
 
 

  

 

 

 

 نقشه راه تحول دیجیتال ایران
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 چکیده 

ها ها و پروژهسیاستها، ها، اهداف، راهبردانداز، آرمانچشمساز ایران دیجیتال شامل در این خالصه اجرایی، ارکان جهت

معرفی شده است. این ارکان در سه الیه توانمندسازها، کاربردها و آثار مورد توجه قرار گرفته است. الیه توانمندسازهای 

و الیه کاربردهای ایران دیجیتال شامل سه هویت، سواد، داده باز  سازه قانون، زیرساخت، امنیت، ششال شامل ایران دیجیت

مسئله اساسی  10باشد. در الیه آثار ایران دیجیتال، وکار دیجیتال میسازه جامعه دیجیتال، دولت دیجیتال و نیز کسب

صورت انداز ایران دیجیتال بدینمد نظر قرار گرفته است. چشم کالن کشور در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی

جو با اقتصادی هوشمند و دارای رشد پایدار و حاکمیتی کارآمد و شفاف در نتیجه ای سالم و مشارکتجامعه» تعریف شد:

ل اساسی کالن کشور انداز ایران دیجیتال )که منبعث از مسائبا توجه به چشم«. های تحول دیجیتالگیری از فناوریبهره

افزایش »، «ارتقای مشارکت مردم در اداره جامعه»، «افزایش سالمت جسم و روان جامعه»تدوین گردید( شش آرمان 

تعریف گردید. اهداف « بهبود فضای رقابت آزاد»و « افزایش اشتغال»، «افزایش شفافیت»، «کارآمدی عملکرد حاکمیت

از الیه آثار، الیه کاربرد و الیه توانمندساز مشخص گردید )در این خالصه  کمی برای تمامی اجزای چارچوب کالن اعم

نگاشت راهبردهای شده اشاره نشده است(. در این مستند، ریزیاجرایی، عناوین اهداف کمی ذکر شده، اما به مقادیر برنامه

پروژه تدوین  42و  سیاست 30 راهبرد، 13ارائه شده است. در نهایت  نیزتحول دیجیتال و مسائل اساسی کالن کشور 

و افق زمانی  1404ل های ایران دیجیتال، ساو استراتژی ها، اهدافانداز، آرمانگردید. شایان ذکر است افق زمانی چشم

 باشد.می 1400های تدوین شده، سال ها و پروژهسیاست
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 مقدمه

اند. اینترنت دیجیتال، زندگی و مشاغل افراد را دگرگون ساختههای جهان امروز با پیشرفت فناوری تغییر کرده و فناوری

ها را به سطح باالتری ها، سازمانواقعیت افزوده و مانند این ،چینهای اجتماعی، رایانش ابری، بالکاشیاء، کالن داده، رسانه

. از خرید یک جفت کفش از طریق اندمشتری، فرآیندها و خدمات توانمند شده با فناوری اطالعات سوق داده بااز تعامالت 

وتحلیل شیوه کشاورزی و افزایش محصوالت و یا برای تجزیه گرها و پهپادهاهای صوتی تا استفاده از اطالعات حسفرمان

ترین مسیر با در نظر گرفتن وضعیت ترافیک و ها برای پیدا کردن کوتاههای آنهای هوشمند و اپلیکیشناستفاده از موبایل

دیجیتال در حال بلعیدن جهان صنعتی و فیزیکی »توان گفت: با اطمینان می هاست.هایی از تأثیر فناوری، نمونهوهواآب

وکار های کسبتحول دیجیتال یک روند جهانی است و پناهگاهی وجود نخواهد داشت که در آن بتوان از مدل «است.

یمن نیستند. چگونگی عملیات دولت و نحوه تعامل دولت با ها نیز از این تحوالت اکشورها و دولت قدیمی محافظت کرد.

اند. این عصر، های نوظهور قرارگرفتههای دولتی تحت تأثیر فناوریها، مؤسسات و سایر شرکتکاروشهروندان، کسب

اطالعات را در  ها وهای جدیدی را برای مدیریت فرایندها و ارائه خدمت به کاربران ارائه نموده و حجم زیادی از دادهشیوه

 دهد.دهندگان خدمات قرار میاختیار کاربران و ارائه

و دیجیتالی شدن اقتصاد به نوآوری، کارایی و پیشرفت خدمات کمک کرده  نیز تغییر دادهتحول دیجیتال، اقتصاد امروز را 

باشد. ملی دیجیتال می یهاوری، نوآوری، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، یکی از اهداف استراتژیاست. افزایش بهره

های صورت توجهی بر رشد اقتصادی دارد. پیشرفتوری، تأثیر قابلبهبود بهره جویی در زمان و هزینه انجام کار وصرفه

های عملیاتی ایجاد توجهی در هزینهشوند، تأثیر قابلزمانی که در مقیاس بزرگ به کار گرفته میها فناوریگرفته در زمینة 

های درمانی توان روشعنوان مثال در صنعت بهداشت و درمان با استفاده از کالن داده و یادگیری ماشینی میبهکنند. می

های درمان را کاهش داد. برای رشد پایدار و ارتقاء وضعیت رفاه اجتماعی در برای هر بیمار ارائه نمود و هزینه متناسب

توان به توجه تحول دیجیتال بر رفاه اجتماعی میثیرات قابلاز تأکشورهای مختلف، تحول دیجیتال یک ضرورت است. 

