماتها و اقدامات كليدي محور  پروژه3-0 جدول 
هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

دتوسعه و بهبو -19
كاربردها و خدمات 

 الكترونيكي 

برنامه حمايت از  19-1
واگذاري خدمات 
الكترونيكي  قابل 
واگذاري به بخش 

 خصوصي

تدوين و اجراي طرح حمايت از 
خصوصي سازي خدمات الكترونيكي  

 قابل واگذاري

تدوين برنامه  و  19-2
حمايت از الكترونيكي 
كردن خدمات عمومي 

كارگروه فاوا) 5(شاخص 

روژه حمايت از يكپارچه سازي خدمات پ
الكترونيكي مبتني بر كارت هوشمند ملي و
حمايت از تامين و صدور آن براي آحاد 

و نيز مطابق شاخص -بند د 46مردم(ماده 
%))100كارگروه فاوا  8  

طرح تدوين و اجراي برنامه حمايت از  
استقرار سامانه پرونده سالمت الكترونيك 

نه هاي اطالعاتي مراكز ايرانيان و ساما
و نيز مطابق  - بند الف 35سالمت(ماده 
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هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

%)100كارگروه فاوا  7شاخص   

حمايت از يكپارچه نمودن خدمات بيمه 
سالمت مبتني بر فناوري اطالعاتي(ماده 

بند ب) 35  

حمايت از  توسعه مراكز صدور گواهي 
الكترونيكي، اعتبار سند الكترونيكي و 

دور با مجوز، اخطار انجام الكترونيكي ص
بند الف،  48و ابالغ، مبادله وجه و ..(ماده 

)120ماده  2ب ، ج و تبصره   

حمايت از كاربرد فناوري اطالعات در 
بند  211خدمات حقوقي و قضايي( ماده 

)4ح، بند د قسمت   

طرح حمايت گسترش سامانه الكترونيكي 
امن معامالت امالك و مستغالت در سطح

 كشور
رح تدوين و اجراي برنامه حمايت از  ط

توسعه خدمات الكترونيكي بر روي شبكه 
 تلفن همراه

حمايت از كاربردهاي فناوري اطالعات در
بند ب) 90بانكداري (ماده   

طرح تدوين و اجراي برنامه حمايت از  
توسعه جايگزين اسكناس و شبه پول با 

و  -بند ي  46پرداخت الكترونيكي(ماده 
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هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

%)80كارگروه فاوا  6شاخص  نيز  

طرح تدوين و اجراي برنامه حمايت از  
توسعه كاداستر شهري و روستايي در كل 

 11و نيز شاخص  -بند و  46كشور(ماده 
 كارگروه فاوا)

تدوين آيين نامه اجرايي تبادل و اشتراك 
بند ب) 46گذاري اطالعات(ماده   

پروژه مشاركت در تدوين آيين نامه 
بند  46ايي كارت هوشمند ملي(ماده اجر

 د)
طرح تدوين و اجراي برنامه حمايت از  

 توسعه تجارت الكترونيك
حمايت از الكترونيكي نمودن دروس 

بند الف) 19آموزشي(ماده   

برنامه حمايت از  19-3
اجراي پروژه هاي كليدي 

زيرساختي عمومي 
 فناوري اطالعاتخدمات 

درگاه   –(درگاه ملي 
تاني و...)اس  

حمايت از ارتقاي دقت و سرعت در 
عمليات كنترلي مبادي ورودي كاال (ماده 

تبصره) 106  

حمايت از كاربرد فناوري اطالعات در 
)1تبصره  120امور مالياتي (ماده   

حمايت از كاربرد فناوري اطالعات در 
بند ج) 129كنترل فرآيندهاي نفتي (ماده 
نامه  ايجاد و طرح تدوين و اجراي بر

 توسعه درگاه هاي ملي و استاني
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  فناوري اطالعاتتجارت و بازرگاني هاي محور  ها و پروژه برنامه
ها مطابق  ها و پروژه ، برنامهفناوري اطالعات تجارت و بازرگاني در محور 

  مشخص شده است. 4-5جدول
  فناوري اطالعاتتجارت و بازرگاني ها و اقدامات كليدي محور  پروژه4-5جدول
 هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد

توسعه و  -20
گسترش تجارت و 

بازرگاني فا ( 
كارگروه 10شاخص 

% داخلي و 20فاوا 
 % خارجي)30

برنامه دستيابي به  20-1
درصدي تجارت  2سهم 

صوالت و و بازرگاني مح
فناوري اطالعاتخدمات 

در توليد ناخالص ملي در
پايان برنامه پنجم توسعه

طرح تدوين و اجراي برنامه حمايت از 
 شبكه عمومي خدمات چند رسانه اي

پروژه مطالعه، بررسي و احصاء راه هاي 
درصدي تجارت و  2كسب سهم 

فناوري بازرگاني محصوالت و خدمات 
الص ملي تا آخر در توليد ناخ اطالعات

 14برنامه پنجم (مطابق با شاخص 
 كارگروه فاوا دولت)

