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چكيذه
هؼوبضی فضبّبی هٌغجك ثب ؾبذتبض آیٌسُ خْت زؾتیبثی ثِ هجبًی تَؾؼِ پبیساض؛ ثط اؾبؼ اصَل اًتمبل اعالػبت ٍ فٌبٍضی
اضتجبعبت قىل ذَاّس گطفت ٍ تحَل چْطُ قْطّب ٍ ؾبذتبض وبلجسی هؼوبضی ٍ قْطؾبظی هؿتلعم قٌبذت هَاًغ ٍ ثطضؾی
ًَالص ،خْت تَؾؼِ ٍ زؾتیبثی ثِ ایي اصَل هیثبقس .ایي پػٍّف ؾؼی زاضز تب ثب ثطضؾی ًمف فٌبٍضی اضتجبعبت ٍ اعالػبت
( )ICTزض َّقوٌس ؾبظی اهبوي هؿىًَی ٍ ازاضی؛ ًمف حیبتی ایي ػلَم ضا زض ثطلطاضی آؾبیف فیعیىی ثطضؾی ًوَزُ ٍ زض
ًْبیت ثب ثطضؾی هَاًغ ضقس ٍ تَؾؼِ ؾبذتوبًْبی َّقوٌس؛ ضاّىبضّبیی ضا خْت تَؾؼِ ػلوی ٍ ػولی فطآیٌس َّقوٌسؾبظی ٍ
هؼطفی ؾبذتوبًْبی َّقوٌس ثِ ػٌَاى ػَاهلی وِ ثبػث حفظ ٍ ثمبء هٌبثغ اًطغی گطزیسُ ٍ ّوچٌیي هبًغ اظ افعایف آلَزگی
هحیظ ظیؿت هی گطزًس  ،اضائِ زّس  .ثطای ایي هٌظَض زض هطحلِ اٍل ذبًِّبی َّقوٌس زض قْط الىتطًٍیه هَضز ثطضؾی لطاض
گطفت ٍ ؾپؽ ًمف ICTزض زؾتیبثی ثِ هسیطیت صحیح اًطغی زض ؾبذتوبى هؿىًَی ثطضؾی گطزیس.زض هطحلِ زٍم ثب اخطای
پػٍّف هیساًی زض ؾغح قْط هكْس ٍضؼیت تَؾؼِ ٍ هجبًی  ICTهَضز هغبلؼِ لطاض گطفت .هغبلؼبت صَضت گطفتِ ًكبى
هیزّس ووجَز ٍ ًمصبى اهىبًبت پبیِ ٍ ظیط ثٌبیی  ICTثبػث وبّف پصیطـ فطآیٌس َّقوٌسؾبظی ثَزُ ٍ هیعاى ضضبیت
قْطًٍساى اظ ذسهبت الىتطًٍیه ٍ خلت اػتوبز آًْب  ،ثبػث گطایف ثیكتط ثِ ؾوت َّقوٌسؾبظی ذَاّس قس ّ .وچٌیي زض
ذبتوِ ثب ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ ایي تحمیمبت ضٍقْبیی خْت تؿْیل فطآیٌس َّقوٌسؾبظی ثِ ػٌَاى یه التعام زض هؼوبضی ٍ
قْطؾبظی هغطح گطزیس .
واصههاي كليذي :ذبًِ ّبی َّقوٌس ،قْط الىتطًٍیه ،تَؾؼِ پبیساض ،فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت

 1ایي همالِ ترگرفتِ از پایاى ًاهِ وارشٌاسی ارشذ هؼواری ًَیسٌذُ تا ػٌَاى "طراحی هؼواری تٌیاد پصٍّشْا ٍ فٌاٍریْای ًَیي در هؼواری ٍ شْرسازی تا رٍیىرد  ICTدر شْر هشْذ " هی تاشذ .

هقذهه
عطح هؿبلِ
تحَالت تىٌَلَغیه ػطصِ صٌؼت ٍ فٌبٍضی ٍ ضقس ضٍظ افعٍى آى ػلی ضغن هحبؾي ثیی قیوبض،زاضای هحیسٍزیتْبی ًبقیٌبذتِای هییثبقیس.اگط
فٌبٍضیّبی ًَیي ثِ قىل خسی زض ػطصِ ّبی گًَبگَى ثِ وبض گطفتِ ًكَز ٍ ثیِ صیَضت ترصصیی ٍاضز ػطصیِ قیْطؾیبظی ًكیَز ،زض ًْبییت
هحیغْبی قْطی ثِ ثؿتطی اظ ضز ٍ تىصیت ٍالؼیت ثسل ذَاّس قس ٍ زض ؾیط تحَالت  ،فطٌّگ ٍ َّیت هلی زض ػطصِّبی قْطی ضًگ ذَاّس
ثبذت  (.همتسضی  ) 11 :1831،اظ عطفی ثبظگكت ًبپصیط ثَزى هٌبثغ اًطغی اظ هؿبئلی اؾت وِ ًیبظهٌس ثبظثیٌی زلیكتط ٍ ترصصیتط ثیَزُ ٍ ثیِ
هَاظات آى زؾتیبثی ٍ تَخِ ٍیػُ ثِ اصَل اًسیكِّبیی وِ ثِ ػٌَاى اصَل پبیساضی 2اظ آى یبز هیقَز ضا هیعلجیس .هؼویبضی پبییساض 3اظ خولیِ
پبؾرْبیی اؾت وِ زض ػطصِ ؾبذت ثٌبّبی اهطٍظی ثِ ػٌَاى یىی اظ هْوتطیي اضوبى زؾتیبثی ثِ خبهؼِای پبیساض هغیطح هییگیطزز ویِ ذیَز
زاضای اصَل ٍ قطایغی اؾت وِ هغبثك ثب ٍضؼیت خَاهغ هرتلف ،تؼبضیف گًَبگًَی اظ آى اضائِ هیقَز ٍ ایي زضحبلی اؾیت ویِ ّیسه ًْیبیی،
زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ پبیساض هیثبقس .زض خسٍل قوبضُ  ، 1ػَاهل ولیسی تَؾؼِ پبیساض زض  8ثرف التصبز  ،اختوبع ٍ هحیظ ظیؿت تمؿیینثٌیسی
قسُ اؾت .
جذول  -1عواهل كليذي توسعه پایذار (هاخذ:قادري و هوكاراى)801 :8811 ،
هؤلفِ اصلی
تَؾؼِ پبیساض

التصبز

اختوبع

هحیظ ظیؿت

قبذصْب

وبضایی التصبزی
زض اؾتفبزُ اظ
هٌبثغ تَؾؼِ
فؼبلیت زض فضبی
ضلبثتی
حضَض فؼبل زض
قجىِ خطیبًْبی
هبلی ٍ هٌبثغ
اقتغبل
اضتمبءویفیت
ظًسگی