توسعه پایدار، سالمتی، افزایش کیفیت زندگی، احساس برابری و افزایش دسترسی به خدمات پایه برای تمامی آحاد جامعه، 

افزایش کارایی امور  افزایش شفافیت، اعتماد، ایمنی وصرفه و رشد اقتصادی اشاره کرد. همچنین بههای پاک و مقرونانرژی
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ها ضروری است که با دولت از تأثیرات سیاسی تحول دیجیتال است. بنابراین برای( مانند سالمت و آموزش)دولتی 

های تحقیق، توسعه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود زمینهریزی مناسب و با در نظر گرفتن اولویتبرنامه

 ل دیجیتال را فراهم نمایند.های تحوو بکارگیری فناوری

آفرین به عنوان اهرمی برای ارتقاء چشمگیر عملکرد است. به بیان های تحولگیری از فناوری، بهرهمنظور از تحول دیجیتال

ها برداری از منافع آنآفرین و بهرههای تحولهایی است که به منظور بکارگیری فناوریاقدام دیگر تحول دیجیتال مجموعه

 شود. تحول یک سیستم انجام می برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب کالن تحول دیجیتال ایران 

 



 

 

دنبال تحقق ایران دیجیتال خواهند بود. این چارچوب شامل سه الیه آثار، کاربردها و توانمندسازهاست که در کنار هم به

ها عبارتست از:شرح مختصر هر یک از این الیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر تحول دیجیتال در کاهش فساد، افزایش  آثار اقتصادی:

 اشتغال، بهبود شفافیت و کاهش فقر و نابرابری

اثر تحول دیجیتال در ارتقای سرمایه اجتماعی،  آثار اجتماعی:

 ارتقای امنیت روانی و اجتماعی و سالمت روان

ان آب و اثر تحول دیجیتال در کاهش بحر آثار زیست محیطی:

 آلودگی هوا

 

اثرات کاربرد تحول دیجیتال الیه آثار: 

 دار کشوریتدر حل مسائل کالن اولو

 

 

 کار، دولت و جامعهوهای کسبآفرینی از توانمندسازها در حوزهارزش الیه کاربرد:

 

 هایسازی زمینهفراهم الیه توانمندساز:

تحول دیجیتال شامل آفرینی برداری و ارزشبهره

 زیرساخت. منیت، سواد، داده باز وقانون، هویت، ا
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 اجتماعی

 ارتقا سرمایه اجتماعی

 ارتقا سالمت روان

 ارتقا امنیت روانی و اجتماعی

  

 

 اقتصادی

 کاهش فساد

 افزایش کارآمدی عملکردها

 افزایش اشتغال

 بهبود شفافیت

 کاهش فقر و نابرابری

 

 زیست محیطی

 کاهش بحران آب

 کاهش بحران آلودگی هوا

 

  

 کاربردها

 

 توانمندسازها

 آثار

 ایران دیجیتال

 

 دیجیتال جامعه

 

کار دیجیتالوکسب  

 

 دولت دیجیتال

 زیرساخت 

 

 سواد قانون هویت امنیت داده باز
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 تحول دیجیتال کشورساز ارکان جهت

های مفهومی گیری مدل پایه سند تحول دیجیتال کشور مورد نیاز بود که از چارچوبدر پروژه حاضر دیدگاهی برای شکل

های وضع المللی و داخلی، اسناد باالدستی، مسائل کالن کشور و نقایص و چالشمطالعات بینحاصل از بررسی اسناد و 

برده و های در حال انجام کشور و مفروضات کاربردی برای ساخت یک مدل پایه بهره موجود اکوسیستم، ابتکارات و طرح

تحول  سازارکان جهتعلم طراحی،  گیرد. پس از طی کردن مراحل روشدر نهایت ارزیابی آن توسط خبرگان صورت 

  طراحی شد. کشوردیجیتال 

 

 

 

 

 

  

 

  اندازچشم

جو با اقتصادی هوشمند و دارای رشد پایدار و حاکمیتی کارآمد و شفاف ای سالم و مشارکتجامعه»

 «های دیجیتالگیری از فناوریدرنتیجه بهره

 
 هاآرمان

 

 

 اهداف 

 

 بهبود شاخص بحران آب 

  کاهش تعداد روزهای ناسالم سال 

 بهبود رتبه شاخص سرمایه اجتماعی 

 بهبود رتبه شاخص امنیت روانی و اجتماعی 

 بهبود شاخص ناکارآمدی عملکرد 

 افزایش امتیاز شاخص ادراک فساد 

  کاهش نرخ بیکاری 

  کاهش ضریب جینی 

 

  روان جامعه افزایش سالمت جسم و 

 ارتقای مشارکت مردم در اداره جامعه 

 افزایش کارآمدی عملکرد حاکمیت 

  افزایش شفافیت 

  افزایش اشتغال 

 بهبود فضای رقابت آزاد 

 enhancement of free competition atmosphere 

 الیه آثار 
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 جامعه دیجیتال

 افزایش ضریب نفوذ اینترنت 

 بهبود شاخص جست و جوی محتوا 

 های اجتماعیشارکت در شبکهافزایش م 

 افزایش درصد افراد دارای تجربه خرید آنالین 

  های کسب و کار دیجیتالشاخص  

 وکار دیجیتال افزایش نرخ اشتغال در حوزه کسب 

 وکار دیجیتال از سهم کسبGDP 

 هاتعداد یونیکورن 

  تعدادSME های دیجیتال 

 وریشاخص بهره 

  دولت دیجیتال 

 کارها از خدمات دیجیتالوندان و کسببهبود رضایت شهرو 

  رواج خدمات دولت دیجیتال 

 های اطالعاتی و ارتباطی نوظهوراستفاده از فناوری 

 

 