طرح تدوين و اجراي برنامه تسهيل، 
تشويق و حمايت از تجارت و بازرگاني 

فناوري اطالعات محصوالت و خدمات 
 كشور

طرح حمايت از حضور فعال و پوياي 
ظرفيت هاي داخلي در بازارهاي منطقه 

 اي و جهاني

گذاري و ايجاد سازوكارهاي  سياست
الزم جهت ارتقاء و كيفيت و كميت 

فناوري اطالعاتمحصوالت و خدمات 
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 هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد

طرح تدوين و تصويب نظام حمايت از 
بخش خصوصي در توسعه تجارت و 

فناوري بازرگاني محصوالت و خدمات 
 اطالعات

طرح ساماندهي ظرفيت هاي حوزه 
 فناوري اطالعاتتجارت و بازرگاني 

  خدمات الكترونيكي دولتهاي محور  ها و پروژه نامهبر
 5-0 جدول ها مطابق  ها و پروژه ، برنامهخدمات الكترونيكي دولتدر محور 

  مشخص شده است.
  خدمات الكترونيكي دولتها و اقدامات كليدي محور  پروژه5-0 جدول 

هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

توسعه و  -21
ارتقاء خدمات و 
نظام مديريتي 

دولت با 
بكارگيري فناوري

 اطالعات

نامه بر 21-1
حمايت از توسعه 

خدمات 
الكترونيكي دولت 

  5(شاخص
 كارگروه فاوا)

ايجاد فضاي رقابتي كسب وكار درحوزه تجارت 
فناوري اطالعات و بازرگاني  

طرح مشاركت در تدوين و راهبري سند راهبرد و
 46طرح جامع خدمات الكترونيكي دولت(ماده 

)3بند ج قسمت  

طرح پشتيباني از شبكه هاي عمومي خدمات 
الكترونيكي دولت(زيرساختهاي ارتباطي و 

)2بند ج قسمت  46اطالعاتي و امنيتي)(ماده   

خدمات  قابل ارائه  پروژه  ايجاد دسترسي به
دولت از طريق پرتال ملي و سامان دهي دفاتر 
5پيشخوان (شبكه دولت) تا پايان برنامه(شاخص 

%خدمات)70كارگروه فاوا   
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هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

حمايت از الكترونيكي نمودن كليه استعالمات و 
خدمات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه با 

بند ج  46استفاده از شبكه ملي اطالعات(ماده 
% 100كارگروه فاوا  4و نيز شاخص  -  1قسمت 

 خدمات)

  اهاي محور محتو ها و پروژه برنامه
  مشخص شده است. 6-5جدول ها مطابق  ها و پروژه ، برنامهادر محور محتو

  اها و اقدامات كليدي محور محتو پروژه 6-5جدول 

  

هاي كليدي اقدامات و پروژه برنامه راهبرد  

گسترش و  -22
تعميق توانمندي 
ها و ظرفيت هاي
بومي در جهت 

اتوليد محتو  

برنامه دستيابي  22-1
رفيت مديريت و به ظ

 توليد و عرضه محتوا
در شبكه ملي 

اطالعات كشور مبتني 
بر فرهنگ، ارزش ها و
سياست هاي نظام 

 ج.ا.ا

اخصهاي ارزيابي پروژه تدوين و پايش ش
دولت خدمات الكترونيكي  

تدوين و اجراي طرح مشاركت و همكاري با 
نهاد هاي متولي در حوزه محتواي الكترونيكي
حمايت از توسعه توليدات و فعاليتهاي رسانه 
اي و فرهنگي و هنري ديجيتال و حضور فعال 

بند ج) 3در فضاي ديجيتال(ماده   

ي و توسعه وب الگ طرح حمايت از راه انداز
ها و درگاه هاي داخلي مبتني بر فرهنگ، ارزش

 ها و سياست هاي نظام ج.ا.ا
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20 Information Technology Trade 

and Business 

Development of information and technology trade and 

business. 

21 Development of         e-

government services 

Development and improvement of government services 

and government management system by using IT. 

22 Content Extending and increasing content development 

capabilities and capacities. 

23 Policy making and leadership for content management 

in National Information Network (NIN). 

  

Ministry of communication & Informatin Technology 

Information Technology Organization 
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Legal, rules and regulations 

and standards 

interests of IT consumers in the country. 