ػسالت زض تَظیغ هٌبفغ ٍ ّعیٌِّبی
تَؾؼِ
ویفیت ظًسگی
وبّف فمط
آهَظـ
وبّف هؼضالت ظًسگی
تَاًوٌس ؾبظی قْطًٍساى ٍ هكبضوت
آًْب زض تصوینگیطی
ؾالهتی ٍ حفظ ثْساقت
هحل ؾىًَت ثطای ّوِ
فطصت ّبی ثطاثط ثطای ّوِ افطاز

خلَگیطی اظ
ترطیت هحیظ
ظیؿت
خلَگیطی اظ
آلَزگی َّا
خلَگیطی اظ
آلَزگی آة
حفظ ویفیت
ذبن

عطاحی پبیساض ثِ ػٌَاى ظیط هدوَػِای اظ پبیِ ّبی تَؾؼِ پبیساض ًَ ،ػی اظ عطاحی اؾت وِ لصس زاضز ثِ ًیبظّبی اهطٍظ ثسٍى آؾیت ضؾبًسى ثِ
هٌبثغ ًؿل آیٌسُ پبؾد زّس .زض عطاحی پبیساض ثِ پبیساضی اختوبػی ٍ التصبزی ثِ اًساظُ هصطه اًطغی ٍ تبثیط هحیغیی ؾیبذتوبىّیب ٍ قیْطّب
اّویت زازُ هیقَز .4اًسیكِ تَؾؼِ قْطی پبیساض تٌْب زض اضتجبط ثب تحَالت تبضیری هغطح ًویقَز ثلىِ زض ایي ضاثغِ تَؾؼِ ذطزهٌساًِ ػلَم
هر تلف ٍ زاًف اختوبػی ًیع هغطح اؾت  .تَخِ ثِ تحَالت تبضیری ثبػث هی قَز حدن ٍ ویفیت زاًف هَخَز زضثبضُ هحییظ ظیؿیت قیْطی
افعایف یبثس  ،اظ خولِ ػلن قٌبؾبیی ٍ ضفغ آلَزگی َّا  ،گبظّبی گلربًِای  ،تغییطات خْبًی آة ٍ
ضاثغِ هغطح هیقًَس (.پبن )91 : 1838،زض اؾتطاتػی  0202اضٍپب زض ثرف " َّقوٌسی ، 5پبیساضی ٍ ضقس فطاگیط ،" 6ؾِ هَضَع اظ اّویت
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ثبالیی ثطذَضزاض اؾت  :ضقس َّقوٌس  ،التصبز ٍ تَؾؼِ هجتٌی ثط زاًف ٍ ًَآٍضی ٍ تَؾؼِ پبییساض ی تیطٍیح هٌیبثغ وبضآهیستط ،ؾیجعتیط  ،التصیبز
ضلبثتیتط ٍ ضقس فطاگی ط تمَیت التصبز ثب اقتغبل ثیكیتط ،تحیَل التصیبزی ،اًؿیدبم اختویبػی ٍ ّویٌغیَض یىپیبضچیی اضضییOprean et ( .
)al,2011:2

زؾتیبثی ثِ پبیساضی زض ػطصِ قْطی
ثب ثطضؾی ًمف ػَاهل هرتلف زض هؼوبضی ٍ قْطؾبظی هی تَاى زضیبفت وِ  ICTخبییبُ ٍیػُ ای زض تغییط ؾبذتبضّب ٍ ًظیبم فطآیٌیس تحیَالت
ایدبز ًوَزُ اؾت ٍ زض ضاؼ ایي فٌبٍضیّب ،ایٌتطًت ًمف ثؿیبض اؾبؾی ٍ حیبتی ای ضا ثِ ػْسُ زاضز .ایٌتطًت ّین هَخیت تمَییت اضتجبعیبت زض
هؿبفت ّبی زٍض قسُ ٍ ّن اضتجبعبت هحلی ضا تمَیت وطزُ اؾت .ثِ ػجبضت ضٍقي تط ثِ ّوبى ًحَ وِ اًمالة صٌؼتی هَخت خسایی هحل وبض ٍ
ظًسگی قس ،اًمالة زیدیتبل پیًَسی زٍثبضُ هیبى ایي زٍ ػطصِ ضا زض پی ذَاّس زاقت. ) William, 2001(.پبیساضی ثِ تٌْبیی قبهل ػَاهل ٍ
هكتمبت ثؿیبض گؿتطزُ ایؿت وِ ثِ ػٌَاى ّسه ػبلیِ یه اختوبع هس ًظط لطاض هیگیطز .ػَاهل ثؿیبضی ّؿیتٌس ویِ زض پبییساضی ٍ تَؾیؼِ آى
ًمف زاضًس  .زض ایي ثیي پبیساضی زض هؼوبضی ٍ ثبالذص زض هحیظّبی هؿىًَی قبهل ػسالت  ،ظیجبییقٌبؾی  ،ضاحتی ٍ آؾبیف ٍ اهٌیت ٍ ضقس
وَزوبى ٍ َّیت اختوبػی ٍ ؾبیط هؿبئل هكبثِ آى هی گطزز.ثب تَخِ ثِ وبّف ؾطاًِ فضبّبی هؿىًَی ٍ افعایف تؼساز هدتوغّب ظیؿتی  ،اییي
اصَل زض زضخِّبی هتفبٍتی اظ اّویت لطاض هیگیطًس ٍ ثبػث ثَخَز آهسى پبضازاینّبیی زض هحییظّیبی هؼویبضی هؿیىًَی هییقیًَس  .عجیك
تحمیمبت اًدبم قسُ زض ایطاى ػَاهل اصلی پبیساضی زض هحیظّبی هؿىًَی ایطاى ثِ ایي تطتیت هیثبقٌس  -1 :آؾیبیف زضٍى ذبًیِ ( فیعیىیی )
 -0ثبظیپصیطی فضبّبی ثبظ ٍ چٌس هٌظَضُ ثطای وَزوبى ٍ زض ًْبیت َّیت اختوبػی ٍ ًظن اختوبػی (ؾدبزی لبئن همبهی ٍ ّوىبضاى . )1833
ثْجَز قطایظ فیعیىی ثِ ػٌَاى هْوتطیي ػبهل پبیساضی زض هحیظ ّبی هؿىًَی زض حبلی اّویت ثیكتطی پیسا هیوٌس وِ تَؾؼِ پبیساض ؾلؿیلِ
هطاتت قْطی ،اضتجبط هؿتمیوی ثب پبیساضی ٍاحس ّبی هؿىًَی زاقتِ ٍ ػوال قطایظ هٌبظل هؿىًَی تؼییي وٌٌسُ ًوَزاض پبیساضی هحلِّیب ٍ زض
ًْبیت قْط ذَاٌّس ثَز  .زض ایي پػٍّف  ،وبّف هصطه اًطغی ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهلی وِ اضتجبط هؿتمیوی ثیب قیطایظ فیعیىیی زضٍى ذبًیِ
زاقتِ ٍ هی تَاًس ثِ قىل هؿتمین زض پبیساضی هٌبثغ اًطغی زذبلت زاقتِ ثبقس هَضز هغبلؼِ لطا هیگیطز ٍ ّوچٌیي ثب ًییبّی ثیِ ضًٍیس ایدیبز
ؾرت افعاضّب ٍ ًطم افعاضّب زض خْت ًیل ثِ ایي ّسه ًمف ػَاهل تىٌَلَغیىی زض آى هكرص هیگطزز .

