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ؿَد ٍ  خاهَؽ ًٌٌذُ تخیل ٍ تلق ًٌٌذُ ٍهت اػت؛ چیضی ًِ هاًغ اص سؿذ ؿخلیت هی” هخشب استثاط“ای هؼتوذًذ ًِ  ػذُ

ای  ًؼة تجشتِ جوؼی هَی، ػشیغ ٍ پشگیشًذُ، ػشگشهی هٌاػة تشای اٍهات كشاؿت، توایل تِ ای آى سا یي ٍػیلِ استثاط ػذُ

 .داًٌذ جْاًی هی  ػوین دس هؼائل هختلق ٍ ساّی تشای اكضایؾ داًؾ ٍ ػضَیت دس خاًَادُ

ّایی ًِ ّش  ّای هتلاٍت ٍ هتٌاهضی ًِ ًؼثت تِ آى ٍجَد داسد؛ دیذگاُ اػجَتِ هشى تیؼتن اػت ٍ دیذگاُ  ػخي اص تلَیضیَى،

ای ًَیي ٍ كشاگیش تشای  اص یي ػَ اػتیادی هخشب ٍ اص ػَی دیگش ؿیَُتَاًذ  ای دسػت ّؼتٌذ. صیشا ایي سػاًِ هی یي اص جٌثِ

ًٌٌذ. اص  ػاصاى آى ّؼتٌذ ًِ ػوت ٍ ػَیؾ سا تؼییي هی سػاًی تاؿذ. دس ٍاهغ ایي گشداًٌذگاى ٍ تشًاهِ آهَصؽ ٍ اعالع

َس ها ًِ ایي سػاًِ تؼیاس ػاصاى ٍ هتخللاى ایي سػاًِ اّویت تؼیاسی داسد؛ تَیظُ دس ًـ سٍ تشتیت ٍ آهَصؽ تشًاهِ ّویي

دّذ. تِ ّویي دلیل ّش ػالِ  كشاگیش اػت ٍ اٍهات كشاؿت هـش ػظیوی اص ًیشٍی جَاى ًـَس ها سا تِ خَد اختلاف هی

هٌذ سا تشای تحلیل دس ایي  ای اص داٍعلثاى ػالهِ كذا ٍ ػیوای جوَْسی اػالهی ایشاى اص عشین آصهَى ػشاػشی ػذُ  داًـٌذُ

 .ًٌذ داًـٌذُ گضیٌؾ هی

پزیشكت، اها اص آصهَى  هی” تَلیذ ػیوا“داًـجَیاى خَد سا دس سؿتِ  گزؿتِّای كذا ٍ ػیوا تا ػال   گلتٌی اػت ًِ داًـٌذُ

” ًاسگشداًی تلَیضیَى“ٍ ” ًاسؿٌاػی تلَیضیَى ٍ ٌّشّای دیجیتالی“داًـجَیاى دس دٍ سؿتِ جذیذ  ۳۱۳۱ػشاػشی ػال 

 .ای اػت ای ٍ اًیویـي سایاًِ ٍ ٌّشّای دیجیتالی داسای دٍ گشایؾ گشاكیي سایاًِ ًاسؿٌاػی تلَیضیًَی ؿًَذ.سؿتِ پزیشكتِ هی
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 :ای گشایؾ گشاكیي سایاًِ

پشداصد. داًـجَی  گشاكیي یي ٌّش ًاستشدی اػت ًِ تِ تثلیؾ، اسائِ، اؿاػِ ٍ تیاى تلَیشی ًاالّای تثلیـاتی ٍ كشٌّگی هی

ّای تلَیضیًَی سا آهَصؽ  ای دس كذا ٍ ػیوا عشاحی كحٌِ، دًَس، لثاع، تیتشاط ٍ هَاسد هـاتِ تشای تشًاهِ گشاكیي سایاًِ