8 Developing needed mechanisms for taking advantage of 

international legal opportunities in information 

technology for protecting the I. R. I. interests.  

9 International Communications Extending intelligent and targeted communication with 

countries and international and regional bodies based on 

the national interests and benefits.   

10  

 

Security 

Leadership, development and supporting the security of 

information exchange space in the country. 

11 Localization and decreasing dependencies in safety and 

security of information technology.  

12 Developing domestic security products, services and 

tools.  

13 Research and Development Developing the needed knowledge and technologies for 

developing information technology sector of the 

country.   

14 Industry and Technology Developing information technology industry of the 

country for satisfying the domestic needs and decreasing 

dependency. 

15 Training and awareness Developing culture of safe and secure utilization of 

information security in all levels of the society. 

16 Revising and upgrading needed applied and high-level 

IT trainings programs and courses. 

17 Information exchange 

infrastructure 

Balanced and targeted development of the country ICT 

infrastructures. 

18 Management of development of the National 

Information Network (NIN) based on the national 

security and interests and business development. 

19 Applications and Services Development and improvement of applications and e-

services to citizens and government 

Ministry of communication & Informatin Technology 

Information Technology Organization 
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 Respect and denial of dominance 

 Responsiveness 

 Innovation and knowledge-driven 

 Quality 

 Security of information exchange space 

2.8 Strategies 

After determining environmental components, challenges and strategic priorities 

of the Iran Information Technology Organization, the strategies of the 

organization were developed by using SWOT methodology. These strategies were 

finalized according to the experts’ opinions as shown in Table 2. 

Table 2. ITO strategies 

No. Strategic Priority Strategy 

1  

 

Management 

Playing a key role as the highest IT governing body in 

the country. 

2 Organizing and leading the IT sector in the country. 

3 Empowering and developing management and 

organization of Information Technology Organization. 

4  

 

Human resources 

Empowering and developing needed human resources 

for Iran Information Technology Organization (ITO) 

5 Capacity building and empowerment of needed human 

resources for the IT sector of the country. 

6  

Fundraising 

Investment development and fundraising in IT strategic 

priority areas in the country and future demands for 

information technology. 

7  

 

Developing needed infrastructures and mechanisms for 

providing legal, technical and operational support for 

securing the users and protecting their rights and lawful 

Ministry of communication & Informatin Technology 

Information Technology Organization 
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 Developing a culture of secure and safe usage of IT applications and 

capabilities in the country. 

 Localization and independence of foreign products and services in 

managing information technology networks. 

 Supporting knowledge development and mission-oriented key 

researches for developing information technology in the country. 

 Active and constructive international and regional presence for playing 

a key and effective role in the information technology domain. 

 Playing a key role in realizing Security of Information Exchange Space 

policy document (AFTA). 

 Playing a key role in leveraging cyber defense capacity and 

strengthening national capabilities in disaster recovery. 

 Supporting organizations that are responsible for generating and 

managing content. 

 Supporting IT private sector in the country. 

 

2.7 Values and Principles 

The following values and principles that govern strategic document of 

Information Technology Organization are based on the upper level policy 

documents of the country and organization, top management and information 

technology experts’ opinions: 

 Maintaining human dignity, culture, religious, national and social 

beliefs and conventions and strengthening Islamic-Iranian identity. 

 Building trust in people and protecting privacy. 

 Self-esteem and self-confidence 

Ministry of communication & Informatin Technology 

Information Technology Organization 
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 Gaining needed capability and capacity for organizing and developing 

culture of safe and secure utilization of IT in the country for protecting 

governmental and private secrets and protecting Islamic and national 

culture, family safety and social moral.  

 Gaining needed capability and capacity for supporting e-government 

and developing e-services for improving management, social justice and 

public welfare. 

 Reaching to an appropriate international level position in information 

technology domain for improving Islamic Republic of Iran’s position in 

the international arena.  

 Gaining the ability to organize and manage the country capacities for 

generating and developing knowledge and localizing technologies and 

key information systems for providing security, safety and sustainability 

in disaster and threat conditions. 

 

2.6 Main Policies 

 Balancing between security and information technology development in 

the country according to the defensive policies and security objectives 

for critical and sensitive centers. 

 Playing a governing role (leadership, policy making, monitoring, 

futurology, and providing needed infrastructures) instead of an 

incumbent role. 

 Supporting the development of IT domestic capabilities and capacities. 

 Supporting the development of a domestic IT market for products and 

services by considering competition. 

Ministry of communication & Informatin Technology 

Information Technology Organization 
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 With the highest level of active, constructive and efficient interaction 

and communication with the IT professional community. 

