سند راهبردی اهنیت فضای تولید و تبادل اعالعات کشور
- 1هقدهه
در ّقز اىالّبت ؽبٞذ ؽىُ ٌیزی فنبیی ٞغتیٓ و ٝدر آٖ فْبِیت ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اس لجیُ اىالُ رعب٘ی ،دادٚ ٜرسی،
ارائ ٝخذٔبتٔ ،ذیزیت  ٚوٙتزَ  ٚارتجبىبت ،اس ىزیك عبس  ٚوبرٞبی اِىتز٘ٚیىی ٔ ٚجبسی ا٘جبْ ٔی پذیزد .ایٗ فنب و ٝاس
آٖ ثب ٘بْ فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت یبد ٔی ؽٛد ،در ْٔزك چبِؼ ٞب ،آعیت ٞب  ٚتٟذیذ ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی َ٘یز ارتىبة
جزائٓ عبسٔبٖ یبفت ،ٝتخزیت ثب٘ه ٞبی اىالّبتی ،حٕالت ٔختُ وٙٙذ ٜخذٔبت،جبعٛعی ،خزاثىبری٘،مل حزیٓ
خقٛفی ٘ ٚمل حمٛق ٔبِىیت ْٔٛٙی لزارداد ث ٝى ٛری و٘ ٝپزداختٗ ثب رٚیىزد ٘بدرعت ث ٝأٙیت ایٗ فنبٔ،بْ٘ی ثشري
پیؼ رٚی ٌغتزػ وبرثزد فٙبٚری ارتجبىبت  ٚاىالّبت ٚ ٚرٚد ث ٝجبْٔ ٝاىالّبتی خٛاٞذ ثٛد .ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝپبیی ٔفْٟٛ
أٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت  ٚأىب٘پذیز ثٛدٖ دعتیبثی ث ٝدا٘ؼ  ٚفٙبٚری ٞبی ٔزتجو  ٚمزٚرت ثٔٛی عبسی ایٗ
حٛس ٜثب ّٙبیت ثٔ ٝیشاٖ تبثیز آٖ ثز أٙیت ّٔی وؾٛر ،پزداختٗ ث ٝأٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت ثّٛٙ ٝاٖ یه
مزٚرت  ٚاِٛٚیت وؾٛر تّمی ٔی ؽٛد .ثَٛٙٔ ٝر تْییٗ ٘مؼ حبوٕیت ،جٟت دٞی فْبِیت ٞبی اجزایی ٕٞ ٚبٍٙٞی،
َ٘برت ٞ ٚذایت ثخؼ ٞبی درٌیز ٔٛم ،ُٛایجبد َ٘بٔی ٔٙغجٓ در عيح ّٔی ٔٛرد ٘یبس اعت .در ؽىُ ٌیزی ایٗ َ٘بْ،
ثبیذ ثٚ ٝیضٌی ٞبی خبؿ أٙیت در ایٗ فنب  ٚاف َٛاِٚی ٝحبوٓ ثز آٖ تٛج ٝداؽت .پبر ٜای اس ایٗ ٚیضٌی ٞب چٙیٗ اعت:
 - 1أٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت ٔفٟٔٛی والٖ ٔ ٚیبٖ رؽت ٝای اعت و ٝثز ٔفبٞیٓ َ٘ ٚزیبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی در
حٛسٞ ٜبی ٔختّف دا٘ؼ ٔجتٙی اعت.
 - 2أٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت أزی ٘غجی اعت و ٝث ٝتّمی اس ٔف ْٟٛأٙیت ،وبرایی ٞ ٚشیٚ ٝٙاثغتٝ