حاؿیِ ٍ تیتشاط دس ّش   گیشد یا صیشًَیغ، دس ؿثٌِ خثش تِ كَست گشاكیٌی اًجام هی تیٌذ. تشای هثال اػالم ٍضؼیت َّا هی

ای كشد خالم ٍ ٌّشهٌذی اػت  ؿَد. دس ٍاهغ ًاسؿٌاع گشاكیي سایاًِ ای هشتَط هی ای ًِ ٍجَد داسد، تِ گشاكیي سایاًِ تشًاهِ

دّذ تا هخاعة تا یي  ستاسُ سًگ، ؿٌل ٍ دًَس ًظش هیًٌذ ٍ د ًـیٌذ ٍ رٌّیت ًاسگشداى سا پیادُ هی ًِ دس ًٌاس ًاسگشداى هی

 .تلَیضیًَی استثاط تْتشی تشهشاس ًٌذ  تشًاهِ

 :ّای ایي سؿتِ دس عَل تحلیل دسع

 :دسٍع هـتشى دس ّش دٍ گشایؾ

ّای  ّای تلَیشی، آؿٌایی تا ٌّش دس تاسیخ، ػٌاػی، تاسیخ تلَیضیَى ٍ كٌاٍسی سػاًِ ؿٌاػی ٍ سػاًِ هثاًی استثاعات، هشدم

صتاى ٍ ػاختاس، پظٍّؾ ٍ ًگاسؽ دس تلَیضیَى، هلِ   جذیذ، حٌوت ٌّش اػالهی، استثاعات تلشی، آؿٌایی تا كلؼلِ، تلَیضیَى،

ؿٌاػی تلَیضیَى، كلؼلِ ٌّش، تاسیخ اًیویـي، عشاحی، ػٌاػی ٍ ٌّشّای دیجیتالی،  دس ادیاى، دسى ٍ تیاى تلشی، هخاعة

ّای تلَیضیًَی،  ؿٌاػی تشًاهِ یا، ًاستشد سایاًِ دس كیلن ٍ تلَیضیَى، عشاحی ٍ گشاكیي، گًَِػیش تحَالت گشاكیي، هثاًی ػایثشهذ

ّای تلشی  اكضاسّای گشاكیٌی، هثاًی گشاكیي، تذٍیي دیجیتالی، هثاًی تثلیـات تلَیضیًَی، جلَُ هثاًی اًیویـي دیجیتالی، ًشم

 .اًیویـي تؼاهلی ؿٌاػی ٌّشّای دیجیتالی، تلَیضیَى آهَصؿی، دیجیتالی، صیثا

 :ای دسٍع تخللی گشایؾ گشاكیي سایاًِ

 .ًاسگاُ گشاكیي دیجیتالی ، طٍسًالیؼن تلَیضیًَی، عشاحی ٍب، پشٍطُ ًْایی

 :ای گشایؾ اًیویـي سایاًِ

تش  ای سا هٌتـش ًٌذ، هثٌی اػالهیِ ّـذاس دٌّذُ چٌذ ػال پیؾ ّیأت هذیشُ یٌی اص هذاسع ایالت ایٌذیاًای آهشیٌا هجثَس ؿذ،

 :ایٌٌِ

ّا ًخضًذ. ایي اػالهیِ  ّا تشای پیذا ًشدى آى تِ دسٍى دسیچِ كاضالب تا تچِ” ٍجَد خاسجی ًذاسد( ۳تیي هؤتاًت ًیٌجا تشتلض)“

تلٌِ تضسگؼاالى ًیض   تٌْا تشای ًَدًاى جالة ًیؼت،  ّای تلَیضیًَی تش سٍی ًَدًاى اػت. الثتِ اًیویـي تیاًگش تأثیش اًیویـي

یي اًیویـي تَد. اهشٍصُ تِ  تشیي كیلن ػیٌوایی ػال، سٍ ػال هیالدی گزؿتِ، پشكشٍؽ هٌذ ّؼتٌذ. اص ّویي الهِتِ اًیویـي ػ