ؾبذتوبى َّقوٌس زض قْط الىتطًٍیه
ؾبذتوبى َّقوٌس:هفَْم ؾبذتوبى َّقوٌس هؼطفی ًَػی تجبزل اعالػبت لَی ٍ ثسٍى ًمص هیبى ثركْبی هرتلف ؾبذتوبى اؾت  .ثب تَخِ ثِ
فطاگیط ثَزى ایي تؼطیف هیثبیؿت ولیِ اخعائی ضا وِ زض ازاضُ وطزى ؾبذتوبى ًمف ایفب هیوٌٌس ضا ًبم ثطز  .ثركْبیی ًظیط ثركْبی هىبًیىی ،
وٌتطل زؾتطؾی،اهٌیتی  ،هسیطیتی ًَ ،ضپطزاظی ً ،یْساضی ٍ تؼویط  ،قجىِ ّبی هحلی ٍ هسیطیت اًطغی َّ .قیوٌسی زض ؾیبذتوبى ثیِ هؼٌیبی
وٌتطل ٍ هسیطیت اخعای یه ثٌب تَؾظ وبضثطاًی اؾت وِ اظ تَاًبیی ّبی ضایبًِّب اؾتفبزُ هی وٌٌس تب ثب ثط آٍضزُ وطزى ًیبظّبیی ًظیط وبضآهسی ،
ؾَزهٌسی  ،شذیطُ اًطغی  ،ؾطگطهی  ،تفطیح  ،افعایف ظیجبیی ٍ زوَضاؾیَى ؾبذتوبى  ،ثبظگكت ؾطهبیِ ٍ وبّف ّعیٌِّیبی ظًیسگی ،افیعایف
ؾغح ضفبُ ٍ آؾبیف ٍ لبثلیت اضتمبء تدْیعات ثبػث صطفِخَیی اًطغی ،افعایف ػوط هفیس تدْیعات ٍ اضظـ افعٍزُ ؾبذتوبى هیگطزز .آؾیبیف
زض هحیظ ظًسگی اظ ػَاهل افعایف هبًسگبضی زض هحیظ هؿىًَی ثِ قوبض هیض ٍز.صطه ًظط اظ عطاحی هؼوبضی فضبّبی هؿىًَی وِ ثیب قیطایظ
هتفبٍت تبثیطات ظیبزی زض افعایف حضَض ؾبوٌیي زض هحیظ ظًسگی زاضز  ،تبهیي ًیبظّبی حساللی ّوچَى ؾیطهبیف ٍ گطهیبیف  ،تٌظیین ٍضٍز
ًَض ٍ تَْیِ هٌبؾت زضایي هىبًْب اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاضًس  .ؾبهبًِّبی هرتلفی زضحبل حبضط ثطای اخطای ایي ؾیؿتن زض ذبًِّبی هؿىًَی
عطاحی ٍ اخطا هیگطزز وِ هیتَاًس ثیي  12تب  82زضصس وبّف لیویت ٍ ّعیٌیِ ٍ اًیطغی ضا ثیِ زًجیبل زاقیتِ ثبقیس .ؾیبهبًِّیبی هیسیطیت
اًطغی) ٍ 7(EMSیب ؾبهبًِّبی هسیطیت ؾبذتوبى(  8(BMSاگط چِ ًیبظهٌس صطه ّعیٌیِ ای ػیالٍُ ثیط ّعیٌیِّیبی اثتیسایی ؾیبذتٍؾیبظ
اؾتٍ،لی ّعیٌِّبیی وِ ثطای ضاُاًساظی ایي ؾیؿتوْب هیگطزز ثیي  8تب  1ؾبل ثِ عَض وبهل احیب هیگطزز ٍ ثِ ایي تطتیت ثب زاقتي ٍؾیلِای
ثطای صطفِ خَیی زض هصطه هی تَاى ثِ حفیظ ٍ تیبهیي ؾیطهبیِ اصیلی ثیِ هییعاى هغلیَة ٍ هیسیطیت ظهیبى زؾیت یبفت)(.لییبثىلَ :1812،
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Energy Management System
8
Building Management System
7

.)073اّویت ؾبهبًِ ّبی یبز قسُ زض قْطّبی الىتطًٍیه ،هٌكب فؼبلیتْب ٍ ذسهبت ثؿیبض گؿتطزُ ای ذَاٌّس ثَز .ذبًِّبی َّقوٌس ثركیی اظ
ذسهبتی ضا وِ قْط ّبی الىتطًٍیه زض اذتیبض آًْب لطاض هی زٌّس ضا ثِ وبض ثؿتِ ٍ ثب هسیطیت هصطه اًطغی ؾْن ػوسُای زض صطفِخیَیی ٍ ثیِ
وبض ثؿتي اًطغی زض خبییبُ ٍالؼی ضا ذَاّس زاقت  .ایي هْن هؿتلعم زاقتي ظیط ؾبذتْبی هٌبؾیت خْیت ایدیبز همیسهبت قیْط الىتطًٍییه
هیثبقس.

قْط الىتطًٍیه
قْط الىتطًٍیه ػجبضت اظ قْطی اؾت وِ ازاضُ اهَض قْطًٍساى قبهل ذسهبت ٍ ؾطٍیؽّبی زٍلتی ٍ ؾیبظهبىّیبی ثریف ذصَصیی ثصیَضت
ثطذظ ) ٍ (onlineثغَض قجبًِضٍظی ،زض ّفت ضٍظ ّفتِ ثب ویفیت ٍ ضیطیت ایوٌیی ثیبال ثیب اؾیتفبزُ اظ اثیعاض فٌیبٍضی اعالػیبت ٍ اضتجبعیبت ٍ
وبضثطزّبی آى اًدبم هیقَز ،زض قْط الىتطًٍیىی توبم یب ثركی اظ ذسهبت هَضز ًیبظ ؾبوٌبى اظ عطیك قجىِّبی اعالعضؾبًی تبهیي هیكَز .ثِ
ایي تطتیت زییط ًیبظی ثِ حطوت فیعیىی قْطًٍساى ثطای زؾتطؾی ثِ ذسهبت زٍلت ٍ ًْبزّبی ذصَصی ًیؿت.زض ایي قْط  ،ازاضات زیدیتبلی
خبییعیي ازاضات فیعیىی هیقًَس ٍ ؾبظهبىّب ٍ زؾتیبُّبیی ّوچَى قْطزاضی ،حول ٍ ًمل ػوَهی ،ؾبظهبىّبی هرتلف ثیكتط ذسهبت ذیَز
ضا ثِ صَضت هدبظی ٍ یب ثب اؾتفبزُ اظ اهىبًبتی وِ  ICTزض اذتیبض آًبى لطاض هیزّس ثِ هكیتطویي ٍ هكیتطیبى ذیَز اضائیِ هییزٌّیس.زض قیْط
الىتطًٍیه ػالٍُ ثط ایٌىِ قْطًٍساى زض قْط هدبظی ٍ زض ٍظاضتربًِّب ٍ ؾبظهبىّبی الىتطًٍیه حطوت هیوٌٌس ،لبزضًس ذسهبت خبضی ذیَز ضا
ّوچَى ذطیس ّبی ضٍظهطُ اظ عطیك قجىِ اًدبم زٌّس .الجتِ ثبیس ثِ ایي ًىتِ تَخِ وطز وِ قْط الىتطًٍیه ییه قیْط ٍالؼیی اؾیت ویِ زاضای
قْطًٍس ،ازاضُّب ٍ ؾبظهبىّبی هرتلف ٍ ؾبیط ػٌبصط قْطی اؾت وِ زض آى فمظ اضتجبعبت ٍ ثطذی تؼبهلّبی اختوبػی ٍ تأهیي ثرف ػوسُای
اظ ًیبظّبی ضٍظهطُ اظ عطیك ایٌتطًت صَضت هیگیطز.