 افزایش شاخص ردپای دیجیتال ،هویت                                     افزایش شاخص امنیت سایبری ،امنیت

 ، بهبود شاخص اتصال جهانیزیرساخت دیجیتال                              بهبود امتیاز شاخص داده باز جهانی ،ه بازداد

 تنظیم مقررات دیجیتال بهبود شاخص سواد دیجیتال                                                 بهبود شاخص 

 

 

 الیه کاربرد

 

 الیه توانمندساز

 

 اهداف

 

 اهداف
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 ارتقای بلوغ دیجیتال دولت -

های مختلف در حوزه دولت با توجه به طراحی برنامه

ند در دو دهه اخیر و اجرای الکترونیکی و دولت هوشم

ای از بلوغ د در این زمینه، سطح اولیههای متعدپروژه

دیجیتال خدمات دولتی در نهادهای مختلف ایجاد شده 

است. رویکرد اتخاذ شده در این حوزه، ارتقای بلوغ دیجیتال 

های های دیجیتال و توسعه پلتفرملیتدولت با هدف ایجاد قاب

 باشد.ارائه خدمات عمومی می

یکرد وکار دیجیتال )با روتوسعه فضای کسب -

 پذیری(ارتقای نوآوری و رقابت

کار دیجیتال، موانع رقابت و وهای اصلی حوزه کسبچالش

در  گیری اصلیباشد. جهتبازدارندگی قوانین و مقررات می

کار جهت تسهیل رقابت واین زمینه، بهبود فضای کسب

 باشد.عادالنه می

نفوذ در بازارهای دیجیتال منطقه و کشورهای  -

 اسالمی

ها و کسب وکارهای های موجود در شرکتتوجه به پتانسیلبا 

بزرگ و نوپا، راهبرد مهم بسترسازی و حمایت از حضور فعال 

ویژه کشورهای ای )بههای ایرانی در بازارهای منطقهشرکت

  باشد.اسالمی( می

 های دیجیتال در حوزه آموزشتوسعه فناوری -

باشد. نسانی میها بستر اصلی رشد نیروی امدارس و دانشگاه

های ثیرپذیر از قابلیتهای مهم تأوزه آموزش یکی از حوزهح

های باشد. رویکرد توسعه فناوریهای دیجیتال میفناوری

تواند منجر به تغییرات بنیادین دیجیتال در حوزه آموزش می

 در نظام آموزشی کشور گردد.

فراگیر نمودن خدمات دیجیتال برای  -

 شهروندان

های دیجیتال در بخشی به کاربرد فناوریقگستردگی و عم

سازی و انجام اقدامات زیربنایی جهت جامعه از طریق فرهنگ

فراگیری خدمات دیجیتال برای تمامی شهروندان جامعه 

 باشد.پذیر میامکان

 توسعه سواد عمومی دیجیتال در سطح جامعه -

ترین راهبردها جهت ایجاد توانمندی الزم برای یکی از مهم

رش کاربردهای دیجیتال، توسعه سواد عمومی دیجیتال گست

های مرجع های مختلف جامعه با تمرکز بر گروهدر بین بخش

 باشد.دار میاولویت

 

 

 
 

  ایران دیجیتال راهبردهای

ها با بر مبنای چارچوب کالن طراحی شده انجام شد. در هر الیه، راهبرد تدوین راهبردهای تحول دیجیتال کشور نیز 

های گیری از مطالعات الگوبرداری، مطالعه اسناد داخلی، بررسی مسائل اساسی کالن کشور و نیز بررسی و تحلیل چالشبهره

ی الیه توانمندساز راهبرد برا 8 راهبرد برای الیه کاربرد و 5اکوسیستم تحول دیجیتال تدوین گردید. شایان ذکر است که 

  ارائه شده است: 
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توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه تحول  -

