خربنامو فناًری اطالعات
کميتو امداد امام مخينی(ره)
عبٍ ا ،ٍٝؽٔبس ٙدْٛ

ٗئ ٚا ٍٝؽٜشيٞس ٛؾتبد  ٝؽؼ
دفرت آمار و فناوری اطالعات

اسائ ٚخذٓبت اٌُتشٗٝيي ث ٚؽٜشٗٝذإ گشچ ٚدس دٗيبي آشٝص ثشاي ٓشدّ ؽ٘بختتت ٚؽتذٙ
اعت ُ ٝيٌٖ دس ًؾٞس ايشإ تبً٘ ٕٞثيؾتش دس صذ ادثيبت  ٝتبٓيٖ صيشعبختٛتب ٓتغتشس ثتٞدٙ
اعتُ .زا هٞاٗيٖٓ ،وشسات  ٝاف ٍٞاعبعي إٓ ث ٚدسعتي ثشاي ػبٓٓ ٚشدّ تجييٖ ٗؾذ ٙاعت.
آشٝص ثب پيؾشكت ٛبيي ً ٚدس ك٘بٝسي اعالػبت  ٝاستجبعبت صبفَ ؽذٗ ٝ ٙيتض احتشگتزاسي ايتٖ
ك٘بٝسي ثش رٞاٗت ٓختِق صٗذگي  ٝظٜٞس ػقش ديزيتبٍ ً ٚثٞٓ ٚد چٜبسّ ٓؾٜٞس ؽذ ٙاعت،
تـييش دس صٓي٘ٛ ٚبي ٓختِق صٗذگي آشي ارت٘بة ٗبپزيش ؽذ ٝ ٙدس فٞست ٗبعبصگبسي عبصٓبٕٛب
ثب ايٖ تـييشات ،ثذ ٕٝؽي آٌبٕ خذٓبتسعبٗي ثيؾتش ث ٚآصبد ِٓت كشاٗ ْٛخٞاٛذ آٓذ.
يٌي اص آسٓبٕ ٛبي دس صبٍ تضون ػقش استجبعتبت  ٝاعتالػتبت ،دُٝتت اُتٌتتتشٗٝتيتٌتي
( )E-Governmentاعتٝ .اژ ٙدُٝت اٌُتشٗٝيٌي ً ٚصٓبٕ صيبدي اص ػٔش إٓ ٗٔي گزسد ٓلتٜتّٞ
خبفي ث ٚخٞد گشكت ٚاعتٛ ،شچ٘ذ ػذٙاي دُٝت اٌُتشٗٝيٌي سا يي ٗٞع تزبست اٌُتشٗٝيٌي دس
ٓضذٝد ٙؽٜش  ٝيب ًؾٞس ٓي داٗ٘ذ  ٝثؼضي ٛب ٗيض دُٝت اٌُتشٗٝيٌي سا اٗوالثي ٔٛپبي ٚاٗوالة
ف٘ؼتي ٓي داٗ٘ذ آب ثٛ ٚش صبٍ ايذ ٙخذٓبت ؽجبٗ ٚسٝصي دس تٔبٓي اٝهبت ثتب ظتٜتٞس دُٝتت
اٌُتشٗٝيٌي ػِٔي ؽذ ٙاعت .ايٖ دس صبُي اعت ً ٚثش ٓج٘بي اٛذاف ػبُي ٗظبّ رٜٔتٞسي
اعالٓي ،اسائ ٚخذٓبت ثيؾتش  ٝثٜتش ث ٚؽٜشٗٝذإ ث ٚػ٘ٞإ يٌي اص ًِيذيتشيٖ ٓتؼتيتبسٛتبي
ٓشدّ عبالسي دس صٌٓٞت اعالٓي ٓغشس گشديذ ٙاعت.
دس ايٖ صٓي٘ ٝ ٚثب تٞر ٚث ٚاتٔبّ پشٝژ ٙعشس ربٓغ ك٘بٝسي اعالػبت ًٔيت ٚآذاد ،دكتش آٓبس
 ٝك٘بٝسي اعالػبت ٗغجت ث ٚتٜي ٝ ٚتذٝيٖ ػ٘بٝيٖ پشٝژٛ ٙبي هبثَ تؼشيق دس ًٔيت ٚآذاد تضت
ػ٘ٞإ ًِي " آذاد اٌُتشٗٝيي" پشداخت ٚاعت .دس ايٖ عشس ً ٚدس ًبسگشٓ ٙٝشثٞع ٚثت ٚتقتٞيتت
سعيذ ٙاعت ،عؼي گشديذ ٙاعت تب ثغيبسي اص خذٓبت كؼِتي ًتٔتيتتت ٚآتذاد ثت ٚفتٞست
اٌُتشٗٝيي  ٝثذٗ ٕٝيبص ث ٚصضٞس كيضيٌي فٞست پزيشد  ٝصتي خذٓبت رذيذي ثتب اعتتتلتبد ٙاص
ك٘بٝسي اعالػبت  ٝاستجبعبت تؼشيق گشدد .ثب پيبدٙعبصي ايٖ پشٝژٛٙب ًٔيت ٚآذاد ثت ٚيتٌتي اص
عبصٓبٕ ٛبي پيؾش ٝدس صٓي٘ ٚاسائ ٚخذٓبت ٗٞيٖ ثذٍ خٞاٛذ گشديذ .اص ايٖ سٛگزس ثبالثشدٕ عغش
عٞاد ك٘بٝسي اعالػبت  ٝاستجبعبت ًبسً٘بٕ ًٔيت ٚآذاد ث ٚػ٘ٞإ يي اُٞٝيت ٝيژ ٙدس ٗظش گشكتٚ
ؽذ ٙاعت.
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پرَژي طراحي َ پياديسازي ساماوً سخت افساری َ ورمافساري صىذَق
صذقات ٌُشمىذ
ايٖ عبٓبٗٚي عختاكضاسي ثب ػ٘ٞإ " ف٘ذٝم فذهبت ٞٛؽٔ٘ذ" ث ٚػ٘ٞإ يي ربيگضيٖ ٝ
ٌَٓٔ ف٘ذٝم فذهبت ػبدي ث ٚؽٔبس سكت ٝ ٚثب اتقبٍ ث ٚؽجٌٛٚبي خٞدپشداص ثبٗيٛب ث ٚخقٞؿ
ؽجٌ ٚؽتبة ،عُٜٞت ثيؾتشي سا رٜت ًٔيٛبي ٓشدّ ٗيًٌٞبس اسائٓ ٚيٗٔبيذ .دس ايٖ ف٘ذٝم
 ْٛآٌبٕ دسيبكت پ ٍٞاص عشين ًبست ٛبي اػتجبسي  ْٛ ٝآٌبٕ دسيبكت پ ٍٞث ٚفٞست اعٌ٘بط
دسؽت ٝرٞد خٞاٛذ داؽتٔٛ .چ٘يٖ آٌبٕ اسائ ٚسعيذ دسيبكت پ ٍٞثشاي ايٖ عبٓبٗ ٚدس ٗتظتش
گشكت ٚؽذ ٙاعت.
يٌي ديگش اص ساٛ ٙبي ايزبد ف٘ذٝم فذهبت ٞٛؽٔ٘ذ دس كبفِ ٚصٓبٗي ًٞتبٓٙذت ،ارشاي
ايٖ ؽي ٙٞرٜت دسيبكت ٓؾبسًت ٛبي ٓشدٓي ثًٔ ٚي خٞدپشداصٛبي ٓٞرٞد دس عشاعش ًؾٞس
اعت .دس ايٖ سٝػ ًٓ ٚي تٞاٗذ صتي هجَ اص پشٝژ ٙافِي ارشا گشدد ،ضٖٔ سايضٗي ٔٛ ٝب٘ٛگي
ثب عيغتْ ثبٌٗي(  ٝث ٚفٞست ٗٔ ٚٗٞثب يٌي اص ثبٗيٛبي خقٞفي يب دُٝتي) رٜت هشاس دادٕ يي
عبٓبٗ ٚعبدٗ ٙشّ اكضاسي دس خٞدپشداصٛبي عشاعش ًؾٞسٓ ،ي تٞاٗيْ آٌبٕ ٓؾبسًت ٓشدٓي ٝ
پشداخت ٝر ٙٞث ٚصغبة ًٔيت ٚآذاد اص عشين ًبستٛبي اػتجبسي ثبٌٗي سا كشا ْٛآٝسيْ.
اص آٌبٗبت خٞثي ً ٚپظ اص پيبدٙعبصي ايٖ پشٝژ ٙدس اختيبس ًبسؽ٘بعبٕ ًٔيت ٚآذاد هشاس
خٞاٛذ گشكتٓ ،ي تٞإ ث ٚگشكتٖ اعالػبت  ٝتضِيَ ٛبي آٓبسي ٓ٘بعت اص عشين ايتٖ عتبٓتبٗتٚ
اؽبسٞٔٗ ٙد .اُجت ٚثبيذ تٞرٞٔٗ ٚد ًٝ ٚاعغ٘ٓ ٚبعجي رٜت گشكتٖ خشٝريٛبي ايٖ عبٓبٗٝ ٚ
ٝسٝد اعالػبت ث ٚعبٓبٗٛ ٚبي هذئي ٓبُي ًٔيت ٚآذاد دس ٗظش گشكت ٚؽٞد تب هبثِيت اعتلبدٙ
ٓ٘بعت اص خشٝري ٛبي عبٓبٗ ٚعختاكضاسي ٗ ٝشّاكضاسي ف٘ذٝم فذهبت ٞٛؽتٔت٘تذ پتذيتذاس
گشدد .دس ايٖ ٓيبٕ آٓٞصػ ٓ٘بعت ٗيشٛٝبي ًٔيت ٚآذاد رٜت اعتلبد ٙاص ايٖ عبٓبٗت ،ٚصتبئتض
أٛيت كشاٝإ ثٞدٓ ٝ ٙيثبيغت دس اُٞٝيت هشاس گيشد.
پرَژي طراحي َ پياديسازي ساماوً ورمافساري دريافت مشاركتٌاي مردمي
از طريق خذمات تاوکذاری انكترَويك
پيبد ٙعبصي ايٖ عبٓبٗ ٚدس ٝاهغ ٓي تٞاٗذ ث ٚػ٘ٞإ آؿبص اُٝيٖ پتشٝژً ٙتٔتيتتت ٚآتذاد دس
ساعتبي گزس اص دسيبكت ٓؾبسًت ٛبي ٓشدٓي اص عشين ع٘تتي ثت ٚؽتيتٓ ٙٞتذسٕ ثتبٗتٌتذاسي
اٌُتشٗٝيٌي ٓغشس گشدد .ثب تٞر ٚث ٚگغتشػ سٝصاكض ٕٝضشيت ٗلٞر اي٘تشٗت دس ًؾٞس ايشإ  ٝثٚ
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خقٞؿ دس دٛي ٛبي ثشخٞسداس رٔؼيتي  ٝفشف ٝهت ثغيبس صيبد ايٖ اهؾبس دس ٓضيظ رٜبٗي ٝة
 ،اعتلبد ٙاص اي٘تشٗت رٜت رزة ٓ٘بثغ ٓبُي ٓي ثبيغتي ث ٚيٌي اص اٛذاف رذي ًٔيت ٚآذاد
دس ًٞتبٓٙذت تجذيَ گشدد.
دس ايٖ عبٓبٗ ٝ ٚثب ًٔي گشكتٖ اص عيغتْ ٗٞيٖ ثبٌٗي دس ايزبد يي دسگب ٙآٖ دسپتٞستتبٍ
ًٔيت ٚآذاد رٜت دسيبكت  ٝپشداخت اٌُتشٗٝييٓ ،يتٞإ پشداختٛبي ٓشدٓي سا اص عشين اي٘تشٗت
 ٝصتي ث ٚفٞست پشداختٛبي ٓغتٔش ٓبٛبٗ ٚآٌبٕپزيش ًشد .ث ٚػجبست ثٜتش  ٝثت ٚخقتٞؿ دس
رٜت اعتلبد ٙاص ًٔي ٛبي ٓشدٓي ايشاٗيبٕ خبسد اص ًؾٞس ،آٌبٕ دسيبكت ٓجبُؾ ث ٚفٞست دالسي
اص اٗٞاع کبستٛبی اػتجبسی سايذ دٗيب اص هجيَ  ... ٝ Visa ،MasterCardث ٚفٞست ٓتبٛتبٗتً ٚتبٓتال
آٌبٕ پزيش ٓيثبؽذ .ث ٚػ٘ٞإ ٓخبٍ پشداخت ٓغتٔش ٓبٛبٗ 03 ٚدالس ثتشاي صتذاهتَ يتي دٝسٙ
يٌغبُ ٝ ٚإٓ  ْٛكوظ ثب يي ثبس تبييذ ،اص عشين عيغتْ ثبٌٗي دس ًؾٞسٛتبي ختبسرتي آتشي
عَٜاُٞفٓ ٍٞيثبؽذ.
ٔٛچ٘يٖ دس ادآ ٚپيبد ٙعبصي ايٖ عبٓبٗ ٚآٌبٕ صبٓي يبثي ثشاي ايتبّ ٗ ٝيبصٓت٘تذإ ثتٚ
فٞست تضت ٝة سا اص عشين پشٝژٛٙبي آتي دس دعت ثشسعي ٓيتٞإ ايزبد ٗٔٞد .اص ايٖ سٛگتزس
آٌبٕ ؽ٘بعبيي خيشيٖ ٗ ٝيًٌٞبسإ ،اثشاص تؾٌش  ٝيب ثشهشاسي استجبط ثب ايؾبٕ ٗيض دس فٞست ٗيتبص
ٓيتٞاٗذ كشا ْٛگشدد.

