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چکیذُ
آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی هجیي آیٌسُ ًگطی خبهغ تىٌَلَغی زض ؾغح هلی اؾت وِ اظ عطیك قٌبؾبیی ًظبم هٌس ضًٍسّبی تَؾؼِ
ػلَم ،فٌبٍضی ،التهبز ،هحیظ ظیؿت ٍ خبهؼِ ،ثب ّسف تسٍیي ؾیبؾت ّب ٍ عطح ّبی اؾتطاتػیه ٍ اتربش تهوین ّبی هطثَط
حبنل هی گطزز.
همبلِ فَق ضوي هطٍضی ثط هفبّین آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغیً ،ؿل ّبی آیٌسُ ًگبضی ٍ اثط ثركی آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی ،ثب ّن
پَقبًی ًؿل ّبی ًَیي آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی ثب ؾٌس چكن اًساظ تَؾؼِ ایطاى زض ؾبل  ، 1404ضاُِ تَؾؼِ تىٌَلَغی وكَض ضا زض
خْت ضؾیسى ثِ اّساف والى ؾٌس چكن اًساظ ضنس ذَاٌّس ًوَز.
ٍاصُ ّای کلیذی :آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی – تحمیك ٍ تَؾؼِ – ؾٌس چكن اًساظ – ایطاى  – 1404تدبضی ؾبظی فٌبٍضی.

آیٌذُ ًگاری
تعزیف آیٌذُ ًگاری
آیٌسُ ًگبضی فطآیٌس هؼطفی هدوَػِ ای اظ چكن اًساظّب ٍ ضاّْبی هوىي اؾت وِ آیٌسُ هی تَاًس اظ عطیك آًْب ؾبذتِ قَز ٍ
زضن هٌبؾت ایي چكن اًساظّب  ،تهوین گیطی زضثبضُ ایٌىِ اهطٍظ چِ تهویوبتی ضا هی تَاى ثطای ؾبذتي فطزایی ثْتط اتربش
وطز ،تؿْیل هی وٌس .ثِ ثیبى ؾبزُ آیٌسُ اًسیكی یه ضٍـ ؾبذتبض یبفتِ تفىط زضثبضُ آیٌسُ ٍ ثطًبهِ ضیعی ثطای آى اؾت]1 [ .
آیٌسُ ًگبضی ّوچٌیي قبهل اثعاضّبیی ووی ٍ ویفی ثطای پبیف ؾطًد ّب ٍ قبذم ّبی قىل گیطی خطیبى ّب ٍ تَؾؼِ ّب
اؾت .لبثل شوط اؾت وِ اگط آیٌسُ ًگبضی هؿتمیوبً ثِ تحلیل پیبهسً ،تبیح ٍ تأثیطات ؾیبؾت ّب هطثَط قَز ثْتطیي ٍوبضثطزی
تطیي اثعاض اؾت.
آیٌسُ ًگطی ،آهبزگی ثطای آیٌسُ اؾت تب ثب قٌبذتي فطنت ّب ٍ تْسیسّبی احتوبلی ،قطایظ هوىي ثطای زؾت یبثی
ّطچِ ثْتط ثِ (ؾَز ضلبثتی)( ،ثْجَز ویفیت ظًسگی) ٍ (تَؾؼِ پبیساض) هكرم قَز .ثِ ػجبضت زیگط هی تَاًس گفت وِ آیٌسُ
ًگبضی اثعاضی ثطای اثطگصاضی ثطخبهؼِ ٍ ّسایت آى زض خْبت هغلَة اؾت .تَاًب وطزى زٍلت ّب زض حل هؿبئلی وِ زض آیٌسُ
پیف ضٍی ذَاٌّس زاقت ًیع اظ ًتبیح ایي فطآیٌس ثِ حؿبة هی آیس .چطا وِ اتربش تساثیط نحیح اظ عطف زٍلت هی تَاًس

 .. 1زاًكدَی وبضقٌبؾی اضقس ػلَم التهبزی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى هطوعی ،ػضَ ثبقگبُ پػٍّكگطاى خَاى.
 . 2زاًكدَی وبضقٌبؾی اضقس ػلَم التهبزی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى هطوعی.
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ضّگكبی هؿیط ؾؼبزت هلت ثبقس .ػلی المبػسُ آیٌسُ ًگبضی ؾیبؾت زٍلتی ضا تؼییي ًوی وٌس ثلىِ ثِ عطاحی ٍ یب تؼسیل آى
ووه هی وٌس تب زض همبثل تغییطات قطایظ ظهبًِ هٌبؾت تط ،اًغبف پصیطتط ٍ همبٍم تط ثبقس]6[ .
لَن خطخیَ آیٌسُ ًگبضی ضا ثِ ػٌَاى اثعاض ؾیؿتوبتیىی ثطای اضظیبثی پیكطفت ّبی ػلوی ٍ تىٌَلَغیه وِ تبثیط ظیبزی ثط
ضٍی لبثلیت نٌؼتی ،ایدبز ثطٍت ٍ ویفیت ظًسگی زاضز تؼطیف وطزُ اؾت.
فَضى آیٌسُ ًگبضی ضا فطایٌسی ؾیؿتوبتیه ٍهكبضوتی ثطای گطزآٍضی اعالػبت (زضثبضُ) آیٌسُ ٍ ایدبز چكن اًساظ هیبى
هست تب ثلٌس هست ثطای اثط گصاضی ثط تهویوبت ظهبى حبل ٍ اًدبم فؼبلیتْبی هكتطن هی زاًس]12 [ .
آیٌسُ ًگبضی ثِ ػٌَاى اثعاضی ثؿیبض هؤثط خْت ؾیبؾتگصاضی (ٍ ثرهَل ؾیبؾتگصاضی ػلن ٍ فٌبٍضی) ثِ زٍلتْب ووه هی وٌس
تب زض زًیبی اهطٍظ ثِ چبلكْبیی ّوچَى خْبًی قسى ٍ ضلبثت فعایٌسُ پبؾری هٌبؾت اضایِ ٍ السهبتی هؤثط اًدبم زٌّس .زض
اًدبم ّط پطٍغُ آیٌسُ ًگبضی ًبگعیط ثبیس اًَاع ذبنی اظ اثؼبز یه پطٍغُ ضا اًتربة وطز وِ ایي اًتربة ثب تَخِ ثِ هتغیطّبی
هرتلف اًدبم هی پصیطز]9[ .