ًمف  ICTزض تَؾؼِ پبیساض هؼوبضی
ظیط ؾبذتْبی قْط الىتطًٍیه ثطاؾبؼ اًدبم ولیِ ذسهبت ثب تىیِ ثط قجىِّبی ایٌتطًتی ٍ ذسهبت ضؾبًی زیدیتبلی هؿیط هٌبؾجی خْت اظ ثیي
ضفتي ًیبظ خَاهغ هرتلف ثِ اظ ثیي ثطزى اًطغی ضا فطاّن هی ؾبظز ً.فَش پطلسضت ػلَم اعالػبت ٍ اضتجبعبت ( )ICTزض لطى  01ثیِ ػٌیَاى ییه
ؾطٍیؽ التصبزی ٍ اختوبػی ،لبثل همبیؿِ ثب ٍلبیغ ٍ ًىبت ثطخؿتِ عطاحی قْطی هبًٌس تىٌَلَغی ٍضٍز فیَالز زض صیٌؼت ذیَزضٍ ؾیبظی زض
لطى 02ام اؾت .اهطٍظُ ایٌتطًت ثبػث ثِ ٍلَع پیَؾتي اًمالة ؾَزهٌس چْبضم گطزیسُ ٍ ثِ قىل اثعاضی ثطای ثمب زض ظهبى هؼبصیط تجیسیل قیسُ
اؾت.

روش تحقيق
پػٍّف حبضط زض پی تلفیك زٍ قبذِ فٌبٍضی اضتجبعبت ٍ َّقوٌس ؾبظی زض ػطصِ هؼوبضی فضبّبی هؿىًَی ٍ ازاضی اؾت ثِ قىلی وِ اضتجبط
ایي ػَاهل ضا زض والى قْط هكْس ؾٌدیسُ ثِ ًحَی وِ ثتَاى اظ ًتبیح آى ثِ قىل هغلَثی زض ؾبیط والىقْطّبی وكَض اؾیتفبزُ گیطزز .ثیسیي
هٌظَض قیَُ پػٍّف ثِ صَضت وبضثطزیی تَؾؼِ ای ٍ ضٍـ هغبلؼِ تحلیلی  ،اؾٌبزی ٍ پیوبیكی اؾت  .خْت تىویل اعالػبت هَخَز اظ هٌیبثغ
زؾتِ اٍلی چَى پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .خبهؼِ آهبضی هَضز هغبلؼِ زض فطآیٌس پطؾكیطی قبهل قْطًٍساى قْط هكْس هییثبقیس  .ضٍـ
ًوًَِ ثطزاضی اظ خبهؼِ آهبضی تصبزفی اؾت  .ثط آٍضز حدن ًوًَِ ًیع ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ وَوطاى صَضت گطفتِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ خیسٍل هَضگیبى
هَضز همبیؿِ ٍ ؾٌدف لطاض گطفتِ اؾت  .لصا ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثطضؾی ٍ تحمیك ٍ هغبلؼِ ویل خوؼییت قیْط هكیْس اهىیبى پیصیط ًجیَز  ،لیصا
ًوًَِّبیی ثِ صَضت تصبزفی اًتربة قسًس  .ثٌبثط ایي ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خوؼیت هكْس زضؾبل 1831ثطاثط ثب ً 0107819فط(هبذص  :هطوع آهبض
ایطاى) هی ثبقس وِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ( حبفظ ًیب  )117: 1832تؼساز  831پطؾكٌبهِ هَضز ًییبظ اییي پیػٍّف ثیَز ویِ ثیِ صیَضت
تصبزفی زض ثیي قْطًٍساى هٌبعك هرتلف قْط هكْس تَظیغ قس.

شىل (ً )1مشِ تَزیغ پرسشٌاهِّا در سطح شْر هشْذ

اهويت و ضزورت تحقيق

تغییطات ًبهٌبؾت خَی
گبظّبی گلربًِ ای هَخَز زض خَ ظهیي ًیبظهٌس الساهی خسی ٍ اؾبؾی اؾت .ثب ًیبّی ثِ آهبض خْبًی ٍ ٍضؼیت ًبهٌبؾت گبظّبی گلربًِای ٍ ثِ
ًمل اظ ًوبیٌسگی اتحبزیِ اضٍپب هجٌی ثط ایي وِ تب ؾبل  0202ثیف اظ  82زضصیس ثیِ تَلییس گبظّیبی گلربًیِای اضیبفِ قیسُ ،هحیسٍز ویطزى
آلَزگی ّب ،ثطای خلَگیطی اظ افعایف زهبی  0زضخِ ؾبًتییطاز ،حیبتی ثِ ًظط هیضؾس .ایي آهبض حبوی اظ آى اؾت وِ ایي هیعاى ثِ ثییف اظ 32
زضصس زض ؾبل  0212ذَاّس ضؾیس ٍ تغییطات اؾبؾی زض ظیطؾبذت ّب ٍ قیَُ ٍ ؾجه ظًسگی ضا هلعم هیؾبظز.
گطم قسى ثیف اظ اًساظُ ظهیي:اّویت گطم قسى ظهیي زض حسی اؾت وِ ثطذی اظ وكَضّب ضا ٍازاض ثِ چبضُاًسیكی وطزُ ٍ ثب قؼبض (حفیظ آة ٍ
َّا ثِ ؾطػت ًَض) زض پی یبفتي ضاُحلْبیی ّؿتٌس وِ ICTپیف ضٍی آًْب لطاض هیزّس .ثطای ایي هٌظَض ولیِ ؾبظهبًْب ٍ هؤؾؿبت ذصَصیی ٍ
زٍلتی زؾت ثِ وبض قسُ ٍ زض خْت اؾتفبزُ اظ ػلَم اضتجبعبت ثطای وبّف هیعاى  co2زض خیَ ّؿیتٌس ٍ اییي هْین ضا ثیب ولییِ ًیطمافعاضّیب ٍ
ؾرتافعاضّبی هَضز ًیبظ زض ثرف ICTزًجبل هیوٌٌس .ثب ایي تَصیف وِ اٍالَ  ICTثب هسیطیت صحیح اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اًطغی ٍ صطفِخیَیی زض
هیعاى هصطه اًطغی هی تَاًس ثبػث خلَگیطی اظ آلَزگی َّا گطزز .هَضز زٍم ایٌىِ ظیط ؾبذتْبی  ICTهیتَاًس ثب حصه تطززّبی غیط ضطٍضی،
ؾیؿتن حول ٍ ًمل ضا ثْجَز ثركیسُ ٍ هبًغ اظ ذطٍج گبظّبی آلَزُ زض هحیظ قَز.
فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ثطای صطفِخَیی اًطغی زض ؾبذتوبى
فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ( )ICTثِ صَضت غیط هؿتمین ثبػث وبّف تَلیس گبظّبی گلربًِای ٍ ووه ثِ پبییساضی ػَاهیل ظیؿیت هحیغیی
قَز .توطوع ایي ػلن ثط ؾیؿتوْبی ؾبذتوبًی اظ ایي خْت اّویت ٍیػُای پیسا هیوٌس وِ ثیكتطیي ًطخ تَلیس وطثي زض ذبًِّبی هؿىًَی ثَزُ
ٍ ثب ایدبز قطایظ آؾبیف فیعیىی زض ذبًِ ضاثغِ هؿتمیوی زاضز .اظ ایي ضٍ اؾتفبزُ اظ ؾیؿتوْبی هسیطیتی زض ؾیؿتن ّیبی ؾیبذتوبًی اهیطی
الظم ٍ حیبتی ثِ ًظط هیضؾس.