پرَژي طراحي َ پياديسازي ساماوً پايگايٌاي مشاركتٌاي مردمي
تً صُرت انکترَويکی(قاتم وصة تر رَی سايتٌا)
دس ٓي ٖٜاعالٓي ٓبٕ ايشإ ثب تٞر ٚث ٚؽشٝع هبٕٗٞگزاسي دس صٓي٘ٛٚبي ٓشتجظ ثب تزتبست
اٌُتشٗٝيي ،پ ٍٞاٌُتشٗٝيي  ٝآضبي اٌُتشٗٝيي ٗ ٝيض اهذآبت ثبٗي ٓشًضي پيؼثي٘ي ٓيؽٞد ثتٚ
صٝدي عبيت ٛبي تزبستي ايشاٗي دس داخَ ًؾٞس ث ٚعشػت كشاگيش گشدد.
دس صبٍ صبضش ٗيض عبيت ٛبي ٓختِق ايشاٗي خشيذ  ٝكشٝػ اي٘تشٗتي ٝرٞد داسد ٓ ٝيتٞإ
ثب ٔٛب٘ٛگي ايٖ عبيت ٛب  ٝپشداخت دسفذي دس چبسچٞة ػ٘ٞإ ػبِٓيٖ ػِيٜب ثٓ ٚتذيتشإ ايتٖ
عبيتٛب ،دسيبكت ًٔي ٛبي ٓبُي ٓختِق اص عشين اي٘تشٗتي سا آٌبٕپزيش ٗٔٞد .دس ايٖ پشٝژ ٝ ٙثب
ثشٗبٓٞٗ ٚيغي ٝاعغ ٚدسگب ٙدسيبكت  ٝپشداخت اٌُتشٗٝيي ًٔيت ٚآذاد  ٝهشاسدادٕ ُتيت٘تي إٓ دس
عبيت ٛبي پشٓخبعت آٌبٕ ساٙاٗذاصي ايٖ پشٝژ ٝ ٙگشكتٖ آٓبس  ٝاعالػبت پشداختي اص عشين ٛتش
عبيت ثٞرٞد خٞاٛذ آٓذ.
ايٖ ٗٞع پشٝژٛ ٙب چ ٚث ٚػ٘ٞإ يي پبيگبٓ ٙؾبسًت ٓشدٓي دساصٓذت  ٝچ ٚث ٚػت٘تٞإ يتي
پبيگبٓ ٙوغؼي ثشاي صٞادث ٓٓ ْٜبٗ٘ذ عٞاٗش ٛبي ٗبگٞاسي ٔٛچ ٕٞصُضُ ٚثْٓ ،يتٞاٗذ دس ٓوبعغ
ٓختِق ٓجبُؾ ثغيبس ثباليي سا ث ٚعٔت اهؾبس آعيتپزيش س ٕٞٔ٘ٛگشدد.
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پرَژي طراحي َ پياديسازي ساماوً انکترَويکی طرح اکرام ايتام
ايٖ عشس خذاپغ٘ذاٗ ٝ ٚعشسٛبي ديگشي اص ايٖ دعت ٓيتٞاٗذ ساٛٙبي ٗٞيٖ اعتلبد ٙاص
ك٘بٝسي اعالػبت دس خذٓبت صٔبيتي ًٔيت ٚآذاد سا ثيؼ اس پيؼ آؽٌبس ٗٔتبيتذ .دس ايتٖ پتشٝژٙ
آٌبٕ اٗتخبة ٝعيغ ثشاي خيشيٖ رٜت اٗتخبة كشصٗذإ هبثَ پيبدٙعبصي اعت .ث ٚػ٘ٞإ ٓتختبٍ
آٌبٕ رغتز ٞاص عشين ٓؼيبسٛبي ع٘ي ،ر٘غيتي ٘ٓ ٝغوٚاي اص آٌبٗبت اُٝي ٚايٖ عتبٓتبٗتٚ
اٌُتشٗٝيٌي ٓيثبؽذ.
اسائ ٚسعيذ پشداخت ثٞٓ ٚهغ ًٔيٛب ث ٚصبٓيبٕ ،اعالعسعبٗي دس خقٞؿ ٝضؼيت كشصٗذإ
ايتبّ  ٝاسائ ٚگضاسػ ٛبي ٓختِق ث ٚصبٓيبٕ عشس ٔٛگي اص ٓضايبي ارشاي ايٖ پشٝژٓ ٙي ثتبؽتذ.
گلت٘ي اعت ثبالثشدٕ ضشيت ٗگٜذاؽت صبٓي ٗ ٝيض اعٔي٘بٕ خبعش ايؾبٕ اص ٓٞحش ٝاهغ ؽذٕ ٝي
دس ساعتبي صَ ٓؾٌالت ثشادسإ  ٝخٞاٛشإ ائبٗي( كشصٗذإ اًشاّ) اص رِْٜٔٓ ٚتشيتٖ ٓتضاثتبي
ارشاي ايٖ عشس ٓيثبؽذ.
ثب پيبد ٙعبصي ايٖ پشٝژ ،ٙگغتشػ عشس اًشاّ ايتبّ ث ٚفٞستي ً ٚكؼتبُتيتت ٛتبي كتشاٝإ
صبٓي يبثي  ٝاعالع سعبٗي دس صٓبٕ ٛبي پشًبس اص رِٔٓ ٚبٓ ٙجبسى سٓضبٕ ،تجذيَ ثت ٚكتؼتبُتيتت
ٌٓبٗيضٓ ٙغتٔش عبالٗ ٚگشدد ،هبثَ ارشا ٓيثبؽذ .دس ايٖ صٓي٘ ٚثبصٜٓ٘ذعي كشآي٘ذٛبي داخِي
عشس اًشاّ اص ٓٞاسدي اعت ً ٚثبيغتي ثب اُٝيت ثيؾتش ث ٚإٓ پشداخت ٚؽٞد.