هطالعات صَرت گزفتِ
اٍلیي هغبلؼِ زض ؾبل  1995قطٍع قس وِ زضحَظُ فٌبٍضی ًبًَ اخطا گطزیس ٍ زض اؾطائیل اخطا قسُ اؾت ٍاّساف ػوسُ آى
ػجبضت ثَزًس اظ :اضائِ ٍضؼیت ایي نٌؼت ٍػول – ضًٍس ّبی تَؾؼِ – تطؾین فؼبلیت ّب زض اؾطائیل – زؾت یبفتي ثِ
وبضثطزّبی ثبلمَُ فٌبٍضی ًبًَ ٍ ًتبیح آى ثِ نَضت گعاضـ هَاضز ظیط ضا زض ثطهی گیطز:
 ًبًَ فٌبٍضی ثِ ػٌَاى یه تىٌَلَغی ًَ ظَْض هْن زض اؾطائیل قٌبذتِ گطزیس. پتبًؿیل ّبی لَی ثطای وبضثطزّبی آیٌسُ ًبًَ قٌبؾبئی گطزیس. اظایي هغبلؼِ هی تَاى ثِ ػٌَاى زازُ ای ثطای هغبلؼِ آیٌسُ ًگبضی اؾطائیل ( هغبلؼِ خبهغ تط) اؾتفبزُ وطز.زٍهیي هغبلؼِ ثِ ػٌَاى زازُ ای ثطای ؾیبؾت هلی ػلن ٍتىٌَلَغی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت .زضایي هغبلؼِ اظ ضٍـ زلفی
اؾتفبزُ گطزیس ٍ .هغبلؼِ قبهل ػٌبٍیٌی زض  12ظهیٌِ ػلن ٍ تىٌَلَغی هی قس وِ ثِ ػٌَاى ظهیٌِ  ،اظ هغبلؼِ هكبثْی وِ زض
غاپي زضؾبل  1997اًدبم قسُ ثَز ،التجبؼ قسُ ٍ ثَؾیلِ وویتِ ّسایت وٌٌسُ پطٍغُ ٍ هترههبى هكبٍض زیگط انالح گطزیس.
[]8
 -3-1اّویت ٍ ضزٍرت اًجام آیٌذُ ًگاری بزای کطَرّا:
ثطای ضٍیبضٍیی ثب تغییطات التهبزی ٍ اختوبػی  ،ؾیؿتوْبی ػلن ٍ فٌبٍضی ثبیؿتی یب اظ عطیك ؾبظگبض وطزى فٌبٍضیْبی فؼلی ٍ
یب ایدبز ٍ ثىبضگیطی فٌبٍضیْبی خسیس ،لبزض ثِ پبؾد گَیی ٍ تغییط ثبقٌس .اضظـ آیٌسُ ًگبضی زض آى اؾت وِ یه فطنت
ؾبذتبض یبفتِ ضا ثطای ًگبُ ثِ آیٌسُ ٍ ثطضؾی ًمف تىٌَلَغی ٍ ػلن ٍ فٌبٍضی زض آیٌسُ  ،فطاّن هی آٍضز آیٌسُ ًگبضی  ،یه
پبؾد ٍثِ ًظط هبضتیي ٍ ایطٍیي تٌْب پبؾد لبثل لجَل ثطای ثط عطف ًوَزى تؼبضضبت ًبقی اظ اٍلَیت گصاضی اؾت ،تؼبضضبتی وِ
ثَؾیلِ افعایف تسضیدی ّعیٌِ ّبی آظهبیكْب ،هٌبثغ هحسٍز ،پیچیسگی تهوین گیطیْبی ػلوی ٍ اػوبل فكبضّبی هرتلف
خْت زؾتیبثی ثِ اضظی ٍالؼی پَل ٍزض ًظط گطفتي خٌجِ ّبی التهبزی اختوبػی ،ایدبز هی قَز .آیٌسُ ًگبضی ،حسالل زض
هجبًی ٍانَل ذَز ،یه هىبًیؿن ؾیؿتوبتیه ثِ هٌظَض فبیك آهسى ثط پیچیسگی ّب ٍ ٍاثؿتگی ّبی هتمبثل تهوین ّب اضایِ
هی وٌس.
آیٌسُ ًگبضی ،ایي ػول ضا اظ عطیك تحت تأثیط لطاض زازى تهوین گیطی ّبی ثلٌس هست زضذهَل پػٍّف ّب ٍ ثرهَل
تؿْیل ًوَزى فطآیٌس ؾیبؾتگصاضیٌّ ،گبهی وِ یىپبضچگی ٍ ّوبٌّگی فؼبلیتْب زض چٌسیي ثرف هرتلف اهطی حیبتی اؾت ،
ثِ اًدبم هی ضؾبًس.
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 قٌبذت گؿتطزُ ٍ ضٍظ افعًٍی زض ایي ثبضُ ٍخَز زاضز وِ آیٌسُ ًگبضی ،اثعاض هفیسی ثطای تهوین گیطی زض اضتجبط ثبؾیبؾتگصاضی پػٍّكْبی تىٌَلَغی ٍ فٌبٍضی ،چِ زض ؾغح هلی ٍ چِ هٌغمِ ای ٍ یب حتی زض ؾغَح پبئیي تط زض اذتیبض هب
لطاض هی زّس []9

آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی
تعزیف آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی
نبحجی ًػاز ثِ ًمل اظ هبضتیي ایٌگًَِ تؼطیف وطزُ وِ :تالقی ًظبم هٌس ثطای ًگبُ ثِ آیٌسُ ثلٌس هست ػلن ،فٌبٍضی ،هحیظ
ظیؿت ،التهبز ٍ اختوبع هیجبقس وِ ثب ّسف قٌبؾبئی تىٌَلَغی ّبی ػبم ًَظَْض ٍ تمَیت حَظُ ّبی تحمیمبت اؾتطاتػیىی
اؾت ،وِ احتوبالً ثیكتطیي هٌبفغ التهبزی ٍاختوبػی ضا ثِ ّوطاُ زاضز]8 [ .
آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی  ،یه ضٍـ تفىط هكبضوتی  ،ؾبذتبض یبفتِ ٍ ضٍقوٌس زضثبضُ آیٌسُ تىٌَلَغی اؾت وِ زض ثیف اظ
 30وكَض زض ؾغح هلی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت.
آیٌسُ ًگبضی (  )foresightتىٌَلَغی اظ ؾبلْبی پؽ اظ خٌگ خْبًی اٍل ثب ّسف وؿت ثطتطی زض حَظُ ّبی ًظبهی
هغطح قسُ ٍ ثِ هطٍض ٍاضز ؾبیط حَظُ ّبی التهبزی ،اختوبػی ٍ اظ خولِ وكبٍضظی ٍ هحیظ ظیؿت قسُ اؾت]10 [.
هحمك اًگلیؿی زیگطی ثِ ًبم وَن خَضخیَ ،آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی ضا اثعاضی ؾیؿتوبتیه ثطای اضظیبثی تَؾؼِ ّبی
تىٌَلَغی تؼطیف ًوَز وِ هی تَاًٌس اثطات قسیسی ثط ضلبثت پصیطی نٌؼتی ،ذلك ثطٍت ٍ ویفیت ظًسگی زاقتِ ثبقس.
فطایٌسی وِ عی آى قرم ثِ زضن وبهل تطی اظ حمبیك تأثیطگصاض ثط آیٌسُ ثلٌسهست ٍ همَالتی وِ ثبیس زض ؾیبؾت
گصاضی ،ثطًبهِ ضیعی ٍ تهوین گیطی لحبػ قًَس ،هی ضؾس.
زض هدوَع ثب زضًظط گطفتي تؼبضیف اضایِ قسُ فَق ٍ ؾبیط تؼبضیفی وِ تَؾظ افطاز ،هؤؾؿِ ٍ ًْبزّبی گًَبگَى اضایِ قسُ
اؾت هی تَاى تؼطیف هفَْهی ظیط ضا هغطح وطز:
(آیٌسُ ًگبضی ) هی وَقس تب هؼطفت ٍ اًسیكِ ای آیٌسُ ًگطاًِ ضا زض هیبى (ثركْبی تدبضی ،زٍلت ٍ ًْبزّبی زاًف) ثطای
زضن فطنت ّب ٍتْسیس ّبی هحتول عی  10تب  20ؾبل آیٌسُ زض ػطنِ ثبظاض ٍ فٌبٍضی ّب ایدبز وٌس ٍ آًگبُ ثب ایدبز ٍ تمَیت
ّوىبضی هیبى ایي ؾِ ثرف ،ثِ خْت زّی فؼبلیتْبی آًبى زض ضاؾتبی اّساف تؼییي قسُ ،هی پطزاظز]9 [ .
ثطای زضن نحیح اظ آیٌسُ ًگبضی ،قبیؿتِ اؾت ثِ خٌجِ ّبی هْوی اظ آى وِ زض تؼبضیف ثبال هَضز تبویس لطاض گطفتِ،
تَخِ وٌین:
- 1تالـ زض ًگبُ ثِ آیٌسُ ثبیس ؾیؿتوبتیه ثبقس وِ آیٌسُ ًگبضی ًبهیسُ قَز.
- 2آیٌسُ ًگبضی ثبیس ثلٌس هست تط اظ افك ّبی ثطًبهِ ضیعی ّبی هؼوَل ثبقس ،هؼوَالً افك ظهبًی آیٌسُ ًگبضی ثیي  5تب
 30ؾبل اؾت.
- 3تؼبزل ثیي فكبض تىٌَلَغی ٍ تمبضب ٍ وكف ثبظاض اظ زیگط خٌجِ ّبی هْن آیٌسُ ًگبضی اؾت زض آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی
تٌْب ًجبیس ثِ تىٌَلَغی تَخِ ًوَز ثلىِ ثبیس ثِ ػَاهل اختوبػی – التهبزی وِ زض قىل زّی تىٌَلَغی ًمف زاضًس ،تَخِ
ًوَز.
- 4آیٌسُ ًگبضی ثط تىٌَلَغی ّبی ػبم ًَظَْض هتوطوع هی ثبقس .تىٌَلَغی ّبی ًَظَْض ،تىٌَلَغی ّبیی ّؿتٌس وِ
 10ؾبل آیٌسُ ثطذَز اذتهبل
تحمیمبت آًْب آًمسض ضقس ًوَزُ اؾت وِ ثِ احتوبل ظیبز هحهَالت آى ثبظاض ثعضگی ضا زض
ذَاٌّس زاز.
هبیىل ویٌبى هؼتمس اؾت وِ یىی اظ زالیل ػوسُ ضٍاج آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی زضزِّ گصقتِ لسضت آى زض قٌبؾبئی
تىٌَلَغی ّبی ػبم ًَظَْض ٍ اٍلَیت زّی ثِ آًْب زض ترهیم هٌبثغ تحمیمبتی هی ثبقس.
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- 5پٌدویي خٌجِ هتوبیع آیٌسُ ًگبضی تَخِ ثِ اثطات اختوبػی تىٌَلَغی هی ثبقس]8 [ .

اّذاف آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی
آیٌسُ ًگبضی ّبی تىٌَلَغی زض وكَضّبی هرتلف هؼوَالً اّساف هتٌَػی زاضز .اهب آًچِ ضا ثِ عَض ػبم هی تَاى اّساف آیٌسُ
ًگبضی ًبهیس ،ػجبضتٌس اظ:
 وؿت ٍ خوغ آٍضی ثیٌف زض هَضز تَؾؼِ ثلٌس هست هوىي ٍ تؼییي چگًَگی تؼبهل آًْب ثب ؾیبؾتگصاضی ّبی خبضی ایدبز چكن اًساظ اؾتطاتػیه ٍ ایدبز حؽ تؼْس ًؿجت ثِ ایي چكن اًساظ زض هیبى قطوت وٌٌسگبى آیٌسُ ًگبضی ایدبز قجىِ ّبئی وِ افطاز اظ ثرف ّب ٍ ًْبزّبی هرتلف زٍض ّن خوغ هی وٌس. ّكساض زض هَضز ضیؿه ّب ٍ فطنت ّبی ػوسُ آیٌسُزضتمؿین ثٌسی زیگطی اّساف ثِ زٍ زؾتِ ػبم ٍذبل تمؿین هی قَز ،اّساف ػبم آى زؾتِ اظ اّساف هی ثبقٌس وِ زض
توبم آیٌسُ ًگبضی ّب هَضز تَخِ هی ثبقس .اهبم اّساف ذبل ثبتَخِ ثِ ًیبظّب ٍ قطایظ پطٍغُ ّبی هرتلف هتفبٍت هی ثبقٌس.
[]8

هزاحل آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی
هبضتیي زض ؾبل  1995زض همبلِ ای ثبػٌَاى ( آیٌسُ ًگبضی زض ػلن ٍفٌبٍضی ) هسلی ضا ثطای آیٌسُ ًگبضی تحمیمبت ثب ّساف
اٍلَیت گصاضی اضائِ ًوَزًس .زضایي هسل  ،ثطای آیٌسُ ًگبضی ؾِ هطحلِ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت  -1 :پیف آیٌسُ ًگبضی -2
اخطای آیٌسُ ًگبضی  -3پؽ آیٌسُ ًگبضی
زض ّط یه اظ ایي هطاحل ثركی اظ فطایٌس آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی اًدبم هی پصیطز.
هزحلِ پیص آیٌذُ ًگاری  :زضایي هطحلِ تهوین ؾیبؾی ثطای اخطای آیٌسُ ًگبضی اتربش هی گطزز ٍ فؼبلیت ّبیی ثطای
آهبزُ ؾبظی اخطای هطحلِ انلی آیٌسُ ًگبضی اًدبم هی گطزز ػجبضتٌس اظ :اضظیبثی اهىبى پصیطی  ،عطاحی فطآیٌس اخطا ،تَؾؼِ
هفبّین زضهیبى هكبضوت وٌٌسگبى  ،تْیِ هٌبثغ ٍهَاز الظم]8[ .
هزحلِ پس آیٌذُ ًگاری :زض ایي هطحلِ فؼبلیت ّبیی هطثَط ثِ اًتكبض ًتبیح ،اقبػِ ًتبیح زض ثیي ؾیبؾت گصاضاى ٍ زض
ثؼضی هَالغ پیبزُ ؾبظی ًتبیح اًدبم هی قَز.