 دیجیتال

ها، توسعه نیروی گیری راهبردی پرورش توانمندیجهت

ایجاد تغییرات  انسانی متخصص در حوزه تحول دیجیتال با

ها و های رسمی آموزشی مدارس و دانشگاهالزم در دوره

دانش عمومی در جهت توسعه استعدادهای دیجیتال در 

 باشد.جامعه می

تقویت امنیت سایبری کشور با استفاده از  -

 آفرینهای تحولفناوری

با توجه به اینکه شاخص امنیت سایبری کشور وضعیت 

گیری های دیجیتال دارد، جهتبهتری نسبت به سایر حوزه

اصلی در این حوزه تقویت امنیت سایبری کشور با 

سازماندهی نظام امنیت سایبری و تقویت زیرساختی جهت 

های تحول آفرین مقابله با تهدیدات نوظهور مبتنی بر فناوری

 باشد.  می

 ساماندهی نظام هویت دیجیتال کشور -

مختلف در زمینه  هایها و بخشاقدامات متعددی در دستگاه

هویت صورت پذیرفته است. راهبرد اصلی در این حوزه 

 باشد.ساماندهی نظام هویت دیجیتال کشور می

 های عمومیبه انتشار داده رویکرد باز -

با توجه به اهمیت مساله فساد در کشور و نیز توجه 

ها و نهادهای مختلف به موضوع گذاران و سازمانسیاست

های با خیر، رویکرد باز به انتشار دادههای اشفافیت در سال

گیری اصلی در این زمینه ، جهتقابلیت انتشار عمومی

 باشد.می

های ارتباطی کشور جهت توسعه زیرساخت -

 پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال

های فناوری اطالعات کشور مبتنی بر وضعیت زیرساخت

وجه باشد. با تمناسبی مینیازهای موجود در وضعیت نسبتًا 

ها و الزامات اقتصاد دیجیتال، رویکرد اصلی در یبه نیازمند

های ارتباطی کشور جهت حوزه زیرساخت، توسعه زیرساخت

 باشد.پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال می

بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با  -

 اکوسیستم تحول دیجیتال  

و محیط کار وتغییرات ایجاد شده در فضای کسببا توجه به 

آفرین، های تحولسترش فناوریجامعه مبتنی بر گ

گیری اصلی در این زمینه بازنگری قوانین موجود و جهت

انجام اصالحات الزم در قوانین و مقررات مرتبط با اکوسیستم 

 باشد.تحول دیجیتال می

ها جهت تسهیل اصالح ساختار و بهبود رویه -

 آفرین های تحولبرداری از فناوریبهره

های ایجاد شده توسط فناوری هایبا توجه به نیازمندی

پذیر در نظام ایجاد تا ساختاری انعطاف است الزمآفرین تحول

قوانین و تنظیم مقررات ایجاد گردد. راهبرد اصلی در این 

ها جهت تسهیل جهت اصالح ساختار و بهبود رویه

 باشد.آفرین میهای تحولبرداری از فناوریبهره
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 الیه توانمندساز

 



 

 

 

  

 

 توسعه سواد عمومی دیجیتال در سطح جامعه

 ها و تهدیدهای عصر دیجیتال در سوادآموزیزمان به فرصتتوجه هم 

 دار های مرجع اولویتگروهافزایی در جهت توسعه سواد پایه دیجیتال برای های دانشطراحی و اجرای برنامه 

 های تحول دیجیتاله آحاد جامعه از فناوریبرداری آگاهانهایی جهت افزایش بهرهطراحی و اجرای برنامه 

 سواد

 

 های انسانی های سرمایههای کاربردی و تخصصی با تمرکز بر نیازهای دانشی و مهارتطراحی دوره

  ها در عصر دیجیتالسازمان

 های درسی و برگزاری رویدادهای تخصصی برای دانشجویان )با ها و برنامهبازنگری و طراحی رشته

 تمرکز بر نیازهای دانشی و مهارتی عصر دیجیتال(

 آموزان )با تمرکز بر های درسی و برگزاری رویدادهای تخصصی برای دانشبازنگری و طراحی برنامه

 نیازهای دانشی و مهارتی عصر دیجیتال(

 هاورش استعدادهای دیجیتال در مدارس و دانشگاهحمایت از پر 

 توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه تحول دیجیتال

 راهبرد

 راهبرد

 

 سیاست

 

 سیاست

 

 پروژه

 

 پروژه
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 هویت

 

 های هویتی موجوداستفاده حداکثری از داده 

 های مختلف(سازی در بخشبندی پیادهسازی هویت دیجیتال )اولویتتدوین برنامه اجرایی پیاده 

 های احراز هویت دیجیتال موجودسازی سامانهبازنگری و یکپارچه  

 ا های هویت دیجیتال منطبق با شرایط کشور و قابلیت تعامل بتدوین استانداردها و دستورالعمل

 المللیاستانداردهای بین

ی نظام هویت دیجیتال کشورسامانده  

 راهبرد

 

 سیاست

 

 پروژه
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آفرینهای تحولتقویت امنیت سایبری کشور با استفاده از فناوری  

  همکاری در پیشبرد اهداف امنیت دادهجلب مشارکت بخش خصوصی برای  

 خوداتکایی در زمینه تولید محصوالت امنیت سایبری  

 های فنی بجای رویکرد محدودسازی فضای سایبریتقویت زیرساخت  

 یت سایبریسازی امنسازی وظایف کاربر نهایی در راهکارهای پیادهساده 

 آفرینهای تحولکار ملی( با محوریت فناوریطراحی نظام مدیریت امنیت سایبری کشور )تقسیم  

 وکارهای پلتفرمیهای امنیت کسبتدوین استاندارد و دستورالعمل 

 آفرینهای تحولنیتی ناشی از فناوریایجاد تمهیدات الزم برای مقابله با مشکالت و تهدیدات ام 

 امنیت

 سیاست

 

 پروژه

 

 راهبرد

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رویکرد باز به انتشار دادههای عمومی

 های دولتروزرسانی مداوم دادهالزام به انتشار، دسترسی دائم و پایدار و به 

 باارزش عمومی )غیر حساس و غیرخصوصی( جهت انتشار و شناسایی های بندی دادهشناسایی و اولویت

  هادارندگان آن

 آفرینهای تحولفناوری گیری از قابلیتهای حیاتی کشور با بهرهطراحی سازوکارهای حفاظت از داده  

 هاتدوین استانداردهای فنی انتشار داده  

 می بااهمیتهای عمومشیهای باز برای ارتقاء کیفیت خطتحلیل داده 

 داده باز

 

 راهبرد

 سیاست 

 

 پروژه
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 در کشور توسعه آزمایشی شبکه فایوجی 

 پایه فضا کارهایوکسب و عمومی برداریبهره جهت ایماهواره زیرساخت توسعه 

  رقابتی نمودن ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی با واگذاری به بخش خصوصی 

 عنوان خدمتحمایت از توسعه پلتفرم به  

 ت مراکز داده ملیتقوی  

 فیبر نوری کشور توسعه پوشش شبکه  

 المللتوسعه ظرفیت اینترنت بین  

 توسعه ظرفیت شبکه ملی اطالعات  

  آزادسازی باندهای فرکانسی 

 های نوینری شبکه زیرساخت مبتنی بر فناوریبازنگری در معما 

 دیجیتال های ارتباطی کشور جهت پشتیبانی از اقتصادتوسعه زیرساخت

 
 