اهذاف تحقيق
اّساه ایي تحمیك ػجبضت اؾت اظ :
 ثطضؾی ٍضؼیت اؾتفبزُ اظ  ICTزض قْط هكْس -اهىبىؾٌدی ٍ ثطؾی هَاًغ َّقوٌسؾبظی فضبّبی هؿىًَی ٍ ازاضی

فرضیٍَایتحقیق 
-1
-0
-8
-1

هیعاى اؾتفبزُ قْطًٍساى اظ ذسهبت الىتطًٍیه ثب پصیطـ همسهبت َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؿتمیوی زاضز.
حضَض هترصصبى ٍ تكطیح فطآیٌس َّقوٌس ؾبظی ثبػث افعایف اؾتفبزُ اظ ؾیؿتوْبی َّقوٌس ذَاّس قس .
ّط چِ هیعاى ضضبیت ٍ اػتوبز افطاز اظ ذسهبت  ICTثیكتط ثبقس گطایف ثِ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضیّبی ّوچَى َّقیوٌسؾیبظی
افعایف هیثبیس .
ثیي ؾغح ؾَاز اعالػبتی افطاز ٍ پصیطـ هظبّط فٌبٍضی ً ٍ ICTیبظ ثِ َّقوٌسؾبظی اضتجبط ٍخَز زاضز .

 -1ثیي اػتوبز افطاز ثِ الىتطًٍیىی قسى ذسهبت ٍ پصیطـ هظبّط َّقوٌسؾبظی زض هؼوبضی ضاثغِ ٍخَز زاضز .

ٍضؼیت شاخصْای  ICTدر شْر هشْذ
یىی اظ هْوتطیي ػَاهلی وِ قْط هكْس ثِ ػٌَاى ًوًَِ لبثل ثطضؾی زض ظهیٌِ َّقوٌسؾبظی قٌبذتِ هیقَز  ،ایدبز ظهیٌِّیبی
هٌبؾت خْت ضاُ اًساظی همسهبت ؾبذتبض قْط الىتطًٍیه ٍ 9ثِ هَاظات آى ضقس فطٌّیگ قیْطًٍس الىتطًٍییه 10زض اییي قیْط
هی ثبقس  ..ثط اؾبؼ ؾٌس تَؾؼِ فٌبٍضی  ICTزض قْط هكْس  ،قبذصْبی خسیسی ػالٍُ ثط ضطیت ًفَش تلفي ثبثت  ،تلفي ّوطاُ ،
ایٌتطًت ٍ زفبتط ذسهبت اضتجبعی زفبتط پؿتی زض ؾغح قْط هغطح هیگطزز ایي قبذصْب ػجبضتٌس اظ:
 -1تؼساز ًیطٍی اًؿبًی هترصص  -0تؼساز وبضثطاى ایٌتطًت  -8تؼساز تلفي ثبثت  -1تؼساز آًتي پَقف زٌّیسُ تلفیي ّویطاُ -1
تؼساز وبًبلْبی اًتمبل  -9تؼساز هطاوع ضقس ً -7طخ ثیىبضی  -3تؼساز هَؾؿبت آهَظـ ػبلی هدیبظی  -1تؼیساز هطویع زازُ .11ثیب
تَخِ ثِ ایي قبذصْب ٍ الساهبت صَضت گطفتِ ٍ خسیس ثَزى ایي هؼیبضّب  ،هحتَای لبثل ؾٌدف قبذصْب ثِ ایي قطح هیثبقس .
جذول  -2وضعيت هوجود ضاخصها در ضهز هطهذ (هاخذ :هخابزات استاى خزاساى رضوي)
شاخص

ٍضؼیت هَجَد

ضریة ًفَر تلفي ثاتت

80/11

ضریة ًفَر تلفي ّوراُ

11/10

ضریة ًفَر ایٌترًت

0830

تؼذاد دفاتر خذهاتی درسطح شْر

112

تؼذاد دفاتر پستی

13

تررسی ٍضؼیت فٌاٍری اطالػات ٍ ارتثاطات در شْر هشْذ
جذٍل شوارُ (ً)8وَدار تلفیمی تَزیغ جٌسیت  ،سطح تحصیالت ٍ ،ضؼیت اشتغال ٍ تَزیغ سنٌی هصناحثِ
شًَذگاى را ًشاى هی دّذ .

جذول  -3توسیع پاسخ گویاى بز حسب رده سنی (هاخذ :نگارنذه)
9

E-city
E-citizen
11
data center
10

ب) سطح تحصیالت

الف )تَزیغ جٌسیت

د) تَزیغ سٌی

ج) ٍضؼیت اشتغال

زى

.4

فَق لیساًس ٍ تاالتر

42.9

در حال تحصیل

252.2

>25

.2.2

هرد

13

لیساًس

..292

خصَصی

.1233

94-95

42.9

فَق دیپلن

.42.4

دٍلتی

32..

.4-.5

3.234

دیپلن ٍ پاییي تر

.3224

سایر

22.