پرَژي طراحي َ پياديسازي ساماوً انکترَويکی پرداخت قثُض مستمىذان از
طريق ايىتروت
ثب تٞر ٚث ٚايٌ٘ ٚثشخي اص هجٞك اهؾبس ٗيبصٓ٘ذ ث ٚدُيَ ػذّ اعتغبػت ٓبُتي پتشداختت
ٗٔي گشدد  ٝػال ٙٝثش ايزبد ٓؾٌالت ؽذيذ ثشاي ايؾبٕ ،ثبػج ايزبد خغبست ث ٚعبصٓبٕ ٛتبي
دُٝتي فبدس ً٘٘ذ ٙهجٞك ٓي گشدد ،اعتلبد ٙاص ايٖ آٌبٕ اي٘تشٗتي داساي ٓضايبي كشاٝاٗي ثشاي
اهؾبس آعيت پزيش اعت .ثذيٜي اعت ٔٛب٘ٛگي ع ٚربٗجت ٚثتيتٖ ًتٔتيتتت ٚآتذاد ،ثتبٗتي ٝ
عبصٓبٕ ٛبي دُٝتي فبدسً٘٘ذ ٙهجٞك ثٝ ٚيژٝ ٙصاست ٗيش ٝرٜت ارشاي ثي ًْ ً ٝبعت پشٝژ ٙاص
أٛيت ٝيژٙاي ثشخٞسداس اعت.

پرَژي طراحي َ پياديسازي ساماوً انکترَويکی تاميه جٍيسيً زَجٌاي جُان
ثب دس ٗظش گشكتٖ ايٌ٘ ٚدس ايٖ عشس ٓؾبسًت ٓغتويْ ٗيًٌٞبسإ تؼجي ٚگشديذ ٝ ٙث ٚػِتت
تؼذاد ًبالي صيبد ٓٞسد ٗيبص  ٝاعتلبد ٙتجِيـبتی تُٞيذ ک٘٘ذگبٕ ثب ٗٔبيؼ ٓضايبی ٓضقٞالت خٞد،
آٌبٕ دسيبكت تخليلبت ٓ٘بعت اص تُٞيذً٘٘ذگبٕ ثبال ٓيسٝدٔٛ .چ٘يٖ ثب تٞر ٚث ٚديذگتبٛ ٙتبي
دُٝت ٓضتشّ دس خقٞؿ توٞيت تُٞيذً٘٘ذگبٕ داختِتي ،ايتٖ عتشس اص ٓتغتبثتوتت ختٞثتي ثتب
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عيبعت ٛبي دُٝت رٜٔٞسي اعالٓي ثشخٞسداس اعت .اص ديگش ٓضايبي پيبدٙعبصي ايتٖ پتشٝژ،ٙ
ِٓٔٞط ثٞدٕ ًٔي ث ٚصٝدٛبي رٞإ ثشاي ٗيًٌٞبسإ خٞاٛذ ثٞد.