اعت.
 - 3أٙیت فنبی تِٛیذ ٚتجبدَ اىالّبت أزی سٔی٘ٚ ٝٙذ اعت ٔ ٚجٕ ّٝٛآداة  ٚع ،ٗٙاخاللیبت ،لٛا٘یٗ  ٚعبیز
ٔمٛالت اجتٕبّی در آٖ تبثیز دارد.
 - 4دِٚت در ٔٛم ُٛأٙیت فنبی تِٛجذ  ٚتجبدَ اىالّبت وؾٛرٔ ،تِٛی افّی اعت.
 - 5دِٚت در ٔٛم ُٛأٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت ثٔ ٝزسٞبی جغزافیبیی ٔحذٚد ٕ٘ی ؽٛد  .اس حٛسٞ ٜبی
داخّیٙٔ ،يم ٝای  ٚجٟب٘ی تبثیز ٕ٘ی پذیزد.
 - 6تغییزات عزیِ فٙبٚری ٞبی سٔ یٔ ُٛ٘ ،ٝٙبٞیت ،درج ٝاثز ٔ ٚؾىالت أٙیتی را ث ٝؽذت تحت تبثیز لزار ٔی دٞذ
 ٚالسْ اعت تٟذیذٞب ،آعیت پذیزی ٞب  ٚراٞ ٜبی ٔٛاجٔ ٚ ٟٝمبثّ ٝثب آٟ٘ب ث ٝفٛرت دائٓ  ٚپٛیب ٔٛرد ثزرعی لزار
ٌیزد.
 - 7حٛس ٜتبثیز أٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت ،وّی ٝفْبِیت ٞبی آحبد جبْٔ ٝدر ایٗ فنب را ؽبُٔ ٔی ؽٛد .ثب
ّٙبیت ث ٝایٗ ٚیضٌی ٞب ،السْ اعت در وٙبر أٗ عبسی عزٔبیٞ ٝبی در ٖٚایٗ فنب ٘یش ٔٛرد اٞتٕبْ وبفی لزار
ٌیزد .ثبیذ تٛج ٝالسْ ٔجذ َٚؽٛد تب ایٗ فنب ٘ ٝتٟٙب ٚعیّ ٝای ثزای تْبرك ثب ارسػ ٞب ٙٞ ٚجبرٞبی جبْٔٝ
٘جبؽذ ،ثّىٔ ٝحیيی أٗ ثزای حفبٍت  ٚفیب٘ت ٛٞیت دیٙی ّٔ ٚی وؾٛر  ٚرؽذ فْبِیت ٞبی ّّٕی ،التقبدی
 ٚاجتٕبّی در جبْٔ ٝاىالّبتی ٌزددّ .ال ٜٚثز ایٗ ،ثبیذ ٔزالت ثٛد و ٝایٗ فنب ثغتزی ثزای ا٘جبْ ٕٞبٍٙٞی ٚ
ّّٕیبت ،جٟت تحمك فْبِیت ٞبی غیز لب٘٘ٛی لزار ٍ٘یزد .ثٙبثزایَٗٛٙٔ ،ر اس أٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ
اىالّبت ثزلزاری ؽزایو  ٚحبِتی اعت و ٝدارایی ٞبی ایٗ فنب اس حيزات ٔختّف ٔحف ًٛثٕب٘ذ  ٚثیٓ  ٚدغذغٝ
٘غجت ث ٝتٟذیذ عبیز دارایی ٞبی ٔبدی ْٛٙٔ ٚی جبْٔ ٝاس ایٗ ىزیك ٘یش ٚجٛد ٘ذاؽت ٝثبؽذ .ثز ایٗ اعبط،
أٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّت فزاتز اس فْبِیت ٞبی اجزایی یه یب چٙذ دعتٍب ٜاعت ٘ ٚیبسٔٙذ ٔؾبروت
 ٕٝٞثخؼ ٞبی حبوٕیتی  ٚاجزایی وؾٛر ،ثخؼ ٞبی غیز دِٚتی ٕٞ ٚچ ٗٙآحبد ؽٟز٘ٚذاٖ جبْٔ ٝاعت.