ًتایج آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی
هؼوَالً آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی ًتبیح هحؿَؼ ٍ ًبهحؿَؼ زض پی زاضزً .تبیح هحؿَؼ ،زض گعاضـ هب ٍ هحهَالت آیٌسُ
ًگبضی لطاض زاضز ٍ ًتبیح غیط هحؿَؼ ثیكتط ثب ول فطآیٌس آیٌسُ ًگبضی ّوطاُ اؾت ،ثِ اػتمبز اوثط هحممیي ًتبیح ًبهحؿَؼ
آى ثِ هطاتت هَثطتط ٍ هفیستط اظًتبیح هحؿَؼ آى هی ثبقس.
اظ خولِ زؾتبٍضز ّبی آیٌسُ ًگبضی هلی هیتَاى ثِ زؾتیبثی ثِ زیسگبُ هكتطن زض ؾغح هلیّ ،وگبهی ثیكتط ثرف
ذهَنی ٍزٍلتی ،تؼییي اٍلَیتْبی وكَض ،آهبزُ ؾبظی وكَضی ثطای آیٌسُ ،ثطلطاضی اضتجبعبت ٍالؼی ثیي زاًكگبُ ٍ خبهؼِ ٍ
زٍلت ،ایدبز فطٌّگی خبهغ ًگطی ٍ آیٌسُ ًگطی ٍ ایدبز چكن اًساظ آیٌسُ ثبقس]10 [ .

ًسل ّای آیٌذُ ًگاری ًَآٍری
ًؿل اٍل ّوبى هطحلِ پیف ثیٌی فٌبٍضی ذبلم اؾت ٍ زض انل ثؿظ حَظُ ّبی ػلوی تَؾظ زاًكوٌساى ػلَم عجیؼی زض
خْت پیف ثیٌی احتوبل اًدبم پیكطفت ّبی ثبلمَُ زض ػلَم ٍ فٌبٍضی اؾت.
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ًؿل زٍم زض ثط زاضًسُ ی تطویجی اظ زٍ حَظُ ی فٌبٍضی ٍ ثبظاض اؾت ایي هطحلِ ٌّگبهی اؾت وِ هترههبى اظ زاًكگبُ ٍ
نٌؼت خْت هغبلؼِ پیكطفت ّبی آیٌسُ ی ػلن ٍ فٌبٍضی گطز ّن هی آیٌس.
ًؿل ؾَم هتوبیل ثِ فٌبٍضی ؾرت اؾت .ثِ ػالٍُ اثؼبز هرتلف ثبظاض -خبهؼِ -التهبز ٍ هحیظ ظیؿت ضا ًیع زض ثط هی
گیطز .زض ضوي اًَاع هرتلفی اظ هؿبئل ضا ثط هجٌبی یه ضٍیىطز حل هؿئلِ (عیفی اظ ػَاهل اختوبػی ًِ فمظ هؿبئل فٌی)
لحبػ هی ًوبیس.
اهطٍظُ ًؿل چْبضم پیف ضٍی هبؾت.ثبیس ثط هجٌبی زضن ًَیي هب اظ فٌبٍضی ًطم ًؿل چْبضم آیٌسُ ًگبضی هتٌبؾت ثب
ًیبظّبی تَؾؼِ پبیساض زض چبضچَة ؾیؿتن ّبی ًَآٍضی فٌبٍضاًِ اًدبم پصیطفتِ ٍ اثؼبز چٌسگبًِ ی ثبظاض-خبهؼِ  -التهبز -
هحیظ ظیؿت ٍ اهثبلْن ضا زض ثطگیطز .ایي ًؿل تٌْب هؿئَلیت هكتطن خبهؼِ ی زاًكوٌساى ػلَم عجیؼی ٍ فٌبٍضاى،
زاًكوٌساى ػلَم اختوبػی ٍ ضّجطاى نٌؼتی ًیؿت ثلىِ ثبیس توبهی ثبظیگطاى هطتجظ اظ تكىل ّبی اختوبػی ٍ ؾبظهبى ّبی
زٍلتی زذیل زض ایدبز ًْبزّب -ؾیبؾتْب ٍ لَاًیي ضا ًیع فؼبالًِ زض وبض زضگیط ًوبیس]4 [ .

جایگاُ آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی در بخص تحمیك ٍ تَسعِ
ثِ هٌظَض تجییي خبیگبُ آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی زض ثرف تحمیك ٍ تَؾؼِ ٍ ّن چٌیي ثطضؾی تؼبهالت ایي زٍ هَضَع ٍ اثطات
ّن افعایی وِ ثط یىسیگط زاضًس ،الظم اؾت وِ زض اثتسا تؼطیفی اظ تحمیك ٍ تَؾؼِ اضایِ زّین:
" یًَؿىَ" تحمیك ٍ تَؾؼِ ضا ایي گًَِ تؼطیف هی وٌس :تحمیك ٍ تَؾؼِ ػجبضت اظ فطایٌس پَیبی ثِ ّن پیَؾتِای اظ
تحمیمبت پبیِ ،تحمیمبت وبضثطزی ٍ تحمیمبت تَؾؼِای اؾت وِ ًتبیح ػلوی ّط هطحلِ ثِ نَضت شذیطُای اظ زاًف زض عَل
ظهبى گطزآٍضی هیگطزًس ٍ ایي شذبیط ثِ ػٌَاى ٍضٍزی هْن ٍ ثباضظقی اؾت وِ هٌكأ ایسُّب ٍ اذتطاػبت خسیسی زض هطحلِ
ػول هیكَز]5[ .
قبیس ثتَاى اٍلیي ًمغِ تؼبهل ایي زٍ هَضَع ضا ثحث « فطآیٌسی ثَزى» آى ثیبى ًوَز ،چطا وِ ّوبًغَض وِ زض ثٌس  1زض
تؼطیف آیٌسُ ًگبضی ثساى اقبضُ گطزیس ،آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی یه فطآیٌس اؾت ًِ هدوَػِ ای اظ ضٍـ ّب ٍ هی تَاًس ثِ
اضتجبط ٍ تجبزل اعالػبت ٍ ایسُ ّب ثیي زاًكگبُ ،ؾیبؾت گصاضاى ،پػٍّكگطاى ،نٌؼتگطاى ٍ زیگطاى ووه ًوبیس.
ّن چٌیي آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی زض ًؿل ّبی ًَیي ذَز ثب ًؿل ّبی ًَیي تحمیك ٍ تَؾؼِ ّن پَقبًی ثبالیی زاقتِ ٍ
ضنس ًوَز .پیف ًیبظ آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی،
هی تَاى خبیگبُ آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی ضا زض ًؿل چْبضم تحمیك ٍ تَؾؼِ
ضبکِ ای پبیساض اؾت وِ زض
هكبضوت هترههبى فطاٍاى اظ حَظُ ّبی هرتلف ،ضقتِ ّب ٍ ؾبظهبى ّبی هتفبٍت ٍ ایدبز
ثطزاضًسُ فؼبلیت ّبی فطزی زض ظهیٌِ آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی هی ثبقس ]4 [ .ایي هَضَع ،زلیمبً ّوبى ّسفی اؾت وِ ًؿل
چْبضم تحمیك ٍ تَؾؼِ ثِ ػٌَاى ّسف ٍ افك ذَز ،آًطا تطؾین ًوَزُ اؾت ،زضٍى هبیِ ایي ًؿل ثط پبیِ زاًف ثِ ػٌَاى ؾطهبیِ
ٍ ؾبظهبى ّبی ضبکِ ای ٍ فطآیٌس زاًف َّقوٌس ثٌب قسُ اؾت ،ایي قجىِ ّب هی تَاًٌس ًظبم حَظُ ّبی فٌبٍضی ؾرت ٍ ًطم،
ثبظاض ،اًؿبى ،هحیظ ظیؿت ٍ ...ضا زض ثط گیطز وِ ّوگی آًْب زض ًظبم « التهبز قجىِ ای» اضظـ آفطیٌی هی ًوبیٌس.
تحمیك ٍ تَؾؼِ ،تىٌَلَغی ضا فطایٌس آگبّی ٍ زضن هفَْهی زض ضاثغِ ثب یه هَضَع ٍ ثِ وبضگیطی تدبضی هفیس
ٍؾَزهٌس اظ آى تؼطیف هی وٌس وِ زاضای ًظبهی هتكىل اظ ثٌگبّْب ،هطاوع ػلوی ٍ پػٍّكی ،زاًكگبّْب ٍ ؾبیط ؾبظهبًْبی
آهَظقی ٍ اعالػبتی هی ثبقس ٍ اظ عطیك تؼبهل آى ّب ثب زاًف خْبًی ٍ اًغجبق ثب ًیبظّبی زاذلی ثِ تىٌَلَغی هی پطزاظًس.
الظم ثِ شوط اؾت وِ تىٌَلَغی لبثل وٌتطل اؾت چطا وِ ثِ ػٌَاى یه فطایٌس تدبضی ،وٌتطل آى حبئع اّویت اؾت]5[ .
آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی ًجبیس تٌْب ثِ تىٌَلَغی ّبی ولیسی ،تىٌَلَغی ّبی خبًجی هطثَط ٍ ،تىٌَلَغی ّبی وبضثطز پصیط
هطتجظ ثب آى حَظُ ّب ثپطزاظز ،ثلىِ ثبیس آى ّب ضا اظ هٌظط