پرَژي طراحي َ پياديسازي ساماوً انکترَويکی تازارچً خيريً ايىتروتي
ث ٚفٞست ًِي ٓي تٞإ گلت ً ٚايٖ عشس اص عشين ايزبد يي عبيت ٓشتجظ ثب پٞستبٍ ًٔيتٚ
آذاد ٓ ٝتقَ ث ٚدسگب ٙثبٗي ث٘ٓ ٚظٞس ايزبد يي پبيگب ٙتزبست اٌُتشٗٝيي ٛتٔتيتؾتگتي  ٝاسائتٚ
ٓضقٞالت  ٝخذٓبت اكشاد ٝ ٝاصذٛبي تضت پٞؽؼ ًٔيت ٚآذاد ث ٚارشا دس ٓيآيذٛ .تٔتچت٘تيتٖ
ٓي تٞإ اص إٓ ثشاي اسائٓ ٚضقٞالت  ٝخذٓبت ٗيًٌٞبسإ ٝ ٝاسيض ٝر ٙٞصبفِ ٚث ٚصغبة ًٔتيتتتٚ
آذاد ثٜش ٙثشد .اعتلبد ٙاص فذا  ٝتقٞيشٛبي ٓ٘بعت اص رِٔٓ ٚضيتٛبي سهبثتي ايٖ عتبٓتبٗتٚ
خٞاٛذ ثٞد.
دس ايٖ عشس خيشيٖ اص ٓيبٕ ٓضقٞالت اسائ ٚؽذ ٙدس عبيت ،کبال يب صتی خذٓبت ٓٞسد ٗيبص
خٞد سا اص ٗٔبيؾگب ٝ ٙثبصاسچ ٚخيشي ٚاي٘تشٗتی ثب پشداخت آٗاليٖ  ٝيب پشداخت دس صٓتبٕ دسيتبكتت
ٓضق ،ٍٞخشيذاسی ٓي ٗٔبي٘ذ .ايٖ پشٝژ ٙث ٚفٞست ًِي ؽجي ٚكشٝؽگبٛٙبي اي٘تشٗتي سٝص دٗتيتب
ثٞد ٝ ٙدس رضئيبت داساي پيچيذگي ٛبي خبؿ ٓشتجظ ثب ًٔيت ٚآذاد ٓيثبؽذ .خيشي ٚثتٞدٕ ايتٖ
ثبصاسچٞٓ ٚضٞػي اعت ًٗ ٚيبص ث ٚاعالعسعبٗي  ٝتجِيـبت گغتشد ٙداسد .گش چًِ ٚي ٚپشٝژٛٙبي
ٓشتجظ ثب آذاد اٌُتشٗٝيي ث ٚػِت ٗٞيٖ ثٞدٕ إٓ  ٝاعتلبد ٙاص ك٘بٝسيٛبي سٝص ٗيبصٓ٘ذ تتجتِتيتؾ ٝ
اعالع سعبٗي ٓي ثبؽذ  ٌُٖ ٝثبصاسچ ٚخيشي ٚاي٘تشٗتي ث ٚػِت استجبط ٓغتويْ ثب ػتبٓتٓ ٚتشدّ
تجِيـبت ٝيژ ٙخٞد سا ٓيعِجذ.

پرَژي طراحي َ پياديسازي َب كيُسك در مراكس كميتً امذاد
دس فٞست ٝرٞد ثٞدرً ٚبكتي ،ايتٖ عتشس ٓتضايتبي صيتبدي سا ثتشاي ًتٔتيتتت ٚآتذاد ٝ
خذٓبت گيشٗذگبٕ دس ثش خٞاٛذ داؽت .ثٞة ًيتٞعتي دس ٝاهتغ ػتجتبست اعتت اص يتي عتبٓتبٗتٚ
عختاكضاسي سايبٗٚاي ،عيغتْ ػبَٓ ٗ ٝشّاكضاسٛبي ًٔيت ٚآذاد(ث ٚخقٞؿ ٗشّاكضاسٛبي تضت
ٝة)  ٝخظ پش عشػت اي٘تشٗتي ًً ٚال ث ٚؽٌَ يي ًيٞعي صيجب  ٝؽٌتيتَ دس ٓتؼتشك ديتذ ٝ
اعتلبدٓ ٙشدّ هشاس داسد.
ارشاي ايٖ عشس ثغيبسي اص پشٝژٛ ٙبي پيؾٜ٘بدي دس چبسچٞة عشس ًِي آذاد اٌُتشٗٝيي ثب
عُٜٞت ثيؾتشي ارشايي خٞاٛذ گشديذ .الصّ ث ٚرًش اعت ثب تٞر ٚث ٚگغتش ٙرـشاكيبيي ٓشاًض ٝ
ؽبخٛ ٚبي ًٔيت ٚآذاد ،اٗتوبٍ اعالػبت ٗ ٝيض ٝر ٙٞثيٖ ٓشاًض  ٝعتبد ٓتشًتضي ثغتيتبس صتبئتض
أٛيت ٓي ثبؽذ .آٌبٕ اعتلبد ٙاص اي٘تشٗت ثشاي ًبسثشإ رٜت ٓشٝس ٝثگب ٙکٔيت ٚآذاد  ٝعبيش
عبيت ٛبيی کٞٓ ٚسد ٗيبص تؾخيـ داد ٙؽٞد ،اص ٓضايبي ديگش ايٖ پشٝژٓ ٙيثبؽذ .ثب ارشاي ايٖ
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پشٝژ ٙث ٚفٞست ٝاهؼي ًٔيت ٚآذاد ث ٚيٌي اص ثيٗظيشتشيٖ عبصٓبٕٛبي رتٔتٜتٞسي اعتالٓتي
پيؾش ٝدس ك٘بٝسي اعالػبت  ٝاستجبعبت ٓجذٍ خٞاٛذ گشديذ .ايٖ پشٝژ ٙثب تٞر ٚث ٚايٌ٘ ٚدس ٓؼشك
ديذگب ٙػبٓٓ ٚشدّ ٓي ثبؽذ ،ارشاي عشس آذاد اٌُتشٗٝيي سا ث ٚفٞست ثغيبس ِٓٔٞط ثشاي آصبد
ٓشدّ  ٝث ٚخقٞؿ ٗيبصٓ٘ذإ ثٔٗ ٚبيؼ ٓيگزاسد.