 زیرساخت 
 راهبرد

 

 سیاست

 

 پروژه
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بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با 

 اکوسیستم تحول دیجیتال  

برداری از ها جهت تسهیل بهرهاصالح ساختار و بهبود رویه

 آفرینهای تحولفناوری

 گذاریها در فرایند قانونمشارکت حداکثری اصناف و تشکل  

  رویکرد حداقلی تدوین قوانین و تنظیم مقررات در نهادهای

 ساز کشورگذار و تصمیمقانون

 گیری بازار رقابتی و ترویج نوآوریپذیر با هدف شکلتنظیم مقررات پویا و انعطاف 

  گانه بیانیه دیوان حاکمیت اینترنت10تمرکز بر اصول 

 های نامهبازنگری لوایح در حال بررسی حقوق سایبری کشور با محوریت تحول دیجیتال و تدوین آیین

  اجرایی مرتبط

 جیتال کشوروکارهای دیمنظور شمول مسائل کسباصالح قانون تجارت به  

 های مرتبط با آن بر اساس شرایط جدید کار در عصر ها و دستورالعملنامهاصالح قانون کار و آیین

 سپاری(دیجیتال )فریلنسرها، مشاوران، مربیان، جمع

 نمودن هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت کاهش قوانین بازدارنده توسعه  فعال

 اقتصاد دیجیتال

 هاتدوین دستورالعمل اجرایی مالکیت داده  

 وکارهای پلتفرمیتدوین دستورالعمل حقوقی برای فعالیت کسب  

 پیشنهادی بازنگری در اعضای شورای عالی فضای مجازی با هدف جلب مشارکت حداکثری  تهیه طرح

  از بازیگران مطرح اکوسیستم دیجیتال کشور

 های دیجیتال )ذیل خألهای قانونی(گذاری داراییطراحی مدل ارزش 

 دانش  های قانونی برای اجرای قراردادها و رسیدگی به اختالفات )موضوعاتی مانندایجاد چارچوب

 (صصی دیجیتال در قضات و شعب تخصصیتخ

 قانون

 راهبرد

 

 راهبرد

 

 سیاست

 

 سیاست

 

 پروژه

 

 وژهپر
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 الیه کاربرد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 دولت دیجیتال

 سیاست

 

 

 آفرینهای تحولارتقای خدمات کلیدی دولت مبتنی بر فناوری  

 ارائه خدمات دولتی مبتنی بر توسعه هویت دیجیتال  

 سازی خدمات عمومیآزمایشگاه دیجیتال»اندازی راه» 

  یکپارچهطراحی و توسعه پلتفرم دیجیتال ملی برای ارائه خدمات  

 فرم هوشمند تبادالت ارزیطراحی و استقرار پلت 

 فرم هوشمند مدیریت بحرانسازی پلتطراحی و پیاده 

 های کلیدی دیجیتالطراحی و استقرار نظام پایش شاخص 

 وکارهاجلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات دولتی دیجیتال به شهروندان و کسب  

 ین، مقررات و اقدامات مرتبط با تحول دیجیتال ایران در ها، قوانافزایش همگرایی در سیاست

  میان ارکان مختلف حاکمیت

 ارتقاء تعامالت دیجیتالی میان حاکمیت و مردم نهاد برایمردم های جلب مشارکت سازمان 

 ارتقای بلوغ دیجیتال دولت

 

 

 راهبرد

 

 پروژه
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وکار دیجیتال )با رویکرد ارتقای توسعه فضای کسب

 (پذیرینوآوری و رقابت

 منطقه و کشورهای اسالمینفوذ در بازارهای دیجیتال 

 های نوپا، کوچک و متوسط متمرکز بر سازی بنگاهکمک به شبکه

  های بزرگهای تحول دیجیتال حول بنگاهفناوری

 های همکار دولت جهت رعایت الزام پیمانکاران و سازمان

  ده بازاستانداردهای مصوب در حوزه دا

 های دارای تشویق بخش خصوصی به اتخاذ رویکرد داده باز در حوزه

 منافع عمومی

 آفرین در های تحولای فعال در حوزه فناوریوکارهحمایت از حضور کسب

 ای و کشورهای اسالمی(بازارهای جهانی )با تمرکز بر بازارهای منطقه

 طراحی سیستم رصد رفتارهای ضد رقابتی بازیگران حاکمیتی 

 ریزی و اجرای طرح توسعه اقتصاد دیجیتال منطقه ویژه اقتصادی پیامبرنامه  

 فرم آنالین برای صادرات خدمات تخصصی حوزه فاواتوسعه پلت 

Digital Business 

 راهبرد

 

 پروژه

 

 سیاست

 

 راهبرد

 

 پروژه

 

 سیاست

 

وکار دیجیتالکسب  

19 



 

 

 

 ح جامعهتوسعه سواد عمومی دیجیتال در سط  

 خدمات دیجیتال برای شهروندانفراگیر نمودن 

 ها و تهدیدهای عصر دیجیتال در سوادآموزیزمان به فرصتتوجه هم 

 توسعه فرهنگ دیجیتال در جامعه 

 ص مانند معلولین، های خاها و ابتکارات دیجیتال برای حمایت از گروهپشتیبانی از ایده

 سوادانسالخوردگان و بی

 افزایی در جهت توسعه سواد پایه دیجیتال برای های دانشطراحی و اجرای برنامه

 دار های مرجع اولویتگروه

 برداری آگاهانه آحاد جامعه از هایی جهت افزایش بهرهطراحی و اجرای برنامه

 های تحول دیجیتالفناوری

 های خاص )سالخوردگان، معلوالن(ریزی و ایجاد خدمات و محتوای دیجیتال برای گروهبرنامه 

 گیری از ظرفیت شبکه اجتماعی در راستای کاهش فاصله میان دولت و جامعهتوسعه بستر الزم برای بهره  