تجاری ساسی ٍ قىل گیطی یه ؾیؿتن خْت حل هكىالت ٍ

ً .1ؿل چْبضم تحمیك ٍ تَؾؼِ ،خسیس تطیي ًؿل هؼطفی قسُ اظ ًؿل ّبی ایي ثرف هی ثبقس]5[ .
2. innovation
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هؿبیل (هثالً ًیبظ ثِ افعایف ضلبثت پصیطی) زض ًظط ثگیطز .تجاری ساسی فٌاٍری ًیع هَضَػی اؾت وِ ثِ ػٌَاى ًؿل ّبی
ًَیي آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی ٍ ّن چٌیي افك ّبی آتی ثرف تحمیك ٍ تَؾؼِ ثساى ًگطیؿتِ هی قَز .تجاری ساسی فٌاٍری
هجتٌی ثط ضفغ ًیبظّبی هَخَز ثبظاض ثطای آى هحهَل ثَزُ ٍ هی تَاى ثبظاض خسیسی ذلك یب ثِ قىلی ًَیي تط ثِ اضتمبی ثبظاضّبی
لجلی ثیٌدبهس .پؽ چطایی قىل گیطی آهَظـ ،تحمیك ،تَؾؼِ ٍ تىٌَلَغی ،اغلت ًبقی اظ ًیبظّبی هَخَز زض ثبظاض ثَزُ ٍ
ّؿت .تدبضی ؾبظی فٌبٍضی ثطای تجسیل وبال یب ذسهبت لبثل اؾتفبزُ ٍ اضائِ ٍ اًتكبض آى زض ؾغح خبهؼًِ ،یبظهٌس تحمیك ٍ
ّ ]7ن چٌیي
تَؾؼِ ،ذاللیت ٍ تىٌَلَغی ،هٌبثغ ذغط پصیط ٍ ظًدیطُ ای اظ فؼبلیت ّب ٍ الساهبت هتؼسز ٍ هرتلف اؾت[ .
تىٌَلَغی ثرف تحمیك ٍ تَؾؼِ ثسٍى تدبضی ؾبظی هؼٌب ٍ هفَْهی ًساضز ٍ ایي هَضَع زلیمبً آى افمی اؾت وِ آیٌسُ ًگبضی
تىٌَلَغی ثطای ذَز تطؾین ًوَزُ اؾت.

تعاهالت آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی ٍ سٌذ چطن اًذاس بیست سالِ ًظام جوَْری اسالهی ایزاى
هفَْم چطن اًذاس
زض اٍایل زِّ ً 90مف ٍ هفَْم چكن اًساظ زض فطآیٌس تسٍیي ٍ اخطای اؾتطاتػی تَخِ اًسیكوٌساى ضا ثِ ذَز خلت وطز ٍ ٌَّظ
زض تؼطیف چكن اًساظ ٍ اثؼبز آى اتفبق ًظط ثیي نبحت ًظطاى حبنل ًكسُ ثَز وِ زاهٌِ ثِ وبضگیطی آى زض ػول ضقس ٍتَؾؼِ
یبفت.
چكن اًساظ ثِ هؼٌی ثیٌف ٍ زٍض اًسیكی هجتٌی ثط تهَض ٍ تدؿن آیٌسُ اؾت ثِ عَض هكرم تط ،چكن اًساظ ثِ هؼٌی
ثیٌف ٍ زٍضاًسیكی هجتٌی ثط تهَض ٍ تدؿن آیٌسُ اؾت .ثِ عَض هكرم تط ،چكن اًساظ زضیبفت ضّجطی ٍؾبظهبى ّب ،یه
حبلت ولی هغلَة ٍ پؿٌسیسُ ؾبظهبى زض آیٌسُ تؼطیف قسُ اؾت.
چكن اًساظ ثبیس هٌظطی ٍالؼی  ،هؼتجط ٍخصاة اظ آیٌسُ ؾبظهبى تطؾین وٌس ٍ قطایغی ایدبز وٌس وِ اظ خْبت هْن فیلسی
ثْتط اظ ٍضغ هَخَز ثبقس]3[ .

کارکزد ّای چطن اًذاس بیست سالِ
ًمف انلی چكن اًساظ آى اؾت وِ ّط فطزی اظ خبهؼِ ثِ ًگبُ ٍ اًسیكِ ای والى زؾت یبثس ٍ ذَز ضا زض ثؿتط گؿتطُ ی
فؼبلیت ّبی ذطز ٍ والًی وِ ثبیس ثطای تحمك اّساف ٍ آضهبًْبی خبهؼِ نَضت پصیطز خبیبثی وطزُ ٍ ثب اًدبم ٍظیفِ ای وِ زض
ذَز اٍؾت ،ایفبی تؼْس ٍ هؿئَلیت ًوبیس.
هْوتطیي وبضوطز چكن اًساظ آى اؾت وِ ثِ هطزم اًطغی ٍ ًیطٍ هی زّس .ثِ ػجبضتی زاضای ٍیػگی اًگیعقی اؾت ٍ زض
خبهؼِ ثبػث ایدبز قَض ٍ حطوت ٍ تؼْس هی گطزز]3[ .