پرَژي طراحي َ پياديسازي كارت اعتثاري انکترَويکی امذاد(تركت)
دس خقٞؿ ايٖ پشٝژ ٙالصّ ث ٚرًش اعت ايٖ اعت ً ٚايٖ ًبست اػتجبسي ضٔتٖ هتبثتِتيتت
اتقبٍ ث ٚؽجٌ ٚؽتبة آٌبٕ ْٛصٓبٕ خشيذ اي٘تشٗتي ،خشيذ اص پبيبٗٛٚتبي كتشٝػ( ٝ ٝ )POSة
کيٞعک  ٝصتی ثشداؽت پ ٍٞاص عشين خٞدپشداصٛب ( )ATMسا داسا ٓيثبؽذ .ثذيٜي اعتت ايتٖ
ًبست هبثَ ؽبسژ اص عشف ًٔيت ٚآذاد  ٝيب صبٓيبٕ ٗ ٝيًٌٞبسإ ثٞدٓ ٝ ٙيتٞاٗذ دس ٓتشاصتَ ثتؼتذ
رٜت ًِي ٚاكشاد تضت پٞؽؼ ًٔيت ٚفبدس گشدد .ثب ارشايي ؽذٕ ايٖ پشٝژ ٝ ٙدس فٞست فالصذيذ
آٌبٕ پشداخت ٓغتٔشي ٛب ث ٚعُٜٞت اص عشين ايٖ ًبس اػتجبسي كشآ ْٛيآيذ ً ٚاٗوالثتي دس
ساعتبي كؼبُيت ٛبي اهتقبدي  ٝصزْ ٝهتگيشي اص ٗيشٛٝبي ثخؼ ٓبُي  ٝؽبخٛٚبي ًٔتيتتتٚ
آذاد ثٝ ٚهٞع خٞاٛذ پيٞعت.
ايٖ پشٝژ ٙدس صٓي٘ ٚصلظ ًشآت اٗغبٗي خبٗٞادٛٙبي عشس پٞؽؼ ًْٗظيش ٓيثبؽتذ .اص
ٜٓٔتشيٖ ٓضايبی ايٖ پشٝژ ٙآکبٕ ٓؼشكی إٓ ث ٚػ٘ٞإ يک کبست تختلتيتق  ٝرتِتت ٓؾتبسکتت
كشٝؽ٘ذگبٕ  ٝتُٞيذ ک٘٘ذگبٕ ٔٛ ٝچ٘يٖ تغشيغ دس ٝاسيض ٝر ٚث ٚصغبة ٗيبصٓت٘تذإ  ٝايتتتبّ ٝ
دسيبكت گضاسػ ٛبی ٓ٘ظْ اص إٓ ٓی ثبؽذٔٛ .چ٘يٖ ثب ارشاي ايٖ پشٝژُ ٙض ّٝصضٞس ٗيبصٓ٘تذ دس
يي ؽؼج ٚخبؿ اص يي ثبٗي سا ثشاي دسيبكت ٓجبُؾ اٛذايي اص ثيٖ سكت ٝ ٚكشد ٗيبصٓ٘ذ ثٓ ٚشارؼ ٚثٚ
اُٝيٖ خٞدپشداص آٌبٕ ثشداؽت اص صغبة خٞد سا خٞاٛذ داؽت.
اص ديگش آٌبٗبتي ً ٚثب ارشاي ايٖ پشٝژ ٙكشآ ْٛي گشدد ،آٌتبٕ اختتتقتبؿ ًتبست ٛتبي
اػتجبسي ٛذي ٚثٓ ٚذدرٞيبٕ دس صٓبٕ ٛبي خبؿ ٓبٗ٘تذ سٝصٛتبي آختش عتبٍ ٓتي ثتبؽتذ .اسائتٚ
ًٔي ٛضي٘ٛ ٚبي تضقيَ ث ٚداٗؼآٓٞصإ  ٝداٗؾزٞيبٕ تضت پٞؽؼ دس اثتذاي عبٍ تضقيِي ٝ
ديگش ًٔي ٛبي ٓوغؼي ٓبٗ٘ذ ثٖ ٛبي پٞؽبى ٞٓ ٝاد ؿزايي اص ايٖ عشين ث ٚعُٜٞت دس اختيتبس
ٓذدرٞيبٕ هشاس خٞاٛذ گشكت.
اص ديگش ٓضايبي ٝيژ ٙايٖ پشٝژ ٙاص ثيٖ سكتٖ ثغيبسي اص كشآي٘ذٛبي ٝهتتگتيتش  ٝؿتيتش ضتشٝس
ًبسٓ٘ذإ ًٔيت ٚآذاد ث ٚخقٞؿ دس ؽبخٛٚب ٓيثبؽذ .ث ٚثيبٕ ديگش تٔبٓي ايٖ كشآي٘ذٛب تٞعظ
ثبٗي ػبَٓ فٞست گشكت ٝ ٚگضاسػ إٓ ث ٚفٞست اٌُتشٗٝيٌي  ٝيب صتي ًبؿزي دس اختيبس ًٔتيتتتٚ
آذاد هشاس خٞاٛذ گشكتٔٛ .چ٘يٖ تٔشًض اعالػبت دس ٓشًض ،آٌبٕ ثشٗبٓٚسيضي  ٝعيبعتگزاسي
ثٜتش ثشاي ٓذيشإ اسؽذ ًٔجت ٚآذاد سا كشآ ْٛيآٝسد.
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پرَژي طراحي َ پياديسازي ساماوً انکترَويکی َام محكُميه
ثب تٞر ٚثُ ٚض ّٝعشػت  ٝدهت دس اعتؼالّ ٝاّ ٓضکٓٞيٖ دس ک٘بس ٓٞضتٞع ٓتٜتْ صتلتظ
اعالػبت ؽخقی  ٝصشيْ خقٞفی اكشادی ک ٚاص ايٖ ٝاّ اعتلبد ٙکشدٙاٗذٓ ،يتٞإ عيغتتتْ
اعتؼالّ ٝاّ ٓضٌٓٞيٖ سا دس چبسچٞة يي ثشٗبٓ ٚتضت ٝة عشاصي  ٝپيبدٙعبصي ٗٔٞد .ثتذيتٜتي
اعت تغشيغ دس اعتؼالّ ٓ٘زش ث ٚاسائ ٚعشيؼتش ٝاّ ثٓ ٚضٌٓٞبٕ  ٝگؾبيؼ صبٍ ايؾبٕ خٞاٛذ
گشديذ.

پرَژي ارائً خذمات از طريق SMS
آٌبٕ اسعبٍ  ٝدسيبكت پيبًّٞتب ٙث ٚعٞس ٔٛضٓبٕ
كشآي٘ذ اسعبٍ  ٝدسيبكت پيبًّٞتب ٙث ٚگٚٗٞاي دس اعتبٗذاسد  GSMتؼشيق ؽتذ ٙاعتت ًتٚ
ٓي تٞاٗذ دس صيٖ اٗزبّ ٌٓبُٔبت تِل٘ي ٗيض اٗزبّ گيشد.
آٌبٕ اسعبٍ پيبًّٞتب .offline ٙثب تٞر ٚث ٚايٖ آش ًً ٚبسگضاس عتشٝيتظ دٛت٘تذ ،ٙپتيتبّ
ًٞتبٛ ٙب سا دس خٞد رخيشٞٔٗ ٙد ٝ ٙعپظ اسعبٍ ٓيٗٔبيذٓ ،يتٞإ پيبّ ًٞتبٛٙبيي سا ٗيتض ثتٚ
ٓوقذ تِلٖ ٔٛشاٛ ٙبيي ً ٚكؼالً دس دعتشط ٗيغت٘ذ ،اسعبٍ ٗٔٞد .ثشخي اص ٓٞاسدي ً٘ٓ ٚزش ثٚ
دس دعتشط ٗجٞدٕ دعتگب ٙتِلٖ ٔٛشا ٙثشاي تضٞيَ پيبّ ٓي گشدٗذ ػجبست٘ذ اص ٝرٞد ختشاثتي دس
ؽجٌ ،ٚخبٓٞػ ثٞدٕ دعتگب ٙتِلٖ ٔٛشا ٝ ٙيب پش ثٞدٕ صبكظ ٚعيًْبست دس دعتتگتب ٙتتِتلتٖ
ٔٛشا.ٙ
ٓي تٞإ هبثِيت استجبط ثب ػ٘بفش خبسد اص ؽجٌ ٚتِلٖ ٔٛشا ٙسا ٗيض دس عشٝيظ پيبًّتٞتتبٙ
كشا ْٛآٝسد .دس ٗتيز ٚثب اعتلبد ٙاص ايٖ عشٝيظ ٓي تٞإ ًبسثشدٛبي ٓختِلي سا ثٓ ٚؾتتشًتبٕ
ؽجٌ ٚتِلٖ عيبس ػشضٞٔٗ ٚد .ث ٚػ٘ٞإ ٓخبٍ ٓي تٞإ ث ٚخذٓبتي ٓبٗت٘تذ دسيتبكتت  ٝاسعتبٍ
ٗبٓٛ ٚبي اٌُتشٗٝيٌي اص عشين تِلٖ ٔٛشا ،ٙاتقبٍ ث ٚاي٘تشٗت اص عشين تِلٖ ٔٛشا ٝ ٙثغتيتبسي
ًبسثشدٛبي ديگش اؽبسً ٙشد .ايٖ ًبسثشدٛب ثب اعتلبد ٙاص عشٝيظ پيبّ ًٞتب ،ٙدادٛٙبي خٞد سا سد ٝ
ثذٍ ٓيٗٔبي٘ذ.
ٔٛچ٘يٖ ثب اعتلبد ٙاص ايٖ عبٓبٗٓ ٚي تٞإ ٓبژُٜٝبي ٓتلبٝت ريَ سا ث ٚخذٓت گشكت:
ايزبد خجش گضاسي اص عشين  SMSف٘ذٝم اٗتوبدات  ٝپيؾٜ٘بدات
ثشگضاسي ٗظشع٘زي
 ثشگضاسي ٓغبثوبت اص عشين SMS
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آٓبسگيشي
پشي٘ت
 دكتش تِلٖ تضت ؽجٌٚ