.4-.5

92292

<.5

.1222

بررسیيضعیتامکاواتICTدرمحلسکًوت 
از ًظر هیساى دسترسی تنِ اهىاًنات  ICTدر هحنل سنىًَت تلفني ٍ تلَیسینَى ٍ هَتاینل تیشنتریي درصنذ
ترخَرداری را دارا ّستٌذ ٍ ووتریي هیساى دسترسی افراد را ایٌترًت تشىیل هی دّذ ونِ در همایسنِ تنا رهنار
سازهاى جْاًی اطالػات التصادی  ،ایي ارلام صحیح تِ ًظر هی رسذ .
جذول  -4توسیع درصذ فزاوانی هيشاى دستزسی افزاد به اهكانات  ICTدر هحل سكونت (هاخذ :نگارنذه)
امکاوات

بسیارزیاد

زیاد

متًسط

کم

بسیارکم

کل

تلفه

9.

..22

.3

922

4

355

تلًیسیًن

9.

.3

.5

2

.

355

مًبایل

2.

.2

3.

1

3

355

کامپیًتر

9.

.9

..

1

9

355

ایىتروت

.3

33

.9

32

32

355

جذول  -5توسیع درصذ فزاوانی هيشاى دستزسی افزاد به اهكانات  ICTدر هحل كار (هاخذ :نگارنذه)
امکاوات

بسیارزیاد

زیاد

متًسط

کم

بسیارکم

کل

تلفه

.3

1

95

.

.5

355

فاکس

31

3

.1

34

.3

355

کامپیًتر

.3

3.

9.

1

2

355

ایىتروت

33

33

93

39

31

355

ایىتراوت

32

4

99

3.

33

355

جذول  -6هيشاى رضایتونذي افزاد اس خذهات رسانی سایتهاي فعال ضهز هطهذ (هاخذ :نگارنذه)
هَجَد ICTسٌجش هیساى رضایتوٌذی از اهىاًات

واهال هَافك

هَافك

تی ًظر

هخالف

واهال هخالف

ول

هیساى رضایت از سایتْای ادارات ٍ سازهاًْای شْر

122
3521

.23
3.2.

.323
992.

.321
.322

.322
3329

355
355

رضایتوٌذی از شثىِ ایٌترًت
رضایت هٌذی از خذهات وافی ًت ّا ٍ پست تاًىْا

922
.23
223

429
324
221

.121
93
9.24

.322
.92.
.52.

.3
..23
.322

355
355
355

رضایتوٌذی از الىترًٍیىی شذى خذهات شْری ترق ٍ رب ٍ

..22

.223

..2.

3422

223

355

اػتواد شوا تِ فرریٌذ ّای الىترًٍیىی در حَزُّای هختلف

322.

3924

.52.

..

3221

355

رضایت هٌذی از وارتْای اػتثاری

رضایتوٌذی از دفاتر پیشخَاى دٍلت

ًظیر تاًه ٍ یا پرداختْای غیر حضَری

جذول  -7بزرسی درصذ و هيشاى ضاخصهاي ضهزونذ الكتزونيک (هاخذ :نگارنذه)
ٍ ًمش رى در هؼواری ٍ شْرسازی ًICT:ظرات راجغ تِ هثحث

واهال هَافك

هَافك

تی ًظر

هخالف

واهال هخالف

ول

اًجام اهَر تذٍى هراجؼِ حضَری را افسایش خَاّذ داد
استفادُ از ایٌترًت جْت اًجام اهَر را افسایش خَاّذ داد

..21
.929

هراوس خذهات رساًی در هحلِ را ایجاد خَاّذ ورد

..22

1811
8.13
8111

3322
3229

323
22.

222
22.

355
355

.32.

923

223

355

تاػث اًجام خریذ ّای رٍزاًِ در هحل خَاّذ شذ

.323

.12.

..23

3321

221

355

هؼضل ترافیىی شْر را حل خَاّذ ورد

831.

..23

تاػث تٌَع تخشی تِ فضاّای شْری خَاّذ شذ

.2

ه شاروت غیر حضَری شْرًٍذاى را در اهَر شْری افسایش خَاّذ داد

.2

تاػث توروس زدایی از هراوس شْری خَاّذ شذ

8418

1.14
1414
8414

3429
.524

22.
92.

.21
322

355
355

.524
3424

223
223

.23
.23

355
355

جذول  -8بزرسی سطح اطالعات ضهزونذاى و سنجص پذیزش هقذهات هوضونذساسي در ضهز هطهذ (هاخذ :نگارنذه)
ًظرات راجغ تِ هثحث َّشوٌذسازی ٍ ًمش رى در هؼواری ٍ شْرسازی :

واهال هَافك

هَافك

تی ًظر

هخالف

واهال هخالف

ول

استفادُ از تىٌَلَشی رٍز را ترای زًذگی الزم هی داًن

1413

1013

323

322

.23

355

استفادُ از تىٌَلَشی تاػث صرفِجَیی در التصاد خاًَار هیگردد

181.

1011

3.21

.23

.

355

استفادُ از رٍشْای جذیذ َّشوٌذسازی در ساختواى تاػث ایجاد رفاُ ٍ

181.

101.

3324

.22

.23

355

رسایش هیگردد
اهىاى وٌترل از راُ دٍر هذیریت هٌسل را ضرٍری هی داًن

.423

8.18

وٌترل َّشوٌذ ساختواى تاػث صرفِجَیی در هصرف اًرشی هیشَد

1113

..2.

.2
.52.

.2.
52.

.21
.21

355
355

ّسیٌِّای اتتذایی جْت راُ اًذازی َّشوٌذسازی را در ساختواى هفیذ ٍ

.32.

1818

..23

221

.2.

355

َّشوٌذسازی فضاّای هؼواری تاػث اثرات هفیذ وَتاُ هذت شخصی ٍ

2923

.322

223

223

12.