سٌذ چطن اًذاس بیست سالِ ایزاى
چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ ًظبم خوَْضی اؾالهی ایطاى وِ ثطای افك ؾبل  1404عطاحی گطزیسُ هْوتطیي ؾٌس تَؾؼِ ای ٍ
زض ٍالغ ؾٌس ثبالزؾتی ثطًبهِ ّبی تَؾؼِ وكَض ثِ قوبض هی ضٍز .زض ایي ؾٌس آهسُ اؾت:
" ثب اتىبل ثِ لسضت الیعال الْی ٍ زض پطتَ ایوبى ٍ ػعم هلی ٍ وَقف ثطًبهِ ضیعی قسُ ٍ هسثطاًِ خوؼی ٍ زض هؿیط
تحمك آضهبًْب ٍ انَل لبًَى اؾبؾی  ،زض چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ  :ایطاى وكَضی اؾت تَؾؼِ یبفتِ ثب خبیگبُ اٍل التهبزی
ػلوی ٍ فٌبٍضی زض ؾغح هٌغمِ ثب َّیت اؾالهی ٍ اًمالثی ،الْبم ثرف زض خْبى اؾالم ٍ ثب تؼبهل ؾبظًسُ ٍ هَثط زض ضٍاثظ
ثیيالولل".
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ٍ ثطای خبهؼِ ایطاًی ثطذی ٍیػگیْب ضا ثطقوطزُ اؾت وِ آى زؾتِ اظ ٍیػگیْب وِ زض حَظُ آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی اؾت،
ػجبضتٌس اظ:
• ثطذَضزاض اظ زاًف پیكطفتِ ،تَاًب زض تَلیس ػلن ٍ فٌبٍضی ،هتىی ثط ؾْن ثطتط هٌبثغ اًؿبًی ٍ ؾطهبیِ اختوبػی زض تَلیس
هلی.
• زؾت یبفتِ ثِ خبیگبُ اٍل التهبزی ،ػلوی ٍ فٌبٍضی زض ؾغح هٌغمِ ی آؾیبی خٌَة غطثی (قبهل آؾیبی هیبًِ،
لفمبظ ،ذبٍضهیبًِ ٍ وكَضّبی ّوؿبیِ) ثب تبویس ثط خٌجف ًطم افعاضی ٍ تَلیس ػلن ،ضقس پطقتبة ٍ هؿتوط التهبزی ،اضتمبء
ًؿجی ؾغح زضآهس ؾطاًِ ٍ ضؾیسى ثِ اقتغبل وبهل]13[ " .

اثز بخطی آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی در رٍیکزدّای فکزی چطن اًذاس بیست سالِ کطَر
ؾِ ضٍیىطز هجتٌی ثط پیف ثیٌی  ،آیٌسُ ًگطی ٍ ثطگكت ثِ ػمت خْت ّبی ولی ضٍیىطزی ثِ چكن اًساظی ضا آقىبض هی
ؾبظز]3[ .
ثطضؾی ًمف چگًَگی اًتربة ایي ضٍیىطزّب زض چكن اًساظؾبظی ثؿیبضاؾبؾی ٍولیسی اؾت.ایٌىِ ثب چِ ضٍیىطزی ثطای
چِ هَضَػی ثبزض ًظط گطفتي چِ ضًٍسی خْت ضؾیسى ثِ چگًَِ آیٌسُ ای ثبیس چكن اًساظ ؾبذتِ قَز؟
وِ اظ ایي ؾِ ضٍیىطز ضٍیىطزی وِ هَضز ًظط هب هی ثبقس ضٍیىطز هجتٌی ثط ایٌسُ ًگبضی هی ثبقس:
ضٍیىطز هجتٌی ثطآیٌسُ ًگبضی ٍ آیٌسُ ؾبظی ثحث هطثَط ثِ تهَیط آیٌسُ ضا زض پطتَ تحَالت ،تغییطات ٍگؿؿتگی ّبی
هحیغی عطاحی هی وٌس .اػتمبز اثساع وٌٌسگبى ایي ضٍیىطز آى اؾت وِ ّویكِ ضًٍسّبی گصقتِ ثِ حبل ٍ آیٌسُ ثب ّویي
ؾطػت ٍ آٌّگ وِ زاقتِ اًس تساٍم ًوی یبثٌس ّوچٌبى وِ ثؿیبضی اظ هَاضز لبثل هكبّسُ زض ظًسگی هلت ّب ،ؾبظهبى ّب ٍ
افطاز ضا هی تَاى هَضز ثطضؾی لطاضزاز وِ لجالً ٍخَز زاقتِ اًس ٍلی ّن اوٌَى ًبثَز قسُ اًس.
تهوین شاتبً هؼغَف ثِ آیٌسُ اؾت – حبل آیٌسُ یه ثبًیِ لجل اظ اذص تهوین اؾت یب  20ؾبل ثؼس اظ آى .لصا تهوین
ذَز آیٌسُ ًگطاًِ اؾت -اظ ایٌدبؾت وِ اّویت آیٌسُ ًگطی زضؾٌس چكن اًساظ هكرم هی قَز زض ٍالغ ذظ هكی
ٍاؾتطاتػی ،چیعی خع هدوَػِ ای اظ تهویوبت آتی ًیؿت ٍایي هدوَػِ ًیع ثطاؾبؼ ًَع ٍضٍـ آیٌسُ ًگطی تهوین ؾبظ
ٍتهوین گیط تسٍیي هی قَز ]3 [ .لصا زض تسٍیي ؾٌس چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ زض حمیمت ًَػی آیٌسُ ًگبضی ّن نَضت گطفتِ
اؾت.
ثبتَخِ ثِ ضٍیىطز آیٌسُ ًگبضی ٍ پیف ثیٌی زض تٌظین چكن اًساظ هی تَاى گفت وِ زض فطآیٌس چكن اًساظ هی تَاى
ٍضؼیت هَخَز ضا ثِ زلت ثطضؾی ٍ ثطاؾبؼ اهىبًبت ٍ لبثلیت ّبی هَخَز ،شٌّیتی اظ آیٌسُ ضا ؾبذت ٍ زض آیٌسُ ًگطی اثتسا
ٍضؼیت هغلَة ضا زض ًظط گطفت ٍ ؾپؽ لبثلیت ّبی هغبثك ثب آى ضا ایدبز ًوَز.
آلبی خبى ٍٍز هؼتمس ثَز وِ آیٌسُ ًگبضی ثِ تحلیل هَلؼیت ٍ خبیگبُ هلت ًیع هی پطزاظزٍ .ی ثیبى هی زاضز وِ هی تَاى
اظ آیٌسُ ًگبضی ًَآٍضی ثِ ػٌَاى ٍؾیلِ ای ثطای تغجیك چكن اًساظ وكَض ثب هؿبئلً ،مبط لَت ٍ تَاًوٌسی ّبی ثبلمَُ ٍ اضظیبثی
فطنت ّب ٍ تْسیسّبی هحتول زض  5-10ؾبل آیٌسُ اؾتفبزُ وطز]4[ .