پرَژي ارائً خذمات از طريق مراكس  ICTرَستايي
ثب اعتلبد ٙاص خذٓبت ٓشاًض  ICTسٝعتبيي ٓي تٞإ ،خذٓبتي ٓبٗ٘ذ اسائ ٚدسخٞاعتٛتبي
ٓذدرٞيي  ٝؿيش ٓذدرٞيي سا اص اهقب ٗوبط ٓي ٖٜاعالٓي  ٝث ٚفٞست ًبٓال اٌُتشٗٝيٌي اٗتزتبّ
داد .ايٖ پشٝژ ًٚ ٙيٌي اص پشٝژٛ ٙبي ًالٕ ًؾٞسي دس خقٞؿ گغتتشػ كت٘تبٝسي اعتالػتبت ٝ
استجبعبت ث ٚاهقب ٗوبط ًؾٞس  ٝپيبد ٙعبصي دُٝت اٌُتشٗٝيي ٓي ثبؽذ ،دس صبٍ صبضش اص عتشيتن
ٝصاستخبٗ ICT ٚدس صبٍ پيگيشي ثٞد ٝ ٙثش اعبط إٓ صذٝد  03.333سٝعتب ث ٚايٖ ٓتشاًتض ٓتزتٜتض
ٓيگشدٗذ .ايٖ ٓشاًض داساي آٌبٗبت ٓختِق سايبٗٚاي  ٝخغٞط ٓشتجظ ثب اي٘تشٗت ٓيثبؽ٘ذ.
دس صٓي٘ٓ ٚؾبسًت ٛبي ٓشدٓي ٓٞاسدي اص رِٔ ٚحجت ٗبّ صبٓيبٕ عشس اًشاّ ،دسخٞاعتت
ف٘ذٝم فذهبت ،اػالّ ٌٔٛبسي ،آٓبدگي اسائًٔ ٚي ٓبُي ٗ ٝيض ٓؼشكي ٗيبصٓ٘ذإ سا ٓيتٞإ اص
عشين ايٖ ٓشاًض اهذاّ ٗٔٞد .دس خقٞؿ ٛشًذاّ اص ايٖ ٓٞاسد آٌبٕ ايزبد يي كشّ اٌُتشٗٝيٌي دس
پٞستبٍ ًٔيت ٚآذاد ٝرٞد خٞاٛذ داؽت ً ٝبكي اعت تب ًبسثش اص عشين ٓشًض  ICTسٝعتبيتي ثتب
اتقبٍ ٓ٘بعجي ً ٚايٖ ٓشاًض ث ٚاي٘تشٗت داسٗذ ،ث ٚپٞستبٍ آذاد ٓشارؼٞٔٗ ٚد ٝ ٙخذٓبت ٓٞسد ٗيبص
سا دسيبكت ٗٔبيذ .آٌبٕ استجبط ثب يي ًبسؽ٘بط ث ٚفٞست ٗ Onlineيض ثشاي اسائ ٚخذٓبت ثٜتتتش دس
ٗظش گشكت ٚؽذ ٙاعت.
ثب ارشاي ايٖ پشٝژ ٝ ٙثب ٛذف اسائ ٚخذٓبت آٓٞصػ  ٝاعالعسعبٗيٓ ،يتٞإ آٓٞصػ ٛتبي
ثٜذاؽتي ،آٓٞصػ ٛبي كش٘ٛگي  ٝػويذتي ،اػالٓيٛٚب  ٝاعالػيٛٚب  ٝدسختٞاعتت اعتالػتبت
ٗؾشي ٚسا ثب ًيليت ثبالتش  ٝث ٚفٞست اٌُتشٗٝيي اسائٞٔٗ ٚد .دس خقٞؿ خجشٗبٓٛٚتبي آٓتٞصؽتي
تبً٘ ٕٞچ٘ذيٖ ؽٔبس ٙاص ٗؾشي ٚاداس ًَ ٙآٓبس  ٝك٘بٝسي اعالػبت ثش سٝي پٞستبٍ ثبسگتزاسي ؽتذٙ
اعت ٝ .ثب ارشاي عشس آذاد اٌُتشٗٝيي ايٖ آٓٞصػٛبي اص هبُت كبيَٛبي  PDFدسآٓذ ٙث ٚفٞست
چ٘ذسعبٗٚاي هبثَ اسائ ٚخٞاٛذ گشديذ .ثذيٜي اعت ثشاي ايٖ ٓ٘ظٞس ثغتش ٓ٘بعت عختاكضاسي
دس ٓشًض ٓٞسد ٗيبص ٓيثبؽذ.
اص ديگش ٓضايبي ارشاي ايٖ پشٝژٓ ٙي تٞإ ث ٚاخز اٗتوبدات ،پيؾٜ٘بدات  ٝؽٌبيبت ث ٚفٞست
 Onlineاؽبسً ٙشد .دس ايٖ ثخؼ  ٝثب ايزبد كشّ ٛبي اٌُتشٗٝيٌي ٓشثٞع ٚآٌبٕ گشكتتٖ ٗتظتشات
اكشاد تضت پٞؽؼ  ٝعبيش ٓشدّ صتي دس دٝستشيٖ سٝعتبٛبي ًؾٞس ثٞرٞد ٓيآيذ.
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پرَژي ارائً خذمات تً كاركىان تً صُرت ايىتروتي
ثب تٞر ٚث ٚصيشعبخت ٛبي ثٞرٞد آٓذ ٙدس ثخؼ ك٘بٝسي اعالػبت ًٔيت ٚآذاد ٓبٗ٘ذ پٞستبٍ
عبصٓبٗي ٗ ٝ Emdad.irيض آٓٞصػ ٛبيي ً ٚدس صٓي٘ ٚاعتلبد ٙاص سايبٗ ٚثً ٚبسً٘بٕ ًٔيت ٚآتذاد
داد ٙؽذ ٙاعت ،ايٖ آٌبٕ ٝرٞد داسد ً ٚثغيبسي اص كؼبُيتٛبي كؼِي ٝاصذٛب  ٝثخؼ ٛتبي
ٓختِق ًٔيت ٚآذاد ث ٚفٞست اٌُتشٗٝيي فٞست پزيشد .اص ْٜٓتشيٖ ايٖ ثخؼٛبٓ ،يتٞإ ث ٚاسائٚ
خذٓبت ثً ٚبسً٘بٕ اؽبسً ٙشد .ثشاي ٓخبٍ ثشاي اعتلبد ٙاص آٌبٗبت سكبٛي(ٓبٗ٘ذ آٌبٗبت كضب دس
ؽٜشٛبي صيبستي  ٝتلشيضي) ٓي تٞإ دس ثخؼ ٓشثٞع ٚدس پٞستبٍ عبصٓبٗي  ٝثب ايزبد كشّٛتبي
ٓشتجظ ٗغجت ث ٚحجت ٗبّ اهذاّ ٗٔٞد.
كبسؽ اص عشػت  ٝدهت عبٓبٗ ،ٚعُٜٞت گضاسػ گيشي تٞعظ ٓذيشإ ،رخيشً ٙشدٕ ٝهتت
اكشادي ًٓ ٚغئُٞيت حجت ٗبّ سا ث ٚػٜذ ٙداسٗذ ٓٞاسدي ٓبٗ٘ذ ػذاُت دس اعالعسعبٗي  ٝآعتبٕ
ؽذٕ اعتلبد ٙاص ايٖ ٓضايب ثشاي  ٝ ٚٔٛثغٞس ٓغبٝي اص رِٔ ٚهبثتِتيتت ٛتبيتي اعتت ًت ٚثتب
پيبدٙعبصي ايٖ پشٝژ ٙكشا ْٛخٞاٛذ آٓذ.