 With an efficient and effective role in protecting religious and national 

culture, family security, privacy and citizen law in cyberspace. 

 With an efficient and effective role in securing and protecting national 

infrastructures and public services that use information technology.  

 Enable in protecting national and social benefits, interests and security 

in information technology domain. 

 Capable in intelligent and targeted use of opportunities and local and 

international capacities in information technology domain. 

 Enable in building trust and confidence in the community about the 

correctness and continuity of public e-services. 

 Enable in providing equal and fair opportunities for all citizens in the 

information technology domain. 

2.5 Main Goals 

 Building innovative, efficient and effective IT management and 

planning capacity. 

 Capable in balanced, stable and targeted development of information 

technology in the country for development of the country and social 

welfare.  

 Gaining needed capability for organizing and developing cybersecurity 

in the country based on the knowledge and domestic capabilities for 

protecting national and social security, benefits and privacy. 

Ministry of communication & Informatin Technology 

Information Technology Organization 
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2.4 Vision 

In 2025, Iran Information Technology Organization is an Islamic and 

revolutionary, value creator, well-equipped, agile, efficient, innovative, and 

responsible IT governing body with an efficient and effective management that 

dominates over knowledge, technology, application and management domains 

with the following features: 

 With a believer, effective and high performance management capacity 

for providing coherence, leadership, guidance and protecting IT sector 

of the country that has the first rank in the region.  

 Enable for realizing national and governing IT instructions, rules, and 

regulations. 

 With an appropriate, efficient and constructive position and role in the 

international domain. 

 With an outstanding position in information technology in the region 

and among Islamic countries. 

Ministry of communication & Informatin Technology 
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2.2 Iran Information Technology Organization Mission  

Iran Information Technology Organization (ITO) is a government 

organization. This organization is a subsidiary organization of Ministry of ICT 

that organizes, manages and leads the country information technology 

governmental, public and private sector by developing and applying necessary 

policies, rules and regulations, and standards according to the national benefits 

and national security principles and implications. This organization acts as a 

representative of Islamic Republic of Iran government and interacts with the 

related international organizations in support of execution of defined policies and 

actions. The mission of the organization is as follows: 

  

Goal setting, policy making, leadership, strategic monitoring, organizing and secure, safe 

and sustainable development of information technology sector for the benefit, national 

security, public welfare, progress and development of the country. 

2.3 Mission Statement 

Iran Information Technology Organization (ITO) is the highest level body for 

policy making, leadership and strategic monitoring of the information technology 

sector of the country that its mission is to organize and develop information 

technology sector by goal setting, policy making, leadership and strategic 

monitoring by considering sustainability, safety and security implications    in line 

with the national welfare, benefits, security and sustainable development policies.  
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Table 1. Priority areas of the strategic plan 

No. Title No. Title 

1 Management 8 Technology and Industry 

2 Human resource 9 Training and awareness 

3 Fundraising 10  Information infrastructure 

(Generation, exchange, storage and 

processing) 

4 Legal framework, rules, 

regulations and standards 

11 Application and services 

5 International and regional 

Communication 

12 Information commerce and trade 

6 Security 13 e-government services 

7 Research and Development 14 Content 
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2. An overview of Iran Information Technology 

Organization strategic plan 

The strategic plan of Iran Information Technology Organization has been 

developed with a strategic thinking approach according to the analysis of current 

situation, environmental conditions and stakeholder’s needs. The plan includes 23 

strategies, 28 programme and over 140 projects and actions. 

2.1 Development priority areas 

According to the theoretical, environmental and comparative studies and 

opinions of experts, the following priority areas were determined in the plan. 

These priority areas have been mentioned in Table 1.  
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1. History 

Iran Information Technology Organization started its activities as a 

department of Telecommunication Company of Iran (TCI). At that time, this 

department was responsible for the data communication in the country.  

According to the decision of High Council of Administration, dated 4 July 

2003, this department transformed to the Data Communication Company. The aim 

of this company was managing, organizing, developing, monitoring, operating and 

maintaining the data communication networks in the country and providing value 

added services for realizing strategic goals of TCI. In 26 July 2005, according to 

the decision of Ministry of Boards, the name of the company was changed to 

Information Technology Company. In 11 August 2007, the company was 

separated from TCI according to the decision of Ministry of Board. In 24 

December 2008, the article of association of the company was approved by the 

Ministry of Board. In 23 February 2008, the article of association was approved 

by the Guardian Council. 

In 20 July 2010, High Council of Administration transformed the company to 

a government institution. In 22 August 2011, High Council of Administration 

changed the title of company to Iran Information Technology Organization.  

In 9 September 2012 the government amended the constitution of ITO and 

new constitution was annanced. 
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