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 :مقدمه

 ، ... و رسانه ها تنوع مردم، محالبات و سواد ستح  افزایش ،و ارتباطات اطلاعات فناوري رشت  و زمان گذشت  با

 حیات و گرددمی محسوب توستهه محور نوعی به بلکه نیست  توستهه ابزار تنها دیگر و ارتباطات فناوري اطلاعات

و  اطلاعات فناوري در نظر گرفتن ب ون آین ه در و اکنون هم از جهانی جامهه از فهال عنوان عضوي به کشتور یک

نیاز  توسهه فناوري اطلاعات و ارتباطات، پیش .باش غیرممکن می و بهی  محور توستهه و بستتر عنوان به ارتباطات

 افزون روز پیشرف  و رش  به توجه با باش .هاي فرهنگی، اقتصتادي و اجتماعی میهرگونه توستهه پای ار در زمینه

 طراحی در لاجرم و گذارد ق م جلو به رو عرصتته این در بای  ما نیز کشتتور جهان، در و ارتباطات اطلاعات فناوري

هاي حوزه ارتباطات و به اه اف و آرمان . به منظور نیلگردداي ویژه نگاه حوزه این به بای  کشتتور آین ه هايبرنامه

ر و . ب ین منظواس  در استان لازم و ضروري م تیک نقشه راه و یک برنامه عملیاتی میان وجودفناوري اطلاعات 

ا اجراي امی  اس  ب با توجه به ابلاغ قانون برنامه شتشتم توسهه کشور، برنامه پیش رو تهیه و طراحی گردی ه اس .

 اعات کشور و قحب این صنه  مهرفیاین برنامه، این استتان به عنوان استان پیشرو در امر ارتباطات و فناوري اطل

گردد. لازم استت  از همکاري صتتمیمانه اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استتتان و همدنین اداره کل 

 ارتباطات و فناوري اطلاعات استان، در تهیه و تنظیم این سن  تشکر و ق ردانی گردد.

 چکیده:

شتشتم توستهه ارتباطات و فناوري اطلاعات استان، تهیه و ت وین  پیش رو، به منظور تبیین برنامه پنج ستالهستن  

برنامه ششم  ،سن ، اسناد بالادستی نظیر سن  چشم ان از بیس  ساله توسهه کشور این در تهیه و ت وینگردی ه اس . 

وسهه از برنامه پنجم ت مفادي بوده اس . لازم به ذکر اس  به مورد توجه و سن  آمایش سرزمین استان توسهه کشور

سن  راهبردي توسهه فناوري اطلاعات و ارتباطات و  رنامه پنجم توسهه ارتباطات و فناوري اطلاعات استانب ،کشتور

 به آنها پرداخته ش ه اس .که به طور کامل عملیاتی نگردی ه اس ، مج داً  استان اصفهان

هاي ، به بررسی عملکرد استان در شاخصICTحوزه  در این ستن  ابت ا، به منظور شتناخ  وضتو موجود استان در

هاي کشور مقایسه گردی ه پرداخته شت ه و در هر شاخص وضهی  استان نسب  به سایر استان ICTمحرح توستهه 

 ه ها پرداخته شتوستهه نیافتگی استتان در برخی شاخصمان گی و یا عقباست . ست ب به تحلیل علل و عوامل 
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، نقاط ضهف و قوت و همدنین فرص  و ته ی  توسهه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحلیلاست . در ادامه و در فاز 

ي تولی  محتوا و کاربرد، توستهه زیرستاخ ، توسهه ب ش خصوصی و نهادها، توسهه راهبردها و حوزه 5در  استتان

 استفاده از به تفصتیل ذکر گردی ه اس . س ب با UNDPتوستهه منابو انستانی و آموزب بر مبناي م ل توستهه 

راهبردهاي لازم جه  تقوی  نقاط قوت و رفو نقاط ضتتهف و تب یل ته ی ات به فرصتتتها، ارایه  SWOTتحلیل 

و  ، انجام اق امات اساسیبینی ش ه و با استفاده از راهکارهاي ارایه ش هنیل به اه اف پیشبه منظور  گردی ه اس .

اه اف کلی توسهه هر محور به تفکیک سنوات برنامه، کمی گردی ه س ب هایی پیشنهاد گردی ه اس . اجراي پروژه

اعتبار مورد نیاز جه  اجرایی ش ن  در هر ستال از سنوات برنامه، هاي مرتبط با این اه افپروژه و براي پیشترف 

 ش ه اس . بینیپیش
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 :استان انداز چشم راستاي در ارتباطات و فناوري اطلاعات استان چشم انداز بیینت -6

 بای  به عنوان استانی نمونه در زمینهمی کشور، استتان اصفهان به عنوان قحب توسهه ارتباطات و فناوري اطلاعات

هاي م تلف بستتط و گستتترب کلیه جوانب و محورهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از توستتهه زیرستتاخ 