پرَژي ارائً خذمات فرٌىگي تً صُرت ايىتروتي
ًٔيت ٚآذاد ثب عشاصي  ٝپيبد ٙعبصي ايٖ پشٝژ ٙهقذ داسد تب دس چٜبسچٞة اٛتذاف ػتبُتي
خٞد ٝ ،ثب اعتلبد ٙاص ك٘بٝسي ٛبي ٗٞيٖ ثش سٝي عغش كش٘ٛگ ربٓؼ ٝ ٚثٝ ٚيژٓ ٙذدرٞيبٕ تبحيشات
ٓخجت ثيؾتشي سا عبٓبٗذٛي ً٘ذ .ايٖ پشٝژ ٙدس اُٝيٖ هذّ اعالعسعبٗي ثٓ ٚذدرٞيبٕ سا دس هبُت
اسائٓ ٚضتٞاي كش٘ٛگي ث ٚفٞست كبيَ ٛبي ٗٞؽتبسي  ٝعٔؼي  ٝثقشي دٗجبٍ ٓيٗٔتبيتذ ٝ .دس
هذّ ٛبي ثؼذي اسائ ٚثغتٛ ٚبي كش٘ٛگي ًٔ ٝي آٓٞصؽي ث ٚداٗؼآٓٞصإ ،داٗؾزٞيبٕ  ٝعالة
تضت پٞؽؼ سا دس دعتٞس ًبس داسد .ايٖ اهذآبت دس د ٝثخؼ پٞستبٍ  ٝاسعبٍ  Emailثٓ ٚذدرٞيبٕ
ثشٗبٓٚسيضي ؽذ ٙاعت.

پرَژي ارائً خذمات تٍذاشتي ،درماوي َ تيمًاي تً صُرت ايىتروتي
ايٖ پشٝژ ٙدس كبص ا ٍٝاسائ ٚكؼبُيت ٛبي ًٔيت ٚآذاد دس ثخؼ خذٓبت ثٜذاؽتي ،دسٓبٗي ٝ
ثئٚاي ث ٚفٞست اعالع سعبٗي دس هبُت پٞستبٍ عبصٓبٗي ًٔيت ٚآذاد ثٞد ٙاعت ًت ٚدس صتبٍ
صبضش فٞست گشكت ٚاعت .دس كبص ثؼذي  ٝثب دس اُٞٝيت هشاسدادٕ سٝعتبٛب ث ٚػ٘ٞإ ثخؼ ثضسگي
اص ربٓؼٓ ٚذدرٞيبٕ ًٔيت ٚآذاد ،اسائ ٚآٓٞصػ ٛبي ثٜذاؽتي ،دسٓتبٗتي  ٝاسائتٓ ٚؾتبٝس ٙدس
خقٞؿ ثئٞٓ ٚسد تبًيذ هشاس گشكت ٚاعت .ؽ٘بعبيي اكشاد ثئٗ ٚؾذٓ ٝ ٙؼشكي آٜٗب ثٓ ٚشارغ
ريقالس اص رِٔٓ ٚضايبيي اعت ً ٚثب ساٙاٗذاصي ايٖ پشٝژ ٙدس ثغتش پشٝژِٓ ٙي  ICTسٝعتتتبيتي،
كشا ْٛخٞاٛذ ؽذ.
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پظ اص پيبد ٙعبصي ٜٗبيي ايٖ پشٝژ ٙآٌبٕ ٓؼشكي اكشاد تضت پٞؽؼ ثتٓ ٚتشاًتض عتشف
هشاسداد  ٝتغٜيَ اهذآبت ٓبُي  ٝثئٚاي اص عشين ؽبخٛٚب ثٞرٞد خٞاٛذ آٓذٔٛ .چ٘يٖ دسيبكت
 ٝاسائ ٚآٓبس ٓذدرٞيبٕ ثئبس تضت پٞؽؼ ،ثٓ ٚذيشإ ايٖ آٌبٕ سا ٓي دٛذ تتب ثتب اٗتذيؾتيتذٕ
تذثيشٛبي الصّ  ٝپٞؽؼ ٛبي ثئ ٚاي ًبَٓ ثتٞاٗ٘ذ ثبس ٓبُي ثيؾتشي سا اص دٝػ ٓتذدرتٞيتبٕ
ثشداسٗذ.
پرَژي ارائً خذمات مسكه تً صُرت ايىتروتي
خذٓبت ٓشتجظ ثب ٓغٌٖ ٓذدرٞيبٕ دس چبسچٞة ايٖ پشٝژ ٙث ٚفٞست اي٘تشٗتي فٞست خٞاٛذ
پزيشكت .اُجت ٚايٖ آٌبٕ اضبك ٚثش اهذآبتي اعت ً ٚث ٚفٞست ؿيش اي٘تشٗتي  ٝدس صبٍ صبضش رضٝ
كؼبُيتٛبي ًٔيت ٚآذاد هشاس داسد .ثب عشس سيضي يي پبيگب ٙداد ٝ ٙايزبد يي كشّ توبضبي ٓغٌٖ دس
پٞستبٍ عبصٓبٗي آٌبٕ ؽ٘بعبيي ٗيبصٓ٘ذيٛبي ٓغٌٖ ثٞرٞد خٞاٛذ آٓذ.
دس ايٖ هبُت ،كؼبُيتي ً ٚثب عشػت پبييٖ ْٛاً٘ ٕٞدس صبٍ ارشاعت ث ٚؽتٌتَ ثغتيتبس
عبد ٙفٞست خٞاٛذ پزيشكتٔٛ .چ٘يٖ ايٖ آٌبٕ ٝرٞد خٞاٛذ داؽت ً ٚايٖ پتبيتگتب ٙداد ٙدس
اختيبس عبصٓبٕ ٛبي ٓشتجظ رٜت دسيبكت تغٜيالت  ٝآٌبٗبت ثب اُٞٝيت خبؿ هشاس گتيتشد .ارتبسٙ
ٓغٌٖ ًٔ ٝيٛضي٘ٛ ٚبي خيشيٖ دس ايٖ خقٞؿ ٗيض دس ايٖ پشٝژٞٓ ٙسد تبًيذ هشاس داسد .دس خقٞؿ
ايٖ پشٝژ ٙآٌبٕ اعتلبد ٙاص ثغتش پشٝژِٓ ٙي  ICTسٝعتبيي ٗيض ٝرٞد داسد.