 های تحول دیجیتالطراحی و توسعه پلتفرم سالمت مبتنی بر فناوری  

  های تحول دیجیتالو توسعه پلیس هوشمند مبتنی بر فناوریطراحی  

 طراحی تجربه دیجیتال شهروند 

 راهبرد جامعه دیجیتال

 

 راهبرد

 

 سیاست

 سیاست

 

 پروژه

 

 پروژه
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 با مسائل اساسی کشور ایران دیجیتالنگاشت راهبردهای 

 

باشد، ماتریس ازآنجاکه هدف از تهیه نقشه راه تحول دیجیتال ایران، تالش برای حل مسائل اساسی کالن کشور می

های ذیل آن( ها و پروژهدر این ماتریس مسائلی که مبتنی بر اجرای هر راهبرد )و سیاست راهبرد/مسائل کالن تنظیم شد.

های تواند در حل مسأله آب، فساد، ناهنجاریقابلیت بهبود دارند، مشخص شده است. مثالً ارتقای بلوغ دیجیتال دولت می

این تأثیر با توجه به مطالعات الگوبرداری و بررسی  ساختاری اقتصاد، ناکارآمدی عملکردها و همچنین آلودگی هوا مؤثر باشد.

شده بیشترین های تدوینها و نیز نظرات خبرگان حاصل شده است. بررسی این اثرات حاکی از آن است که راهبردچالش

هد های ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی عملکردها خواتأثیر را در حل سه مسئله اساسی کالن کشور یعنی فساد، ناهنجاری

دهد بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با اکوسیستم تحول ها نشان میداشت. از سوی دیگر بررسی اثرات راهبرد

آفرین بیشترین تأثیر را در حل های تحولبرداری از فناوریها جهت تسهیل بهرهدیجیتال و نیز اصالح ساختار و بهبود رویه

-وکار دیجیتال )با رویکرد ارتقای نوآوری و رقابتزآن، راهبرد توسعه فضای کسبامسائل اساسی کشور خواهد داشت. پس

محیطی مسائل های اقتصادی، اجتماعی و زیستها بر جنبهپذیری( مؤثر خواهد بود. تحلیلی دیگر بر اساس تأثیر راهبرد

 باشد. دهد که بیشترین تأثیرات راهبردها در جهت حل مسائل اقتصادی مینشان می

ها نیز بر این اساس انجام شده مورد اقتصادی هستند، رویکرد تدوین راهبرد پنجمسئله اساسی موردبررسی،  10زآنجاکه از ا

 است. نکات شایان توجه دیگر به شرح زیر است:

و اصالح  راهبردهای بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال اقتصادیدر بخش مسائل  -

 آفرین بر روی مسائل بیشتری تأثیرگذارند.های تحولبرداری از فناوریها جهت تسهیل بهرهختار و بهبود رویهسا

های فراگیر نمودن خدمات دیجیتال برای شهروندان و توسعه سواد عمومی دیجیتال در راهبرد اجتماعیدر مسائل  -

 سطح جامعه در حل سه مسئله اصلی این بخش اثرگذار است.

وکار دیجیتال )با رویکرد ارتقای های ارتقای بلوغ دیجیتال دولت، توسعه فضای کسبراهبرد محیطیزیستمسائل در  -

 پذیری( و نیز توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه تحول دیجیتال بیشتر مؤثرند.نوآوری و رقابت

وکار دیجیتال )با رویکرد ارتقای کسب های ارتقای بلوغ دیجیتال دولت، توسعه فضایراهبرد مسئله فساددر بهبود  -

 پذیری(، فراگیر نمودن خدمات دیجیتال برای شهروندان، ساماندهی نظام هویت دیجیتال کشور، رویکرد نوآوری و رقابت

 

 آفرینهای تحولگیری از فناوریتحول دیجیتال ایران یعنی حل مسائل اساسی کشور با بهره
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های عمومی، بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال و اصالح ساختار باز به انتشار داده

 آفرین مؤثرند. های تحولبرداری از فناوریها جهت تسهیل بهرهو بهبود رویه

وکار ارتقای بلوغ دیجیتال دولت، توسعه فضای کسب هایراهبرد های ساختاری اقتصادناهنجاریمسئله در بهبود  -

های یکرد باز به انتشار دادهپذیری(، ساماندهی نظام هویت دیجیتال کشور، رودیجیتال )با رویکرد ارتقای نوآوری و رقابت

های ارتباطی کشور جهت پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، بازنگری و اصالح قوانین و مقررات عمومی، توسعه زیرساخت

های برداری از فناوریها جهت تسهیل بهرهمرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال و نیز اصالح ساختار و بهبود رویه

 آفرین اثرگذارند.تحول

وکار دیجیتال های توسعه فضای کسبراهبرد مسئله بیکاریدر کاهش  -

پذیری(، نفوذ در بازارهای دیجیتال )با رویکرد ارتقای نوآوری و رقابت

منطقه و کشورهای اسالمی، توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه 

های تحول دیجیتال، تقویت امنیت سایبری کشور با استفاده از فناوری

های ارتباطی کشور جهت پشتیبانی از ، توسعه زیرساختآفرینتحول

 دیجیتال مؤثر خواهند بود.اقتصاد 

های ارتقای بلوغ دیجیتال راهبرد ناکارآمدی عملکردهامسئله در بهبود  -

دولت، توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه تحول دیجیتال، تقویت 