اي ، توسهه ب ش خصوص و نهادهمحتوا و کاربردهاي الکترونیک، تامین ارتباطاتی و تامین امنی  ارتباطات مذکور

شتترو و به استتتانی پی ، انجام عملیات تحقیقاتی و محالهاتی،هاي مرتبطفاوا، تامین منابو انستتانی و آموزب مرتبط با

   ها قرار گیرد.عنوان الگویی براي سایر استان

 نفناوري اطلاعات در استابررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش ارتباطات و  -2

محورهاي هدف برنامه  تعیین جهت استانی و ملی توسعه فرادست اسناد بررسی -2-6

 :ششم توسعه استان

 ها وکاستی و شون  بازنگري حوزه این دی گاه از دستی بالا استنادبای  می اطلاعات فناوري بحث اهمی  به توجه با

 02 ان از چشم سن  :شامل پنجگانه بالادستی اسناد منظور  ینب .شود برطرف توسهه ششم برنامه در آن کمبودهاي

 توسهه و سرزمین آمایش سن  توسهه، پنجم برنامه قانون توسهه، چهارم برنامه قانون ،ایران اسلامی ساله جمهوري

 پنجم، برنامه در فراب شی و ب شی اسناد مجموعه و اصفهان استان پیشترف  ملی ستن  و  ICTفراب ش استتانی

 ارتباطات ب ش ت وین و تهیه در توان می اسناد این محالهه از آم ه ب س  نتایج .گرف  قرار بررسی و محالهه مورد

 .گیرد قرار استفاده مورد توسهه ششم اطلاعات برنامه فناوري و

 : نباشمی زیر شرح ، بهبای  در ت وین برنامه ششم توسهه استان م نظر قرار گیرن می کهمحورهایی 

 همیشگی نیاز مورد عامل عنوان به پایه زیرساخ  تقوی  و موجود هاي زیرساخ  از بهینه استفاده 

 نوین هايتکنولوژي ورود چگونگی يزمینه در مشاوره منظور به علمی ق رتمن  نهاد ایجاد 

 هستن  مان گار فناوري يعرصه در که محصولاتی تولی  در گذاريسرمایه. 

 حوزه در پایلوت هايپروژه اجراي ICT 

 استانی درون مالی منابو جذب هايشیوه ت وین 

 مربوطه ن بگان افزاییدانش از حمای  و نوین هايفناوري به توجه 

 فناوري يواسحه به کار يچرخه از ش ه خارج نیروهاي براي کارآفرینی 

 عامل غیر پ افن  توسهه و سازي نهادینه 

 ،ینزجایگ هاي زیرساخ  تقوی  و سامان هی شناسایی 

 فناوري نوین خ مات توزیو در ریزي برنامه  

  و برخوردار هايشهرستان زیرساخ  ارتقاء و حفظ با استان هاي شهرستان زیرساخ  سازيیکنواخ 

 )دیجیتالی شکاف کاهش(برخوردار کم و برخوردار نیمه هايشهرستان زیرساخ  بهبود و تقوی 
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 اقتصاد استانایگاه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در ج -2-2

( ، که در آن صرفاً ارزب افزوده پس  و م ابرات 0و  1بر اساس آمار منتشر ش ه توسط مرکز آمار ایران )ج اول شماره 

هاي چهارم و پنجم تا ح ي قابل ارزیابی ذکر گردی ه اس ، جایگاه ب ش ارتباطات و فناوري اطلاعات استان طی برنامه

 .اس 

 : جایگاه ب ش ارتباطات و فناوري اطلاعات در اقتصاد استان طی برنامه چهارم 1ج ول شماره  

 ماخذ: مرکز آمار ایران 

 پنجم: جایگاه ب ش ارتباطات و فناوري اطلاعات در اقتصاد استان طی برنامه  0ج ول شماره 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 عنوان

  برنامه چهارمهاي سال سال پایه

 

6933 

 

رش  

متوسط 

دوره برنامه 

چهارم 

 )درص (

6939 6931 6931 6931 6931 6933 

 % 19.49 020،101،464 060،210،415 006،154،511 190،145،922 160،600،561 119،591،210 122،406،001 افزوده استانارزب

افزوده ب ش ارزب

رتباطات و فناوري ا

 اطلاعات در استان

140،015 161،101 1،151،990 1،011،901 1،105،211 1،112،166 1،454،901 02.0 % 

افزوده سهم ارزب

ب ش از 

 افزوده استانارزب

2.22151 2.22404 2.22120 2.22401 2.22619 2.22101 2.22565 0.61 % 

افزوده سهم ارزب

استان از تولی  

 ناخالص داخلی

2.24529 

 

 

 

2.24161 

 

2.24211 

 

2.24000 

 

 

 

2.24669 

 

2.24091 

 

2.24000 

 