پرَژي اشتغالزايي تر پايً فىاَري اطالعات َ ارتثاطات
ًٔيت ٚآذاد ثب تٞر ٚث ٚگغتش ٙكؼبُيت ٛبي خٞد ٗ ٝيض پشاً٘ذگي رـشاكيبيي ؽتبختٛ ٚتب
آٌبٕ ٓ٘بعجي سا ثشاي ثٌبسگيشي اكشاد تضت پٞؽؼ ثًٔ ٚي ك٘بٝسي اعالػبت  ٝاستجتبعتبت داسا
ٓيثبؽذ .آشٝص ٙثغيبسي اص كؼبُيتٛب سا ٓي تٞإ ث ٚفٞست ٓزبصي  ٝثذ ٕٝصضٞس ٗيشٛٝب دس ٓضَ
ًبس ث ٚاٗزبّ سعبٗيذ .ثشاي ٓخبٍ آٌبٕ تبيپ ثغيبسي اص ٓغت٘ذات ٞٗ ٝؽتزبت عبصٓبٕٛب تٞعظ
ٓذدرٞيبٕ ًٔيت ٚآذاد ث ٚفٞست ٓزبصي ٝرٞد داسد .اُجت ٚآٓٞصػ ٓ٘بعت  ٝداؽتتٖ سايتبٗت ٚاص
ِٓضٓٝبت ارشاي ايٖ پشٝژ ٙاعت.
اص آٗزب ً ٚدس ايٖ پشٝژ ٙاؽتـبٍ صايي ثش پبي ٚك٘بٝسي اعالػبت  ٝاستجبعبت ٓتذٗتظتش اعتت،
ٗيبصي ث ٚصضٞس كيضيٌي اكشاد دس ٓضَ ًبس ٗٔيثبؽذٔٛ .چ٘يٖ صٓبٕ كؼبُيت ٗيض ٓضذٝد ث ٚصٓبٕ
اداسي ٗٔيثبؽذ .ايٖ ٓٞاسد ٗ ٚتٜ٘ب ثٗ ٚلغ ًبسً٘بٕ ٓي ثبؽذ ،اص إٓ رٜت ً ٚثشاي ثٌبسگيشي اكشاد
ٗيبصي ث ٚآٌبٗبت اداسي ٛ ٝضي٘ٛ ٚبي ٓشتجظ ٗٔي ثبؽذ ،ثشاي ًٔيت ٚآذاد ٗيض ٓ٘بكغ ٓ٘بعجي سا
دس ثشداسدًٔ .يت ٚآذاد ثب تٞر ٚث ٚصضٞس ٗ ٝلٞري ً ٚدس عبيش اسگبٕٛبي دُٝتي  ٝخقٞفي داسد،
هبثِيت اخز پشٝژٛ ٙبي ٓزبصي ٓ ٝذيشيت إٓ ثب اعتلبد ٙاص ٓذدرٞيبٕ سا داسا ٓيثبؽذ ٝ .دس ايتٖ
ٓيبٕ ك٘بٝسي اعالػبت  ٝاستجبعبت ًٔي ؽبيبٗي ث ٚاخز ٓ ٝذيشيت پشٝژٛٙب ٓيٗٔبيذ.
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پرَژي كارياتي ايىتروتي مذدجُيان
دس صبٍ صبضش ؽشًت ٛبي صيبدي دس رٜبٕ ٗغجت ث ٚؽ٘بعبيي اكشاد ٓتوبضي ًبس ٗ ٝيتض
عبصٓبٕ ٛب ٜٗ ٝبدٛبي ٓتوبضي ٗيشٝي اٗغبٗي ٗ ٝيض اتقبٍ ايٖ د ٝثخؼ اهذاّ ٓيً٘٘ذ .كؼبُيت
ايٖ ٗٞع ؽشًت ٛب دس ايشإ ٗيض س ٝث ٚگغتشػ اعت .دس صبٍ صبضش ًبسيبثي اص عشين ايت٘تتتشٗتت
ثخؼ هبثَ ٓالصظٚاي اص ًِي ٚكؼبُيت ٛبي ًبسيبثي سا ث ٚخٞد اختقبؿ داد ٙاعت.
ًٔيت ٚآذاد دس عشاصي ايٖ پشٝژ ٙاعتلبد ٙاص خذٓبت ًبسيبثي اي٘تشٗتي ثشاي ٓتذدرتٞيتبٕ
خٞد سا ٓذ ٗظش هشاس داد ٙاعتٔٛ .چ٘يٖ دس ٓزاًشاتي ً ٚتبً٘ ٕٞفٞست گشكت ٚاعت آتٌتبٕ دس
اُٞٝيت هشاسدادٕ ٓذدرٞيبٕ تضت پٞؽؼ ًٔيت ٚآذاد ٗغجت ث ٚديگش ٓتوبضيبٕ ًبس ٝرٞد داسد .دس
ثخؼ ديگشي اص ايٖ پشٝژ ٙؽ٘بعبيي تٞاٗٔ٘ذي ٛب  ٝػالهٔ٘ذي ٓذدرٞيبٕ تضت پٞؽؼ ثٗ ٚتٞع
ًبس ،فٞست خٞاٛذ پزيشكت.

پرَژي ومُوً طراحي َ پياديسازي ساماوً خذمات مُردي
ايٖ پشٝژ ًٚ ٙث ٚػ٘ٞإ پبيِٞت دس صبٍ صبضش ٓشاصَ اُٝي ٚخٞد سا پؾت عش گزاؽت ٚاعت،
ث٘ٓ ٚظٞس ٌٓبٗيضٞٔٗ ٙدٕ خذٓبت صٔبيتي ؿيش ٓغتٔش عشاصي گشديذ ٙاعت .اكضايؼ ًتيتلتيتت
خذٓبت ،رِٞگيشي اص دٝثبسًٙبسي يب عٞء اعتلبدٛ ٙبي اصتٔبُي ،رِٞگيشي اص تشددٛبي ؿيشضشٝس ٝ
اكضايؼ سضبيت ٓ٘ذي خذٓت گيشٗذگبٕ اص اٛذاف ايٖ پشٝژ ٝ ٙعبيش پشٝژٛ ٙبي آذاد اُتٌتتتشٗٝتيتي
ٓيثبؽذ.
ايٖ عبٓبٗ ٚثب تٔشًض كؼبُيت ٛبي صٔبيتي ؿيش ٓغتٔش آٌبٕ تغشيغ صٓبٕ اسائ ٚخذٓبت ٝ
ارشاي ػذاُت دس ايٖ ٗٞع صٔبيت سا ثشاي ًٔيت ٚآذاد ث ٚاسٓـبٕ ٓيآٝسد.

تٜي ٚؽذ ٙدس دكتش آٓبس  ٝك٘بٝسی اعالػبت
ثب ٔٛکبسی ؽشکت گغتشػ ك٘بٝسی اعالػبت  ٝاستجبعبت خبٝسٓيبٗٚ

ٗگبسػ :صغيٖ اعالٓی ،اصغبٕ سیبضی افلٜبٗی
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