ّا تِ كَست  دلیل اكضایؾ ػشػت ًاس، دیجیتال تِ ًوي اًیویـي آهذُ اػت ٍ تؼیاسی اص ًاسّای تثلیـاتی، آهَصؿی ٍ ًاستَى

ت ٍ تحث ًواؿی ًشدى ٍ كشین تِ كشین كیلوثشداسی ًشدى ًِ اكغالحاً تِ دیجیتالی اػت. الثتِ اًیویـي ػٌتی ٌَّص سایج اػ

تشی اػتلادُ  ای دس ػغح تؼیاس ٍػیغ ؿَد، ٌَّص هشػَم اػت ٍ ًاسآیی داسد، اها اًیویـي سایاًِ گلتِ هی” تي كشین“آى ًواؿی 

 .ؿَد هی

 :ای دسٍع تخللی گشایؾ اًیویـي سایاًِ

دٍ تؼذی، هَػیوی ٍ اًیویـي، اًیویـي ػِ تؼذی، ًَیؼٌذگی تشای اًیویـي، پشٍطُ  ًاسگاُ اًیویـي دیجیتالی ، اًیویـي

 .ًْایی

 



 :ّای الصم  تَاًایی

هتوشًض آصهَى ػشاػشی اػت ًِ اص تیي داٍعلثاى گشٍُ آصهایـی  ّای ًیوِ سؿتِ تلَیضیَى ٍ ٌّشّای دیجیتالی یٌی اص سؿتِ

آصهَى ػشاػشی تایذ دس آصهَى تخللی داًـٌذُ كذا ٍ ػیوا ًیض  پزیشد. ایي داٍعلثاى پغ اص ؿشًت دس ٌّش داًـجَ هی

ؿًَذ تا  تشاتش ظشكیت سؿتِ تلَیضیَى ٍ ٌّشّای دیجیتالی هؼشكی هی ۴ؿشًت ًٌٌذ. ػپغ اص هیاى ًلشات تشتش ایي دٍ آصهَى تا 

تشاتش ظشكیت،  ۴ي عَس هؼتوین هَسد اسصیاتی هشاس تگیشًذ ٍ دس ًْایت اص تیي ای دس هلاحثِ ٌّشی ؿشًت ًشدُ ٍ تِ

 .تشیي داٍعلثاى پزیشكتِ خَاٌّذ ؿذ هٌذتشیي ٍ آهادُ ػالهِ

تٌذی تلاٍیش آؿٌا تاؿذ. چَى   دس ایي هیاى داًـجَی اًیویـي تایذ عشاحی سا تخَتی تـٌاػذ ٍ تا هَاًیي حشًتی ٍ تشًیة

ت اػت ّوچٌیي داًـجَی ایي عشاحی ضؼیق ٍ ػذم آؿٌایی تا كیضیَلَطی حشً  ّای ایشاًی، ػاهل اكلی ضؼق اًیویـي

هٌذ تَدُ ٍ اّل هؼاكشت ٍ تواؿای كضاّای تاصُ ٍ جذیذ تاؿذ. دس اكل  ػٌاػی ٍ هَػیوی ػالهِ  گشایؾ تایذ تِ ػیٌوا،

ّای ٌّشی تایذ خَب تثیٌذ ٍ ًگاّی ػوین ٍ ٌّشهٌذاًِ ًؼثت تِ ّش چیضی ًِ دس  داًـجَی ایي گشایؾ هثل ػایش سؿتِ

یؼٌی چـن داًـجَی ایي سؿتِ تایذ   ؿتِ تاؿذ.دس ًاس سػاًِ، داؿتي ػَاد تلشی ًیض خیلی هْن اػت؛اعشاف اٍ ٍجَد داسد، دا

ّا ٍ خغَط سا اص یٌذیگش تخَتی تـخیق دّذ. ایي ًاس تِ  ّا، كشم تاػَاد تاؿذ. خَب سا اص تذ ٍ هغلَب سا اص ًاهغلَب ٍ سًگ