355

ضرٍری هی داًن
تلٌذ هذت هلی خَاّذ تَد

فرضیاتتحقیق
ثطای ؾٌدف هتغیطّب ٍ آظهَى فطضیِّب اظ آظهَى پیطؾَى ٍ آظهَى  t-testاؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ ثب زض ًظط گطفتي فطضیبت ثِ
قىل  H1ٍH0وِ زض ّط وسام ؾغح هؼٌبزاض ثَزى فطضیِ هكرص ٍ زض ًْبیت ثب ًتیدِ آظهَى ًؿجت ثِ تحلیل آًْب السام قس .
ثطای ایي فطضیِ پبضاهتطّب ثِ ایي قىل تدعیِ قس :
آسهوى فزضيه اول :هیعاى اؾتفبزُ قْطًٍساى اظ ذسهبت الىتطًٍیه ثب پصیطـ همسهبت َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؿتمیوی زاضز.
 :H0ثیي هیعاى اؾتفبزُ قْطًٍساى اظ ذسهبت الىتطًٍیه ٍ َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؼٌبزاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز ًساضز.
 :H1ثیي هیعاى اؾتفبزُ قْطًٍساى اظ ذسهبت الىتطًٍیه ٍ َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؼٌبزاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز زاضز.
تحلیل:
ثب تَخِ ثِ  P-Valueثسؾت آهسُ وِ ثطاثط  2/20هی ثبقس فطض  H0ضز هی قَز یؼٌی اذتاله هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی
ثیي هؼیبضّبی قْطًٍس الىتطًٍیه ٍ َّقوٌسؾبظی اظ ًظط آهبضی ثب ضطیت ّوجؿتیی ٍ r =0.156خَز زاضز .ثٌبثطایي هی تَاى
گفت ّط چمسض هیعاى اهىبًبت ٍ آهَظقْبی قْطًٍسی زض ظهیٌِ اهىبًبت  ٍ ICTهجبًی قْطًٍس الىتطًٍیه افعایف یبثس  ،توبیل ٍ
گطایف ثِ ؾوت َّقوٌسؾبظی افعایف ذَاّس یبفت .
آسهوى فزضيه دوم :حضَض هترصصبى ٍ تكطیح فطآیٌس َّقوٌسؾبظی ثبػث افعایف اؾتفبزُ اظ ؾیؿتوْبی َّقوٌس ذَاّس
قس .
 :H0ثیي هیعاى اهىبًبت ICTزض هحل ظًسگی ٍ َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؼٌبزاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز ًساضز.
 :H1ثیي هیعاى اهىبًبت  ICTزض هحل ظًسگی ٍ َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؼٌبزاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز زاضز.
تحلیل:
ثب تَخِ ثِ  P-Valueثسؾت آهسُ وِ ثطاثط  2/22هی ثبقس فطض  H0ضز هی قَز یؼٌی اضتجبط هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی ثیي
هیعاى اهىبًبت آی ؾی تی زض هحل ظًسگی ٍ َّقوٌسؾبظی اظ ًظط آهبضی ثب ضطیت ّوجؿتیی ٍ r =0.200خَز زاضز  .ثب پصیطـ
ایي فطضیِ هی تَاى اهىبًبت  ICTزض هحل ظًسگی ٍ وبض ضا ثِ ػٌَاى ػَاهلی وِ ثبػث تؿطیغ ضًٍس َّقوٌسؾبظی ذَاٌّس قس ً ،بم
ثطز  .تؿْیل قطایظ ٍ ًیبظ ثِ اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی اظ هؼطفی آى ثِ صَضت یه اًتربة  ،تب احؿبؼ ًیبظ قْطًٍساى ثِ ػٌَاى ػبهلی
خْت وبّف هصطه اًطغی ٍ ّویٌغَض وبّف آلَزگی  ،وبّف اتاله ٍلت ٍ ؾبیط ػَاهل ٍاثؿتِ  ،ثب تدطثِ اؾتفبزُ اظ اهىبًبت
هكبثِ ضاثغِ هؿتمین زاقتِ ٍ تبییس فطضیِ ًكبًیط ًیبظ ثِ تؿْیل اؾتفبزُ ٍ افعایف اهىبًبت  ICTزض هحل وبض ٍ ظًسگی زاضز.
آسهوى فزضيه سومّ :ط چِ هیعاى ضضبیت ٍ اػتوبز افطاز اظ ذسهبت  ICTثیكتط ثبقس گطایف ثِ اؾتفبزُ اظ في آٍضیْبیی
ّوچَى َّقوٌسؾبظی افعایف هی ثبیس .
 :H0ثیي هیبًییي ًوطُ حضَض هترصصبى زض َّقوٌس ؾبظی ٍ هیبًییي ًوطُ ًظطی اذتاله هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز
ًساضز.
 : H1ثیي هیبًییي ًوطُ حضَض هترصصبى زض َّقوٌسؾبظی ٍ هیبًییي ًوطُ ًظطی اذتاله هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز
زاضز.
تحلیل:

ثب تَخِ ثِ  P-Valueثسؾت آهسُ وِ ثطاثط  2/22هی ثبقس فطض  H0ضز هی قَز یؼٌی اذتاله هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی
ثیي هیبًییي ًوطُ حضَض هترصصبى زض فطآیٌس َّقوٌسؾبظی ثب هیبًییي ًظطی ٍخَز زاضز ٍ ایي هیبًییي ثبالتط اظ هیبًییي ًوطُ
ًظطی هی ثبقس ثٌبثط ایي حضَض هترصصبى زض ضًٍس تؿْیل فطآیٌس َّقوٌسؾبظی تبثیط هثجت زاضز.
آسهوى فزضيه چهارم  :ثیي ؾغح ؾَاز اعالػبتی افطاز ٍ پصیطـ هظبّط فٌبٍضی ً ٍ ICTیبظ ثِ َّقوٌسؾبظی اضتجبط ٍخَز
زاضز
 H0ثیي هیعاى ضضبیت ٍ اػتوبز افطاز ثِ ذسهبت آی ؾی تی ٍ َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز ًساضز.
 : H1ثیي هیعاى ضضبیت ٍ اػتوبز افطاز ثِ ذسهبت آی ؾی تی ٍ َّقوٌس اضتجبط هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز زاضز.
ثب تَخِ ثِ  P-Valueثسؾت آهسُ وِ ثطاثط  2/22هی ثبقس فطض  H0ضز هی قَز یؼٌی اضتجبط هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی ثیي
ضضبیتوٌسی اظ ذسهبت فؼبل زض حیغِ قْطی ٍ َّقوٌسؾبظی ثب ضطیت ّوجؿتیی ٍ r =0.259خَز زاضز.تبییس ایي فطضیِ ًكبًیط
ایي هَضَع اؾت وِ ّط چمسض ویفیت ذسهبت حیغِ قْطًٍسی ثبالتط ثَزُ ٍ هغبثك ثب ًیبظ قْطًٍساى ثبقس  ،گطایف ایكبى ثِ ؾوت
اؾتفبزُ اظ هظبّط ّ ٍ ICTویٌغَض زٍلت الىتطًٍیه افعایف هی یبثس ٍ هتؼبلت آى افعایف ضضبیت ٍ ثبال ضفتي ؾغح ویفیت ذسهبت
هی تَاًس همسهبت َّقوٌسؾبظی ثٌبّبی هؿىًَی ٍ ازاضی ضا ّوَاض تط ؾبظز .
آسهوى فزضيه پنجن  :ثیي اػتوبز افطاز ثِ الىتطًٍیىی قسى ذسهبت ٍ پصیطـ هظبّط َّقوٌسؾبظی زض هؼوبضی ضاثغِ ٍخَز
زاضز
 :H0ثیي ؾغح تحصیالت ٍ َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز ًساضز
 :H1ثیي ؾغح تحصیالت ٍ َّقوٌسؾبظی اضتجبط هؼٌی زاضی اظ ًظط آهبضی ٍخَز زاضز
تحلیل:
ثب تَخِ ثِ  P-Valueثسؾت آهسُ وِ ثطاثط  2/21هی ثبقس فطض  H0ضز هی قَز یؼٌی ؾغح تحصیالت زض َّقوٌسؾبظی
هؤثط اؾت ٍ ّوبًغَض وِ آظهَى زاًىي ًكبى هی زّس ثبالتطیي ًوطُ َّقوٌسؾبظی هطثَط ثِ افطاز فَق لیؿبًؽ ٍ ثبالتط هیثبقس.