 -2تعاریف و اختصارات
اِف -سیز عبخت اىالّبتی حیبتی
سیز عبخت حیبتی سیز عبختی اعت و ٝدر فٛرت اختالَ یب تخزیت ِٔٛفٞ ٝبی أٙیت ّٔی را تحت تبثیز لزار خٛاٞذ داد
 ٚأٙیت ّٔی وؾٛر را ث ٝخيز ٔی ا٘ذاسد.
ة  -فتب
َٔٛٙر فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت اعت.
ج  -افتب
َٔٛٙر أٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت اعت
د  -وٕیغیٖٛ
َٔٛٙر وٕیغیّّٕ ٖٛی ،تحمیمبتی  ٚفٙبٚری ٞیبت دِٚت اعت.
 - ٜدثیزخب٘ٝ
َٔٛٙر دثیزخب٘ ٝوٕیغی ٖٛاعت
 -3چشن انداز
تبٔیٗ أٙیت فنبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اىالّبت وؾٛرّ ،ذْ ثزٚس اختالَ در سیزعبخت ٞبی حیبتی وؾٛر  ٚاّتٕبد  ٚآعٛدٌی
خبىز آحبد ؽٟز٘ٚذاٖ جبْٔ ٝثزای ا٘جبْ تٕبٔی أٛر لب٘٘ٛی اس جّٕ ٝفْبِیت ٞبی التقبدی ،اجتٕبّی  ٚفزٍٙٞی ثَٛٙٔ ٝر
فیب٘ت اس حبوٕیت  ٚالتذار ّٔی در افك .1444
 -4اهداف کالن
 4-1فیب٘ت اس ٛٞیت دیٙیّٔ ،ی  ٚارسػ ٞبی ا٘غب٘ی جبْٔ ٝدر فتب
 4-2حفٌ حزیٓ خقٛفی عبسی  ٚآسادی ٞبی ٔؾز ُٚدر فتب
 4-3فیب٘ت اس ٔٙبفِ ،اعزار  ٚالتذار ّٔی در فتب
 4-4حفٌ سیز عبختٟبی حیبتی وؾٛر در ٔمبثُ حٕالت اِىتز٘ٚیىی
 4-5حفٌ عزٔبیٞ ٝبی ٔبدی ْٛٙٔ ٚی ،اعزار وغت  ٚوبر ٔبِىیت خقٛفی در فتب
 -5خظ و هشی هلی
 5-1اتىب ث ٝتٛا٘بیی ٞبی داخّی  ٚاٞتٕبْ ث ٝاعتفبد ٜاس ثخؼ غیز دِٚتی
 5-2تٛاسٖ ٔیبٖ أٙیتٞ ،شی ٚ ٝٙوبرایی
 5-3تٕزوش در عیبعت ٌذاری َ٘ ٚبْ ٔٙذی در اجزا
 5-4اٞتٕبْ ثٕٞ ٝىبری ٞبی داخّیٙٔ ،يم ٝای  ٚثیٗ إِّّی
 -6راهبردها
 6-1أٗ عبسی سیز عبخت ٞبی حیبتی وؾٛر در لجبَ حٕالت اِىتز٘ٚیىی
 6-2ایجبد  ٚتٛعَْ٘ ٝبْ ٞبی فزاثخؾی افتب
 6-3تبٔیٗ عالٔت  ٚجٌّٛیزی اس ٔخبىزات ٘بؽی اس ٔحتٛا در فتب
 6-4تمٛیت فْٙت  ٚتٛعْ ٝخذٔبت ٔ ٚحقٛالت افتب
 6-5حٕبیت اس تحمیك ،ارتمبء عيح آٌبٞی ،دا٘ؼ ٟٔ ٚبرت ٞبی ٔزتجو ثب افتب
 6-6ارتمبء عيح ٕٞىبری ٞبی ٔٙيم ٝای  ٚثیٗ إِّّی در سٔی ٝٙالتب