ؿَد دس هلاحثِ حضَسی، ػَاد تلشی داٍعلة ػٌجیذُ  هیؿَد. اص ّویي سٍ ػؼی  یاسی صیاد دیذى ٍ خَب دیذى حاكل هی

 .دّذ ًاسی هْن ٍ پیچیذُ ًِ صهاى صیادی سا تِ خَد اختلاف هی  ؿَد؛

دس هلاحثِ حضَسی، داٍعلثاى ًوًَِ ًاسّای هثلی خَد اػن اص عشاحی، تاتلَّای ًواؿی ٍ ػایش ٌّشّای هشتثظ سا ًیض تِ ّوشاُ 

 .تشیي داًـجَیاى دس ایي داًـٌذُ پزیشكتِ ؿًَذ ًوٌذتشیي ٍ آهادُّذف ایي اػت ًِ تَا آٍسًذ؛ چَى هی

 :هَهؼیت ؿـلی دس ایشاى

ؿذًذ. اها دس  تا چٌذ ػال پیؾ تواهی داًـجَیاى داًـٌذُ كذا ٍ ػیوا دس تذٍ ٍسٍد تِ ایي داًـٌذُ، تَسػیِ كذا ٍ ػیوا هی

التحلیالى داًـٌذُ ًذاسد ٍ كوظ تؼْذ یي جاًثِ  سؽًاسگیشی كا حال حاضش ػاصهاى كذا ٍ ػیوا تؼْذی تشای اػتخذام ٍ تِ

التحلیل هتؼْذ تِ اًجام خذهت تِ هیضاى دٍ تشاتش  ؽ ؿَد، هثٌی تش ایٌٌِ دس كَست ًیاص ػاصهاى كذا ٍ ػیوا، ّش كاس گشكتِ هی

دس ػغح ایشاى التحلیالى سا ًیض ػاصهاى تشاػاع ًیاص هشاًض خَد،  هذت تحلیل دس داًـٌذُ خَاّذ تَد ٍ هحل خذهت كاسؽ

ؿًَذ؛  جزب ػاصهاى هی اًذ،  التحلیالًی ًِ دس عی تحلیل داًـجَی هَكوی تَدُ سٍ تٌْا كاسؽ تؼییي خَاّذ ًشد. اص ّویي

یؼٌی اگش داًـجَیی دس دٍساى تحلیل، خَب دسع ًخَاًذُ ٍ هْاست الصم سا تِ دػت ًیاٍسدُ تاؿذ، ًِ تٌْا دس ػاصهاى اػتخذام 

 .ّضیٌِ تحلیل دس ایي داًـٌذُ سا ًیض تایذ تپشداصد  التحلیلی، كاسؽ ًخَاّذ ؿذ، تلٌِ پغ اص

ای تایذ گلت ًِ تاصاس ًاس اًیویـي دٍ ؿاخِ داسد؛ یٌی ؿاخِ ٌّشی اػت ٍ  التحلیل اًیویـي سایاًِ دستاسُ تاصاس ًاس آصاد كاسؽ

تَاًٌذ جزب هشاًض ٌّشی ٍ آهَصؿی؛ هثل  هیالتحلیالى ایي سؿتِ  ٌّشی كاسؽ تاؿذ. دس ؿاخِ  دیگش ؿاخِ تجاسی ٍ تثلیـاتی هی

تجاسی ٍ تثلیـاتی  آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ یا ػاصهاى تثلیـات اػالهی تـًَذ ٍ دس ؿاخِ ًاًَى پشٍسؽ كٌشی ًَدًاى ٍ ًَجَاًاى،

اؿاسُ ّا  ّا ٍ ًاسخاًِ ّای تثلیـاتی تشای ؿشًتCD  تَاى تِ تْیِ تَاًٌذ ًاسّای هختللی اًجام دٌّذ ًِ اص آى جولِ هی هی

 .ًشد

 