1

. forecasting
. foresight
3
. backward
2
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ؾٌس چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ ایطاى ثب ػٌَاى افك  1404تلفیمی اظ ایي زٍ ٍیػگی ضا زض ذَز خبی زازُ اؾت یؼٌی اظ یه
ؾَ اّسافی وِ اهىبى زؾتطؾی ثِ آى ّب ٍخَز زاضز هس ًظط لطاض هی گیطز ٍ اظ ؾَی زیگط ثِ افمی ثط هجٌبی پتبًؿیل ّبی
هَخَز ٍ ًِ ثطاؾبؼ تَاًبیی ّبی ثبلمَُ وًٌَی هی اًسیكس]2[ .
اّسافی وِ زض چكن اًساظ هغطح قسُ ثِ ؾِ زؾتِ ولی تمؿین هی قَز وِ ػجبضتٌس اظ  :اّساف التهبزی  ،اّساف ؾیبؾی
ٍ اّساف فطٌّگی ،زض ثرف فطٌّگی ایي ؾٌس ثِ ًمف ٍ وبضوطز هطاوع ػلوی -آهَظقی ٍ ًرجگبى هی پطزاظز (هتي ؾٌس چكن
اًساظ) وِ تحمیك ٍ تَؾؼِ ًیع زض ایي ثرف خبی هی گیطًس.
ؾٌس چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ (ایطاى  )1404وِ ثِ تؼجیطی چكن اًساظ هلی هحؿَة هی قَز ثب زاقتي ٍیػگی ّبی ًظیط
آیٌسُ ًگطی ،خبهغ ًگطی ،اضظـ گطایی ،تؼْس ظاییٍ ،الغ گطایی ٍ اًطغی ثركی ٍ ثِ ّوطاُ زاقتي یىپبضچگی ٍ ّوبٌّگی
 ،تهَیط هغلَثی اظ آیٌسُ ٍ زض ٍالغ ضاّجطزی تطیي ثطًبهِ حبل حبضط وكَض اؾت .چكن اًساظ هلی ثب زاضا ثَزى اّساف هْوی
ّوچَى هجسل قسى ثِ لسضت اٍل التهبزی ،ػلوی ٍ تىٌَلَغیىی هٌغمِ ،تَؾؼِ یبفتگی ّوِ خبًجِ ٍ ...هؿتلعم ًْبزیٌِ قسى
ٍیػگی ّبیی هغلَة زض هیبى افطاز خبهؼِ اؾت ٍ گطًِ اّساف هعثَض زض ذالء ٍ ثِ ذَزی ذَز تحمك ًرَاٌّس یبفت ٍ تب ظهبًی
وِ ػعم ٍاضازُ ػوَهی ثِ ٍخَز ًیبهسُ ٍ اخوبع هلی زض ایي ذهَل ًوَزاض ًگیطزً ،وی تَاى اًتظبض تحمك اّساف ؾٌس ضا
زاقت]10[ .
ثطای ؾبذتي آیٌسُ ،ثطًبهِ ّبیی زض ؾٌس چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ لطاض زاضًس وِ تبویس یىی اظ ایي ثطًبهِ ّب ثط تحمیك ٍ
تَؾؼِ هی ثبقس ،وِ هی ثبیؿت اؾتطاتػی تهَیط پطزاظی اظ آیٌسُ وِ ّوبى آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی ٍ فٌبٍضی هی ثبقس ضا
نَضت ثٌسی وطز.

ٍضعیت آیٌذُ ًگاری تکٌَلَصی در ٍاحذّای تحمیك ٍ تَسعِ کطَرّای در حال تَسعِ
ٍاحسّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ چٌساى حضَضی زض فؼبلیت ّبی پیف ثیٌی تىٌَلَغی ًساقتِ اًس .ایي اهط،
ػوستبً ًبقی اظ ػمت هبًسگی اوثط زاًكوٌساى وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ اظ ّوتبیبى ذَز زض وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ ٍ ًجَز
تدطثِ ػولی زض ثىبضگیطی فٌبٍضی ّبی پیكطفتِ اؾت .زض ٍاحسّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ،ػوسُ ی
اعالػبت هَخَز زضثبضُ ی پیكطفت ّبی فٌبٍضی ثطگطفتِ اظ فٌبٍضی ّبی تدبضی قسُ زض وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ یب هغبلت
هٌتكط قسُ ی ػوَهی اؾت .ثِ ػٌَاى هثبل ،ػوسُ ی نبحجٌظطاى زض هَضز ضًٍسّبی آیٌسُ ػلَم ٍ فٌبٍضی وِ زض خبهؼِ ی
آیٌسُ ی خْبى هغبلجی ضا اضایِ هی زٌّس ،هتؼلك ثِ وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ هی ثبقٌس .ایي ٍالؼیت تلد ،ایي پطؾف ضا زض شّي
هتجبزض هی ؾبظز وِ چِ ضاّی پیف ضٍی وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ثطای ضؾیسى ( ٍ حتی خلَ افتبزى) اظ وكَضّبی تَؾؼِ
یبفتِ زض حَظُ ی تحمیك ٍ تَؾؼِ ٍخَز زاضز؟!
ثِ ػلل هرتلف ،قىبف ػویمی ثیي وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ٍ وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ زض تَاًوٌسی تحمیك ٍ تَؾؼِ ٍ
تىٌَلَغی ّبی پیكطفتِ ایدبز قسُ اؾت .یىی اظ هْوتطیي ػلل هغطٍحِّ ،وبى هحیظ والى اؾت وِ ثِ زلیل ٍخَز هحیظ
ًطم ًبلم ٍ تَاًوٌسی ّبی تَؾؼِ ًیبفتِ زض فٌبٍضی ًطم ،ثبػث قىؿت وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ زض اًتمبل یب خصة فٌبٍضی
ّبی پیكطفتِ ٍ تجسیل آًْب ثِ فٌبٍضی ّبی ؾبظهبًی اؾت .ایي اهط ثبػث افعایف فطنت ّبی ًبثطاثط ثیي وكَضّبی غٌی ٍ فمیط
( ثِ ٍیػُ زض فٌبٍضی ّبی ًَیي) ٍ ایدبز هبًغ ثط ؾط ثْجَز ضلبثت پصیطی نٌؼتی زض وكَضّبی فمیط هی قَز .ثٌبثطایي ،آیٌسُ
ًگبضی تىٌَلَغی ٍ تَخِ ثِ فٌبٍضی ّبی ًطم ،ثرف غیط لبثل تفىیه آیٌسُ ًگبضی زض ٍاحسّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ هی ثبقس .اوثط
تدطثیبت آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ،آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی زض ٍاحسّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ ضا ًبزیسُ
اًگبقتِ اؾت]4[ .
ثب اؾتٌبز ثِ ًوَزاضّبی ظیط هی تَاى چٌیي اؾتجبط ًوَز وِ ٍضؼیت ثرف تحمیك ٍ تَؾؼِ زض وكَضهبى حطوتی قتبثبى
ثِ ذَز گطفتِ اؾت:
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ًوَدار ( ) 1ارسش افشٍدُ بخص تحمیك ٍ تَسعِ را در طی دُ سال ً 1375 - 1385طاى هی دّذ]14[ :

ارسش افشٍدُ
4000000

3500000

3000000

2500000

هیلیَى ریال

2000000

1500000

1000000

500000
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1383

1379

1381

1377

1375

سال

ًوَدار (ً ) 2یش تعذاد هحمك بِ کار گزفتِ ضذُ در بخص تحمیك ٍ تَسعِ را در طی دُ سال فَق الذکز ًطاى هی دّذ]14[ :

 .1تعزیف ارسش افشٍدُ :ارسش اضافی ایجاد ضذُ درجزیاى تَلیذ است .تفاٍت بیي ارسش ستاًذُ ٍهصزف ٍاسطِ در
ّز فعالیت التصادی را ارسش افشٍدُ ًاخالص هی گَیٌذ.پس اس کسز هصزف سزهایِ ثابت اس ارسش افشٍدُ ًاخالص ،ارسش افشٍدُ
خالص بِ دست هی آیذ.