اقداهات هربوط به راهبرد اول
راّبرد

اقذام

ضوارُ

طرح ایجاد ًظام هذیریت اهٌیت زیرساخت ّای حیاتی در
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 ایجبد عیغتٓ ٔذیزیت أٙیت (ىجك ؽٕبر 2-2 ٜعیغتٓ ٔذیزیتاىالّبت)
 اجزای ثز٘بٔٞ ٝبی أٗ عبسی سیزعبخت ٞبی حیبتی آٔٛسػ  ٚآٌبٞی رعب٘ی أٙیتی ثّٛ ٕٝٞ ٝأُ درٌیز در وٙتزَ ٞ ٚذایتسیز عبخت ٞبی حیبتی در عيح دعتٍبٜ
 ایجبد ٔزاوش جِٕ آٚری ،اؽتزان  ٚتحّیُ اىالّبت در عيح دعتٍبٜ تبٔیٗ تذا ْٚأٙیت سیز عبخت ٞب اس ىزیك جِٕ آٚری اىالّبت ،تحّیُ ٚٔذیزیت ٔخبىزات  ٚتؾخیـ ٔ ٚمبثّ ٝثب حٛادث در عيح دعتٍبٜ

دعتٍبٞ ٜبی ٔتِٛی سیز عبخت ٞبی حیبتی

دستگا ّای هرتبط ًظیر:

ٚسارت اىالّبت ٚ ٚسارت وؾٛر

. 1اهي سازی زیر ساخت ّای حیاتی کطَر در قبال حوالت الکترًٍیکی

ٚسارت اىالّبت

حیبتی وٕیت ٝدائٕی پذافٙذ غیز ّبُٔ

ىزح أٗ عبسی سیز عبخت ٞبی حیبتی وؾٛر ٙٔ ٚبثِ ّٔی در لجبَ
حٕالت اِىتز٘ٚیىی َ٘یز:
تٟی ٝثز٘بّٔٔ ٝیارائ ٝرا ٜوبرٞبی فٙی (ٔتذِٛٚصی ٞب)آٔٛسػ  ٚآٌبٞی رعب٘ی أٙیتی ثّٛ ٕٝٞ ٝأُ درٌیز در وٙتزَ ٚٞذایت سیز عبخت ٞبی حیبتی در عيح ّٔی
ایجبد ٔزاوش جِٕ آٚری ،ؽتزان  ٚتحّیُ اىالّبت در عيح ّٔیَ٘برت ثز تذا ْٚأٙیت سیز عبخت ٞب اس ىزیك جِٕ آٚری اىالّبت،تحّیُ ٔ ٚذیزیت ٔخبىزات  ٚتؾخیـ ٔ ٚمبثّ ٝثب حٛادث در عيح ّٔی

ٚسارت وؾٛر دعتٍبٞ ٜبی ٔتِٛی سیز عبخت ٞبی
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اقذام

هجری

ّوکار

* ثَٛٙٔ ٝر عیبعت ٌذاریٞ ،ذایت  ٚپیٍیزی ٚیض ٜدر ایٗ خقٛؿ وٕیغی٘ٛی در دثیزخب٘ ٝؽٛرا تؾىیُ ٌزدد.

اقداهات هربوط به راهبرد دوم
راّبرد

اقذام

ضوارُ

اقذام

هجری

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت
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-2ایجاد ٍ تَسعِ ًظام ّای فرا بخطی افتا

ٚسارت اىالّبتٚ ،سارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت
ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت

٘یزٞٚبی ٔغّحٚ ،سارت ّّ ،ْٛتحمیمبت ٚ
فٙبٚری ٚ ٚسارت اىالّبت
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 جِٕ آٚری ٔٛثز ،پزداسػ ٔ ٚذیزیت یىپبرچ ٝاىالّبت ٔزثٛه ث ٝحٕالت،تٟذیذٞب  ٚآعیت پذیزی ٞب
 اىالُ رعب٘ی  ٚارایٞ ٝؾذارٞبی أٙیتی در عيح وؾٛر -وٕه ث ٝرفِ آعیت پذیزی ٞب ،تٟذیذٞب  ٚتبثیزات حٕالت

ٚسارت وؾٛرٚ،سارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی

طرح ایجاد ًظام پیص گیری ،هقابلِ ٍ اهذاد افتا ،بِ هٌظَر

دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی ٔغّحٚ،سارت ّّ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری .
ٔٛعغ ٝاعتب٘ذارد  ٚتحمیمبت فْٙتی
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 تبئیذ فالحیت ارسیبة ٞبی فٙی ارائ ٝراٞىبرٞبی فٙی(ٔتذِٛٚصی ٞبی) ارسیبثی فٙی ایجبد ٔزوش تبئیذ فالحیت ٔذیزیت أٙیت اىالّبت ایجبد ٔزاوش فذٚر ٌٛاٞی (ثخؼ خقٛفی) ایجبد ٔزاوش آٔٛسػ ٕٔیشی عیغتٓ ٔذیزیت أٙیت اىالّبت (ثخؼخقٛفی)
ٔحقٛالت:
 ارسیبثی أٙیتی ٔحقٛالت فتب ایجبد آسٔبیؾٍبٞ ٜبی ارسیبثی أٙیتی ٔحقٛالت تبئیذ فالحیت آسٔبیؾٍبٞ ٜبی ارسیبثی أٙیتی ٔحقٛالت -ارسیبثی  ٚفذٚر ٌٛاٞی ٔحقٛالت