رویکرد باز به انتشار  ین، ساماندهی نظام هویت دیجیتال کشورآفرهای تحولامنیت سایبری کشور با استفاده از فناوری

های عمومی، بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال و اصالح ساختار و بهبود داده

 آفرین تأثیر دارند.های تحولبرداری از فناوریها جهت تسهیل بهرهرویه

پذیری(، نفوذ وکار دیجیتال )با رویکرد ارتقای نوآوری و رقابتردهای توسعه فضای کسبراهب فقر و نابرابریمسئله در  -

های های دیجیتال در حوزه آموزش، توسعه زیرساختدر بازارهای دیجیتال منطقه و کشورهای اسالمی، توسعه فناوری

ات مرتبط با اکوسیستم تحول ارتباطی کشور جهت پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، بازنگری و اصالح قوانین و مقرر

 آفرین اثر دارند.های تحولبرداری از فناوریها جهت تسهیل بهرهدیجیتال و نیز اصالح ساختار و بهبود رویه

های فراگیر نمودن خدمات دیجیتال برای شهروندان و توسعه سواد عمومی دیجیتال راهبرد سالمت روانمسئله در حل  -

 در سطح جامعه مؤثرند.

های فراگیر نمودن خدمات دیجیتال برای شهروندان، توسعه سواد عمومی راهبرد له امنیت روانی و اجتماعیمسئدر  -

های عمومی، بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با اکوسیستم به انتشار داده یجیتال در سطح جامعه، رویکرد بازد

 آفرین تأثیر دارند.های تحولبرداری از فناوریل بهرهها جهت تسهیتحول دیجیتال و اصالح ساختار و بهبود رویه

های دیجیتال در حوزه آموزش، فراگیر نمودن های توسعه فناوریبا استفاده از راهبرد سرمایه اجتماعیمسئله بهبود  -

ای عمومی، هخدمات دیجیتال برای شهروندان، توسعه سواد عمومی دیجیتال در سطح جامعه، رویکرد باز  به انتشار داده

ایران دیجیتال یعنی 

ایرانی آباد و مقتدر در 

 عصر دیجیتال
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ها جهت تسهیل بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال و اصالح ساختار و بهبود رویه

 گردد.آفرین ممکن میهای تحولبرداری از فناوریبهره

ال )با رویکرد وکار دیجیتهای ارتقای بلوغ دیجیتال دولت، توسعه فضای کسبمندی از راهبردبهره بحران آببرای  -

های ارتباطی پذیری(، توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه تحول دیجیتال و توسعه زیرساختارتقای نوآوری و رقابت

 کشور جهت پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال مؤثر خواهد بود.

با رویکرد ارتقای وکار دیجیتال )های ارتقای بلوغ دیجیتال دولت، توسعه فضای کسبراهبرد مسئله آلودگی هوادر  -

  تحول دیجیتال تأثیر خواهند داشت. پذیری( و توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزهنوآوری و رقابت

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  فقر و نابرابری 

 بیکاری

 

 

 

 
 

وکار توسعه فضای کسب

دیجیتال )با رویکرد ارتقای 

پذیری(نوآوری و رقابت  

 

 فساد

 بیکاری

 فقر و نابرابری

 های ساختاری اقتصادناهنجاری

 آب

 آلودگی هوا

 

 

 

 فساد

 آب

 آلودگی هوا

 های ساختاری اقتصادناهنجاری

 مدی عملکردهاناکارآ

نفوذ در بازارهای دیجیتال منطقه و 

 کشورهای اسالمی

 ارتقای بلوغ دیجیتال دولت

 فساد

 سالمت روان

 امنیت روانی و اجتماعی

 سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

فراگیر نمودن خدمات دیجیتال 

 برای شهروندان

 فقر و نابرابری شهای دیجیتال در حوزه آموزتوسعه فناوری

 اجتماعی سرمایه
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 فساد

 های ساختاری اقتصادناهنجاری

 دی عملکردنارکارآم

 فقر و نابرابری

 امنیت روانی و اجتماعی

 سرمایه اجتماعی

 

ها جهت تسهیل اصالح ساختار و بهبود رویه

 آفرینهای تحولبرداری از فناوریبهره

بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با 

 اکوسیستم تحول دیجیتال

توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه 

 ول دیجیتالتح

ستفاده از تقویت امنیت سایبری کشور با ا

 آفرینهای تحولفناوری
 توسعه سواد عمومی دیجیتال در سطح جامعه

 های عمومیبه انتشار داده رویکرد باز

 های ارتباطی کشور جهت پشتیبانی از اقتصاد دیجیتالتوسعه زیرساخت

ساماندهی نظام هویت دیجیتال 

 کشور

 

 بیکاری

 ناکارآمدی عملکردها

 

 سالمت روان

 امنیت روانی و اجتماعی 

 سرمایه اجتماعی 

 فساد

 ناکارآمدی عملکردها

 امنیت روانی و اجتماعی

 سرمایه اجتماعی

 های ساختاری اقتصادناهنجاری

 

 

 بیکاری

 هاناکارآمدی عملکرد

 آلودگی هوا

 آب

 

 فساد

 ناکارآمدی عملکردها

 های ساختاری اقتصادناهنجاری

 