9

چهارمین کنفرانس ملي مدیریت تکنولوژی ایران Archvie of SID

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

)
5000

0
1385

1383

1381

1379

1377

1375

اهب تَخِ ثِ هؿبئل ٍ ًىبت ظیط ضطٍضی اؾت:
ثؿیبضی اظ ٍاحسّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ زض وكَض ،هی تَاًٌس اظ هعایبی ایي حَظُ ّب ثْطُ هٌس قًَس .اگط ضٍـ ّبی پیف
ثیٌی آًبى نطفبً ثِ ػلَم عجیؼی ٍ فٌبٍضی ّبی عجیؼی ثپطزاظز (ٍ اظ فٌبٍضی ًطم غبفل قَز)ً ،وی تَاًٌس ایدبز هعیت ضلبثتی
ثلٌس هست زض چٌیي حَظُ ّبیی ضا هتَلغ ثبقٌس .اگط وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ توطوعی ثیف اظ حس ثط تىٌَلَغی ّبی ؾرت
پیكطفتِ ( وِ ثحث زاؽ وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ ّؿتٌس) ثگصاضًس ،فطنت ّبی هَخَز خْت ذلك تَاًبیی ّبی هتوبیع ذَز ضا اظ
زؾت زازُ ٍ ّطگع لبزض ًرَاٌّس ثَز فبنلِ فٌبٍضاًِ ای ضا وِ زض همبثل تَؾؼِ التهبزی آًبى لس ػلن وطزُ اؾت اظ ثیي ثجطًس.
ػلی ضغن هغطح ثَزى اؾتطاتػی «خْف» ٍ ،الؼبً ضؾیسى وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ثِ وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ ( اظ خْت
فٌبٍضی ٍ تىٌَلَغی) ثؿیبض زقَاض ثِ ًظط هی ضؾس .ایي ثساى ػلت اؾت وِ اذتطاع فٌبٍضاًِ ٍ تىٌَلَغی ّبی فٌبٍضاًِ تٌْب تَؾظ
فٌبٍضی ؾرت تؼییي ًوی قَز .حتی پیف ثیٌی زض حَظُ ّبیی ّوچَى ؾیبؾت نٌؼتی ٍ فٌبٍضی ،هحیظ ظؾیت ،آة ،حول
ٍ ًمل ٍ ،ظًسگی هلی (زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ) ثِ ًسضت زض چبضچَثی ّوبًٌس آیٌسُ ًگبضی ػلَم عجیؼی ،فٌبٍضی ٍ
تىٌَلَغی اًدبم هی قَز .زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ،وؿی ثِ تىٌَلَغی ذسهبت فىطی ،تىٌَلَغی اختوبػی ،هسیطیت ٍ
ًْبزّب زض لبلت آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی اّویتی ًوی زّس .ثِ ًظط هی ضؾس وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ًیع ثِ ؾبزگی زض حبل
تىطاض اقتجبُ اهطیىبیی ّب زض اضظیبثی تىٌَلَغی حیبتی ّؿتٌس .هترههبى آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی زض اهطیىب زض حبل انالح
ضٍیىطز ذَز زض ایي هَضَع ّؿتٌس .هتأؾفبًِ ضّجطاى اًسوی زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ اظ چٌیي اقتجبّبتی (وِ ذَز
اهطیىبیی ّب هغطح وطزُ اًس) زضؼ هی گیطًس]4[ .

ًتیجِ گیزی
وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ هی تَاًٌس ثِ ایدبز قجىِ ای ثطای ثِ اقتطان گصاضی هتمبثل ذَز ضاخغ ثِ ثبظاضّب ،التهبزّب ،خَاهغ،
هحیظ ٍ فٌبٍضی ٍ ،ثِ اقتطان گصاضی آًبى زض یه قجىِ ّوبٌّگی ثیي الوللی اظ هعایبی آى هٌتفغ قًَس .ایي قجىِ هی تَاًس
قطایظ اؾبؾی هَضز ًیبظ ثطای اًدبم آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ضا ًیع هْیب ًوبیس ٍ ایي هَضضَع
ّوبًب ضؾیسى ثِ للِ ثطتط ػلوی زض افك ایطاى  1404هی ثبقس.
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ثِ عَض ذالنِ ثبیس گفت :فٌبٍضی ًطم ،فٌبٍضی ؾرت ،ثبظاضّب ،خبهؼِ ،التهبز ٍ هحیظ ثبیس زض یه چبضچَة ؾیؿتن والى
ثب ّن یىپبضچِ قًَس .تٌْب زض ایي نَضتٌّ ٍ ،گبهی وِ آیٌسُ ًگبضی فٌبٍضی ثب ضٍیىطز تىٌَلَغی فٌبٍضاًِ (زض هؼٌبی گؿتطزُ
ی آى) اخطا گطزز ،هی تَاى هتَلغ ثَز وِ فطآیٌس آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی زض ٍاحس ّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ هٌغجك ثب قطایظ
هحلی یب هلی یه وكَض تَؾؼِ یبفتِ وبهالً ذبل اؾت .ثِ ػالٍُ ،تٌْب زض چٌیي قطایغی اؾت وِ هی تَاى ٍاحس ّبی تحمیك
ٍ تَؾؼِ هٌبؾت خْت ذلك هٌبفغ التهبزی ٍ اختوبػی ػظین ضا قٌبؾبیی وطز .ثسٍى ٍخَز ایي قطایظ ٍ ثسٍى ایي تىٌَلَغی
ّبٍ ،احسّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ثِ ؾرتی هی تَاًٌس ثِ ّسف ذَز هجٌی ثط اضتمبی ضلبثت پصیطی هلی
خبهغ (ثط پبیِ ؾبذتبض هٌبثغ ٍ قطایظ ذبل ذَز) زؾت یبثٌس .ثِ ّط تمسیط ،خْت تحمك ثركیسى ثِ اّساف والى ؾٌس چكن
اًساظ ثیؿت ؾبل خوَْضی اؾالهی ایطاىٍ ،ضٍز ثِ ًؿل ّبی ًَیي آیٌسُ ًگبضی تىٌَلَغی وِ زض ضاؾتبی ثب ًؿل ّبی ًَیي
تحمیك ٍ تَؾؼِ هی ثبقس ،ضطٍضتی اهىبى ًبپصیط ثطای وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ هی ثبقس وِ ثبیس ّط چِ ظٍزتط اًدبم پصیطز.
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