نتيجهگيزي
ؾیؿتوْبی َّقوٌس هسیطیت اًطغی ٍ ثِ عَض ولی ؾبذتوبى َّقوٌس ثب تىیِ ثط ظیط ؾبذتْبی قْط الىتطًٍیه ًِ تٌْب ثطای
ثْیٌِ ؾبظی هصطه اًطغی ٍ صطفِ خَیی زض هٌبثغ اًطغی ٍ التصبزی ػبهل هْوی ضا ایفب هی وٌس ،ثلىِ ثبػث زؾت یبثی ثِ تَؾؼِ
پبیساض ًیع هی گطزز .اظ عطفی ثحطاًْبی ظیؿت هحیغی هَخَز زض وطُ ظهیي ًیبظهٌس هكبضوت ته ته ؾبوٌیي آىٍ ،ضٍز
تىٌَلَغیْبی ؾرتافعاضی ٍ ًطمافعاضی ٍ ّویٌغَض زذبلت هؿتمین زٍلتْبؾت تب ثتَاى اظ ایي چبلف ٍ ثحطاى ثِ ٍخَز آهسُ گصض
وطزُ ٍ آى ضا ثِ فطصتی ثطای ثمب تجسیل ؾبظزً .یبظّبی آیٌسُ ،زض گطٍ ًمفآفطیٌی تىٌَلَغیْبیی اؾت وِ ثسٍى تطزیس یىی اظ ایي
فٌبٍضی ّب ،فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ICTهیثبقس ٍ هی تَاى ثِ ایي اًمالة ؾَزهٌس چْبضم ثِ ػٌَاى ضاّی ثطای زاقتي
ظیؿتیبّی هغوئي ،ؾبلن ٍ پبیساض اًسیكیس .اظ ایي ضٍ ٍ ثب تَخِ ثِ هَاضز ػٌَاى قسُ زض ایي پػٍّف ً ،مف َّقوٌسؾبظی
ؾبذتوبىّب ٍ هسیطیت هصطه اًطغی زض وكَضهبى ػلی ضغن ّعیٌِّبی اثتسایی وِ ثِ ؾبذت ثٌبّب تحویل هیًوبیس  ،هی تَاًس ثِ
ػٌَاى ػبهلی اؾبؾی زض هسیطیت اًطغی ّن زض هٌبثغ ؾَذت ّبی فؿیلی ٍ ّن زض التصبز ذبًَاض ٍ هتمبثالً زض التصبز هولىت تبثیط
قیطفی زاقتِ ثبقس ٍ همسهبت تَؾؼِ پبیساض ضا زض وكَض فطاّن آٍضز .

ًتبیح حبصلِ اظ تحمیمبت ٍ آهبضّبی ثِ زؾت آهسُ اظ تحلیل ًتبیح فطضیبت ًكبى هیزّس وِ قْط هكْس ثب زاقتي پتبًؿیل
لَی زض ظهیٌِ پصیطـ هظبّط ّ ٍ ICTویٌغَض آهبزگی ٍ اعالع اظ فطآیٌس َّقوٌسؾبظی ؾبذتوبى ً ،یبظهٌس ثبظ ثیٌی ؾغَح ظیط
ثٌبیی زض فطاّن آٍضزى اهىبًبت ؾرت افعاضی ٍ ًطم افعاضی ٍ تؿْیل قطایظ خْت اؾتفبزُ قْطًٍساى اظ ایي اهىبًبت اؾت .هیعاى
اؾتفبزُ اظ وبهپیَتط ٍ ضطیت ًفَش ایٌتطًت ٍ ّویٌغَض پٌْبی ثبًس ّن زض آهبض ؾبظهبى خْبًی هغبلؼبت التصبزی زض هَضز ایطاى ٍ ّن
آهبض اؾترطاج قسُ اظ پطؾكٌبهِّبی والى قْط هكْس ً ،كبى هیسّس وِ زض همبیؿِ ثب ؾبیط وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ایي هیعاى
ثؿیبض ًبچیع ثَزُ ٍ زض همبثل ًیبظ ثِ گؿتطـ ٍ همسهبت اؾتفبزُ اظ ایي اهىبًبت زض ثیي قْطًٍساى ٍخَز زاضز .
ّوچٌیي هیعاى ضضبیتوٌسی اظ ذسهبت ضؾبًی ؾبظهبًْب ثِ صَضت الىتطًٍیىی زض قْط هكْس ثب همبیؿِ آهبضی زض ؾغح وكَض ،
ًتبیح ثْتطی ضا ًكبى هی زّس ٍ ایي اهط گَیبی هَفمیت ؾٌس چكناًساظُ تَؾؼِ فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت اؾتبًساضی اؾتبى
ذطاؾبى ضضَی زض ثْجَز قطایظ  ICTزض والىقْط هكْس هیثبقس.
ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحمیمبت ٍ ،خَز ؾبذتوبًْبی َّقوٌسی وِ ثط اؾبؼ فٌبٍضی ّبی ًَیي عطاحی ٍ ؾبذتِ قسُ
ثبقس ،تبثیط ثؿعا یی زض ایدبز ػاللِ ٍ اؾتمجبل قْطًٍساى اظ اخطای ًوًَِ هكبثِ ثَخَز ذَاّس آٍضز  .حضَض هترصصبى اهط
َّقوٌس ؾبظی ًیع اظ ًیبظّبی هكَْز زض ایي تحمیمبت ثِ قوبض هیآیس ثِ ًحَی وِ زضصس ثبالیی اظ پبؾد گَیبى تَخیِ ػلوی ٍ ًیبظ
ثِ حضَض هترصصبى خْت تَخیِ عطح ضا ػبهلی هثجت خْت لجَل فطآیٌس َّقوٌسؾبظی ػٌَاى وطزُاًس .
زض پبیبى ثبیس گفت وِ َّقوٌسؾبظی خسا اظ هعایب ٍ قطایظ هٌبؾجی وِ خْت ًیل ثِ اّساه تَؾؼِ پبیساض زاقتِ ٍ ًمف اؾبؾی
زض خلَگیطی اظ ثحطاًْبی ظیؿت هحیغی ایفب هی ًوبیس  ،ػبهلی ثطای تبهیي آؾبیف  ،ضفبُ ٍ اهٌیت اختوبػی ذَاّس ثَز وِ اظ اّساه
توبم زٍلتْبی وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ هحؿَة هیقَز .

قذردانی
الظم هی زاًن اظ ضاٌّوبیی اؾتبزاى اضخوٌس ٍ ثعضگَاضم خٌبة آلبی پطٍفؿَض هحوسضضب پَض هحوسی ٍ خٌبة آلبی زوتط حؿي
ؾتبضی ؾبضثبًملی ثِ خْت ّسایت ایٌدبًت زض اًدبم ّط چِ ثْتط ایي تحمیك تكىط ٍ ؾپبؾیعاضی ًوبین .
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