ْٔب٘ٚت ثز٘بٔ ٝریشی َ٘ ٚبرت راٞجزدی ریبعت جٕٟٛری ٚ،سارت

طرح تعییي صالحیت فٌی هحصَالت ٍ هذیریت افتا هذیریت:

ٔٛعغ ٝاعتب٘ذد  ٚتحمیمبت فْٙتی ٚسارت

تْییٗ یب تذٚیٗ اعتب٘ذاردٞبتْییٗ  ٚتذٚیٗ خو ٔؾی ٞب  ٚرٚیٞ ٝبی فٙی ٔ ٚذیزیتی-تْییٗ  ٚتذٚیٗ  ٚإّبَ ىزح ٞب ،ثز٘بٔٞ ٝب ،دعتٛرإُِْ ٞب  ٚرإٙٞبی فٙی

اىالّبتٚ،سارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی ٔغّحْٔ ،ب٘ٚت ثز٘بٔٝ
ریشی َ٘ ٚبرت راٞجزدی ریبعت جٕٟٛری ٚ ٚسارت ثبسرٌب٘ی

طرح ایجاد ًظام استاًذارد ّا ٍ دستَرالعول ّای فٌی افتا بِ هٌظَر:

ّوکار

راّبرد

اقذام

ضوارُ

اقذام

هجری

ّوکار

وّی ٝدعتٍبٞ ٜب
ٚسارت اىالّبت
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وؾٛر (٘یزٚی ا٘تَبٔی)

وّی ٝدعتٍبٞ ٜب
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 تٟیِٛ ٝایح حمٛلی  ٚلنبیی ٔٛرد ٘یبس در حٛس ٜافتب -آٔٛسػ لنبتٚ ،وال ،مبثيیٗ  ٚافزاد حمٛلی در حٛس ٜافتب

ٚسارت دادٌغتزی ٚ ٚسارت

طرح ایجاد زیر ساخت حقَقی هرتبط با افتا:

ٔغّح ٚ ٚسارت وؾٛر (٘یزٚی
ا٘تَبٔی)

 َ٘برت ثز ّّٕىزد اٍِٛریتٓ ٞبی رٔشٍ٘بریَ٘ -برت ثز ّّٕىزد پزٚتىُ ٞبی أٙیتی

ٚسارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞ ٚبی

طرح ایجاد زیر ساخت هحرهاًگی در فتا ًظیر:

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت،

-2ایجاد ٍ تَسعِ ًظام ّای فرا بخطی افتا

دادٌغتزی ٚ ٚسارت اىالّبت

2-6

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت

 ایجبد ٔزوش تؾخیـ جزائٓ فتب -ایجبد پّیظ ٔخقٛؿ فتب

ٚسارت وؾٛر ( ٘یزٚی ا٘تَبٔی)ٚ ،سارت

طرح ایجاد ًظام هقابلِ با جرائن فتا ًظیر:

ٚسار اىالّبت ٚ ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت
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 یىپبرچ ٝعبسی خذٔبت ٔجتٙی ثز وّیذ ّٕٔٛی(وبرت ٛٞؽٕٙذ ٚاحذ) ایجبد ٔزوش(ٔزاوش) فذٚر ٌٛاٞی در حٛس ٜدِٚت ایجبد ٔزاوش فذٚر ٌٛاٞی در ثخؼ ٞبی غیزدِٚتی  ٚتجبری -ایجبد ٔزاوش فذٚر ٌٛاٞی در ثخؼ ثب٘ىذاری اِىتز٘ٚیه

عبسٔبٖ ثجت اعٙبد  ٚأالن وؾٛر ،عبسٔبٖ ثجت احٛاَ وؾٛر،

عوَهی) ًظیر:

دثیزخب٘ ٝؽٛرای عیبعت ٌذاری ٌٛاٞی اِىتز٘ٚیىی وؾٛر،

طرح ایجاد ًظام تصذیق َّیت رایاًِ ای ( زیر ساخت کلیذ

اقداهات هربوط به راهبرد سوم

راّبرد

اقذام

ضوارُ

دادٌغتزی

ٚسارت فز ٚ ًٙٞارؽبد اعالٔی ٚ ٚسارت

ٍقایع اهٌیتی در سطَح سازهاًی ،ضبکِ ّای ٍ هلی
 -3تاهیي سالهت ٍ جلَگیری از هخاطرات ًاضی از هحتَا در فتا

فىزی)،عبسٔبٖ ثجت اعٙبد  ٚأالن وؾٛر (ٔبِىیت
ْٔٛٙی -فْٙتی)

ٚسارت فز ٚ ًٙٞارؽبد اعالٔی (ٔبِىیت

آٔٛسػ پشؽىی

تجّیغبت حٛسّّٕ ٜی ٝلٓ  ٚعبسٔبٖ فذا  ٚعیٕبی
جٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ
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ٚسارت اىالّبت

ٔغّح

وؾٛر ٚ ٚسارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی

طرح ایجاد هراکس عولیات اهٌیت بِ هٌظَر هذیریت ٍ ًظارت بر

تجّیغبت اعالٔی ،عبسٔبٖ ّٔی جٛا٘بٖ،دفتز

 ایجبد عبس  ٚوبر فٙی  ٚلب٘٘ٛی فیب٘ت اس ارسػ ٞبی دیٙی ّٔ ٚی -ایجبد عبس  ٚوبر ٔغئِٛیت پذیزی در تِٛیذ ّ ٚزمٔ ٝحتٛا

تحمیمبت  ٚفٙبٚری ٚ ٚسارت ثٟذاؽت  ،درٔبٖ ٚ

3-1

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت ،عبسٔبٖ

طرح ایجاد ساز ٍ کار فٌی ٍ قاًًَی سالهت هحتَاً ،ظیر:

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبتٚ ،سارت ّّْٛ

طرح ایجاد ًظام صیاًت از هالکیت فکری ٍ هعٌَی

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبتٚ،سارت
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اقذام

هجری

ّوکار

اقداهات هربوط به راهبرد چهارم

راّبرد

اقذام

ضوارُ

ٚسارت فٙبیِ ْٔ ٚبدٖ
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التقبدی  ٚدارایی ٚ ٚسارت ّّ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری

ثبسرٌب٘ی ٚ ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت

 -4تقَیت صٌعت ٍ تَسعِ خذهات ٍ هحصَالت فتا

 حٕبیت اس ایجبد تؾىُ ٞبی ٟٔٙذعی  ٚحزف ٝای وٕه ث ٝتٛعْ ٝفبدرات ٌ ٚغتزػ ثبسار -ىزح حٕبیت اس تحمیك  ٚتٛعْ ٝدر فٙبیِ ٔزتجو ثب افتب

ٔغّح( دفبّی ) ٚ ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت

4-2

ٚسارت فٙبیِ ْٔ ٚبدٖٚ ،سارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی ٔغّحٚ ،سارت

حرفِ ای در زهیٌِ افتا

وّی ٝدعتٍبٞ ٜب

طرح حوایت از تطکیل ٍ تقَیت ضرکت ّای هٌْذسی ٍ

ٚسارت فٙبیِ ْٔ ٚبدٖٚ ،سارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی

در حَزُ افتا

اىالّبت  ٚدثیزخب٘ ٝؽٛرا

طرح حوایت از تَلیذ ،پطتیباًی ٍ بکارگیری هحصَالت داخلی

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری

طرح اهکاى سٌجی اًتخاب صٌعت افتا بِ عٌَاى فٌاٍری پیص تاز

ْٔب٘ٚت ثز٘بٔ ٝریشی َ٘ ٚبرت راٞجزدی ریبعت جٕٟٛریٚ ،سارت أٛر

4-3

اقذام

هجری

ّوکار

راّبرد

اقذام

ضوارُ

پؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی ٔغّح ٚ ٚسارت ّّ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبتٚ ،سارت فٙبیِ ْٔ ٚبدٖٚ ،سارت دفبُ ٚ