 های ساختاری اقتصادناهنجاری

 بیکاری

 فقر و نابرابری

 آب
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 گیرینتیجه

ساز ایران هدف از این خالصه اجرایی، معرفی ارکان جهت

راهبردها و ها، اهداف، انداز، آرمانچشم ل شاملدیجیتا

ها بود. به این منظور ابتدا چارچوب کالن تحول سیاست

دیجیتال ایران در سه الیه آثار، کاربردها و توانمندسازها 

تقویت توانمندسازها معرفی شد. مبنای این چارچوب، 

، داده باز، هویت، امنیت، قانون و سواد زیرساخت)شامل 

تحول دیجیتال( به منظور ایجاد بستری برای کاربرد 

کارها و جامعه است تا از ودیجیتال در سطح دولت، کسب

سازی و ایجاد کار، فرهنگوتوسعه فضای کسبطریق 

امنیت در جامعه و همچنین هوشمندسازی در ارائه 

ارها، مسائل اساسی کوخدمات دولت به شهروندان و کسب

دار ایران مرتفع گردد. بنابراین اثرات تحول اولویت

دیجیتال در سطح ملی در حل مسائل اقتصادی مانند 

کاهش فساد، افزایش اشتغال، بهبود شفافیت و کاهش 

فقر و نابرابری، مسائل اجتماعی مانند ارتقای سرمایه 

ان اجتماعی، ارتقای امنیت روانی و اجتماعی و سالمت رو

و نیز مسائل زیست محیطی مانند کاهش بحران آب و 

 کاهش بحران آلودگی هوا نمود خواهد یافت.

به صورت  1404انداز ایران دیجیتال برای سال چشم

جو با اقتصادی هوشمند و ای سالم و مشارکتجامعه»

دارای رشد پایدار و حاکمیتی کارآمد و شفاف درنتیجه 

 ارائه شد. «جیتالهای دیگیری از فناوریبهره
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شده و با توجه به مسائل اساسی انداز تعیینبر اساس چشم

کالن کشور شش هدف کیفی افزایش سالمت جسم و 

روان جامعه، ارتقای مشارکت مردم در اداره جامعه، 

افزایش کارآمدی عملکرد حاکمیت، افزایش شفافیت، 

 افزایش اشتغال و بهبود فضای رقابت آزاد تدوین گردید.

مشخص شد. به راهبرد نیز  13فرایند علم طراحی  طی

منظور تعیین اثرات این راهبردها بر مسائل اساسی کالن 

این  راهبردها/مسائل ترسیم گردید. بررسی نگاشتکشور 

شده های تدویناثرات حاکی از آن است که راهبرد

بیشترین تأثیر را در حل سه مسئله اساسی کالن کشور 

های ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی یعنی فساد، ناهنجاری

عملکردها خواهد داشت. از سوی دیگر بررسی اثرات 

دهد بازنگری و اصالح قوانین و مقررات ها نشان میراهبرد

مرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال و نیز اصالح ساختار 

های برداری از فناوریها جهت تسهیل بهرهو بهبود رویه

ر را در حل مسائل اساسی آفرین بیشترین تأثیتحول

 کشور خواهد داشت. 

پروژه نیز در برنامه قرار  42سیاست و  30همچنین 

پروژه در  25پروژه مربوط به الیه کاربرد و  17گرفت. 

ها برای بازه زمانی ارتباط با الیه توانمندسازهاست. پروژه

اند زیرا با توجه به انتخاب رویکرد دو ساله پیشنهاد شده

گری در تحول دیجیتال، اساس اصل تجربه چابک و بر

باشد و ها منطقی نمیریزی بلندمدت برای پروژهبرنامه

گردد. ریزی میها در قالب فازهایی برنامهاجرای پروژه

( عناوین 1400تا  1399برای فاز اول )بازه زمانی از 

انداز، ها مشخص شده است اما افق زمانی چشمپروژه

در نظر  1404ها برای سال استاهداف، راهبردها و سی

 گرفته شده است.
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 ترین مقام مسئولعالی

محمد جواد آذری جهرمی 

)وزیر ارتباطات و فناوری 

 اطالعات ایران(

 تیم نظارت مدیر

 پروژه

 نیلوفرمرادحاصل

 ناظر پروژه

 علیرضا یاری 

 معاون مسئول

سیروس موثقی )معاون 

ریزی و نظارت برنامه

 راهبردی(

 مسئولمعاون 

محمد رحیمیان 

 )معاون پژوهشی(

 هپروژدفتر مدیریت تیم   

مصطفی بازیار،  نرگس فرزانه کندری،

سمانه رحیمیان، محسنه اسدی، 

یاسمن قیدر، امیرحسین استیری،   

فراز نبیی، شیوا فرزان، علیرضا 

نبوتی، سید مهدی حسینی نسب، 

 آبادیمریم ساعدی، میالد علی

 ترین مقام مسئولعالی

 محمود نیلی احمدآبادی

 رئیس دانشگاه تهران()

 مدیر پروژه

 زنجانیمهدی شامی

 مشاوران پروژه

نیما مختارزاده، وحید ماجد، هاتف 

رسولی، امیرصادقی نشاط، بهنام 

بهرک، وحید شاه منصوری، محمد 

 صیاد حقیقی، مهدی شریفی

 دانشگاه تهران

 مجری 

 مدیر قائم مقام

 پروژه

 مهدی شیرمحمدی

 تیم نظارت پروژه

مهدی فسنقری، اسفندیار  

جهانگرد، لطفعلی عاقلی، زهرا 

پور، جمال صوفیه، بیتا تقی

 خواه، اعظم صادق زادهمحبی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

 کارفرما

 مشاور ارشد پروژه

 احمدآبادی مجید نیلی
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