ریبعت جٕٟٛری

(عبسٔبٖ آٔٛسػ فٙی  ٚحزف ٝای) ٚ ٚسارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی
٘یزٞٚبی ٔغّح

 -4تقَیت صٌعت ٍ تَسعِ خذهات ٍ هحصَالت فتا
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ٚسارت ّّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚریٚ ،سارت وبر  ٚأٛر اجتٕبّی

طرح حوایت از تَسعِ هراکس آهَزضی حرفِ ای افتا

ٔٛعغ ٝاعتب٘ذارد  ٚتحمیمبت فْٙتی ْٔ ٚب٘ٚت ثز٘بٔ ٝریشی َ٘ ٚبرت راٞجزدی

طرح حوایت از ایجاد آزهایطگاُ ّای تخصصی افتا

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت
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اقذام

هجری

ّوکار

اقداهات هربوط به راهبرد پنجن
راّبرد

اقذام

ضوارُ

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت

جٕٟٛری اعالٔی
دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی ٔغّح ٚ ٚسارت
ّّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبتٚ ،سارت
ٚسارت ّّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری

 -5حوایت از تحقیق،ارتقاء سطح آگاّی ،داًص ٍ هْارت ّای هرتبط با افتا

 ٚعیٕبی جٕٟٛری اعالٔی ایزاٖٚ ،سارت
آٔٛسػ  ٚپزٚرػ  ٚدثیزخب٘ ٝؽٛرا

ٚسارت فز ٚ ًٙٞارؽبد اعالٔی،عبسٔبٖ فذا

 -ىزح فز ًٙٞعبسی اخاللی  ٚاؽبّ ٝرٚحیٔ ٝغئِٛیت پذیزی

َ٘برت راٞجزدی ریبعت جٕٟٛری  ٚثب٘ه ٔزوشی
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ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت

افتاً ،ظیر:

ٔغّح

طرح ترٍیج ٍ تَسعِ آهَزش ٍ آگاّی ّای ّوگاًی در حَزُ

ٚسارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی

طرح تقَیت دٍرُ ّای داًطگاّی در زهیٌِ افتا

اىالّبتٚ ،سارت ّّ ،ْٛتحمیمبت ٚ

طرح حوایت از فعالیت ّای پژٍّطی هرتبط با افتاً ،ظیر:

فٙبٚری،دثیزخب٘ ٝؽٛرأْ،ب٘ٚت ثز٘بٔ ٝریشی ٚ

طرح تذٍیي هباًی ًظری ٍ هعواری افتا

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت ٚ
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 حٕبیت اس تحمیك  ٚپضٞٚؼ  ٚجٟت دٞی ث ٝپضٞٚؼ ٞبی ٔمبىِتحقیالت تىٕیّی خبؿ ٔ ٚیبٖ رؽت ٝای ٔزتجو ثب افتب
 حٕبیت اس ا٘تؾبر ٘ؾزیبت ّّٕی  -تخققی در سٔی ٝٙافتب حٕبیت اس ا٘جٕٗ ٞبی ّّٕی  ٚفٙی در سٔی ٝٙافتب5-2

اقذام

هجری

ٚسارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی ٔغّحٚ،سارت

5-1

ّوکار

اقداهات هربوط به راهبرد ششن
راّبرد

اقذام

ضوارُ

اقذام

هجری

تحمیمبت فْٙتی  ٚدثیزخب٘ ٝؽٛرا
اعالٔی
ایزاٖ

ٔزوشی جٕٟٛری اعالٔی

ا٘تَبٔی)

ٚسارت وؾٛر (٘یزٚی

 -6ارتقاء سطح ّوکاری ّای هٌطقِ ای ٍ بیي الوللی در زهیٌِ افتا

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبتٛٔ ،عغ ٝاعتب٘ذارد ٚ

عبسٔبٖ فز ٚ ًٙٞارتجبىبت

ٚسارت فز ٚ ًٙٞارؽبد اعالٔی ٚ
ٚسارت ثبسرٌب٘ی  ٚثب٘ه
ٚسارت دادٌغتزی ٚ

ٚسارت أٛر خبرج ٚ ٝدثیزخب٘ ٝؽٛرا

ٚسارت ارتجبىبت  ٚفٙبٚری اىالّبت،

ٔغّح ٚ ٚسارت وؾٛر
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 ىزح ٍٕٞب٘ی ٔ ٚؾبروت در ٚمِ لٛا٘یٗ  ٚتقٕیٓ ٌیزی ٞبی ٔٙيمٝای  ٚثیٗ إِّّی ٔزتجو ثب حٛس ٜافتب

ٚسارت دفبُ  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی

هرتبط با جاهعِ اطالعات در حَزُ افتاً ،ظیر:

ٚسارت دادٌغتزیٚ ،سار اىالّبت،

طرح تَسعِ ّوکاری ّای هٌطقِ ای ٍ بیي الوللی در زهیٌِ ّای

ٚسارت ارتجبىبت ٚ
فٙبٚری اىالّبت

ٕٞ( -ب ًٙٞثب الذاْ َ٘ 8-2 ٚ 6-2بْ ٔمبثّ ٝثب جزائٓ فتب)

ٚسارت اىالّبت ٚ

6-4

هسائل حقَقی ،قضایی ٍ اًتظاهی در حَزُ افتاً ،ظیر:

ٚسارت أٛر خبرج،ٝ

طرح تَسعِ ّوکاری ّای هٌطقِ ای ٍ بیي الوللی در زهیٌِ

دارایی

6-3

وبرت ٞبی اّتجبری ثب٘ه ٞب

ٚسارت أٛر التقبدی ٚ

هسائل اقتصادی -تجاری در حَزُ افتاً ،ظیر:

ٚسارت أٛر خبرجٚ ٝ

طرح تَسعِ ّوکاری ّای هٌطقِ ای ٍ بیي الوللی در زهیٌِ

ّّ ٚ ْٛادة فبرعی  ٚحٛسٜ
ّّٕی ٝلٓ
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 ىزح ٕٞىبری وؾٛرٞبی اعالٔی در سٔی ٝٙفیب٘ت اس فز ًٙٞاعالٔیدر فتب
 ىزح ٕٞىبری وؾٛرٞبی فبرعی سثبٖ در سٔی ٝٙفیب٘ت اس فزٚ ًٙٞسثبٖ فبرعی در فتب

تجّیغبت اعالٔی ،فزٍٙٞغتبٖ

هسائل فرٌّگی -اجتواعی حَزُ افتاً ،ظیر:

ٚسارت أٛر خبرج ،ٝعبسٔبٖ

طرح تَسعِ ّوکاری ّای هٌطقِ ای ٍ بیي الوللی در زهیٌِ

ّّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری
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 ىزح فزا ٓٞعبسی أىبٖ دعتزعی  ٚاعتفبد ٜاس سیزعبخت تقذیكٛٞیت رایب٘ ٝای ٔٙيم ٝای  ٚثیٗ إِّّی(ٕٞب ًٙٞثب الذاْ َ٘ 5-2بْ
تقذیك ٛٞیت رایب٘ ٝای)
 ىزح فزا ٓٞعبسی أىبٖ دعتزعی  ٚاعتفبد ٜاس َ٘بْ ٞبی اىالُرعب٘ی  ٚأذاد ٔٙيم ٝای  ٚثیٗ إِّّی (ٕٞب ًٙٞثب الذاْ ؽٕبر4-2 ٜ
َ٘بْ پیؼ ٌیزیٔ ،مبثّ ٚ ٝأذاد افتب)
 ىزح ٕٞىبری ٔٙيم ٝای  ٚثیٗ إِّّی در حٛس ٜاعتب٘ذارد ٞب ٌٛ ٚاٞی٘بٔٞ ٝب (ٕٞب ًٙٞثب الذأبت )3-2 ٚ 1-2

ٚسارت أٛر خبرجٚ،ٝسارت أٛر التقبدی  ٚداریی ٚ ٚسارت

هسائل فٌی در حَزُ افتاً ،ظیر:

دثیزخب٘ ٝؽٛرای عیبعت ٌذاری ٌٛاٞی اِىتز٘ٚیىی وؾٛر،

طرح تَسعِ ّوکاری ّای هٌطقِ ای ٍ بیي الوللی در زهیٌِ

ّوکار