0.01- % 

 عنوان

رش  متوسط دوره  هاي برنامه پنجمسال

برنامه پنجم 

 )درص (

رش  متوسط دوره 

هاي ان از )برنامهچشم

 6931 6939 6932 6936 6931 چهارم و پنجم توسهه(

 % 04.05 % 00.10 - - 121،441،610 510،990،566 611،150،011 افزوده استانارزب

افزوده ب ش ارتباطات و ارزب

 فناوري اطلاعات در استان
1،405،411 1،961،145 1،111،606 - - 0.1 % 11.95 % 

افزوده ب ش از سهم ارزب

 افزوده استانارزب
2.22091 2.22019 2.22054 - - 00.65- % 16.69- % 

افزوده استان از سهم ارزب

 داخلیتولی  ناخالص 
2.24446 2.24911 2.21219 - - 0.10 % 2.10 % 
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 آی :با بررسی ج اول فوق نتایج زیر ب س  می

 ي دهافزوبا وجود رش  متوسط ارزب افزوده استان طی برنامه پنجم نسب  به برنامه چهارم، رش  متوسط ارزب

در برنامه پنجم، کاهش چشتتتمگیري نموده   %0.1در برنامه چهارم  به  ع د   %02.20ب ش با نزول از ع د 

 اس . 

  طی برنامه چهارم به ع د  %0.61ارزب افزوده ب ش از ارزب افزوده استان با نزول از ع د رش  متوسط سهم

کاهش ش ی ي نموده اس  که بیانگر سیر نزولی ب ش ارتباطات و فناوري اطلاعات در طی برنامه  %-00.65

 باش .پنجم در استان می

 ها با رش  متوسط صفهان در تمامی ب شدر مجموع و طی برنامه چهارم و پنجم توسهه، ارزب افزوده استان ا

 %11.95مواجه بوده اس . این در حالی اس  که ارزب افزوده ب ش ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها  04.05%

با رش  منفی مواجه بوده اس  و در پایان این  افزوده استانافزوده ب ش از ارزبسهم ارزبرش  داشته اس  و 

 بوده اس . %-16.69 افزوده استانافزوده ب ش از ارزبزبسهم ارها رش  متوسط برنامه

 نسب  به  1090و  1092، 1019، 1014هاي طی سال افزوده ب ش ارتباطات و فناوري اطلاعات در استانارزب

 سال قبل خود کاهش نموده اس .

 و  1091 ،1092، 1019، 1011، 1014، 1016هاي طی سال افزوده استانافزوده ب ش از ارزبسهم ارزب

بیشترین اف   1090و  1092، 1019، 1011هاي نسب  به سال قبل خود کاهش نموده اس  و در سال 1090

 سهم ارزب افزوده ب ش از ارزب افزوده استان، رخ داده اس .

 

  پس ياستان اصفهان در حوزه در مجموع، آمار فوق بیانگر اوضاع اقتصادي نامناسب ب ش ارتباطات و فناوري اطلاعات

یز نهاي این ب ش )نظیر ایرانسل، رایتل، ب ش خصوصی فهال در این ب ش و ...( باش  و در سایر حوزهو م ابرات می

 نیس . مناسببر اساس برآوردها اوضاع اقتصادي 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

ي زیرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات بررسی وضع موجود استان در حوزه و تحلیل -2-9

 (6931 سالکشور )تا پایان  هايسایر استاندر مقایسه با 

 نام استان

ضریب 

 نفوذ

تلفن 

 ثابت

تعداد دایري 

 تلفن ثابت 

 تعداد کل

روستاها

 استان ي

درصد 

روستاهاي 

داراي 

 ارتباط

ضریب 

 نفوذ

 همراه اول

ضریب 

 نفوذ

 ایرانسل

ضریب 

 نفوذ

 رایتل

تعداد دایري 

تلفن همراه 

کلیه 

 اپراتورها

 0120421 1.11 00.40 40.16 96.95 0،110 1،401،121 60.11 آذربایجان شرقی

 0911911 1.10 01.10 41.55 96.62 0،044 1،291،042 00.06 آذربایجان غربی

 1001111 1.14 05.40 51.14 99.05 1،494 605،161 00.41 اردبیل

 5111102 0.44 09.09 10.09 14.05 1،101 0،601،915 61.19 اصفهان

 البرز
اس .با تهران محاسبه ش ه   

69.11 0.04 
با  محاسبه
 تهران

 460140 1.11 00.02 15.40 11.16 441 152،412 05.41 ایلام

 1011091 1.16 61.55 11.61 91.45 400 006،151 09.01 بوشهر

 11151111 5.69 52.01 15.10 19.61 1،111 1،011،161 50.51 تهران

 966111 1.59 02.15 41.14 19.49 144 041،601 01.09 چهار محال وب تیاري

 491104 2.12 09.04 59.51 121.59 1،120 095،516 01.94 خراسان جنوبی

 5551556 1.05 06.46 52.05 11.14 0،005 0،021،202 05.11 خراسان رضوي

 111011 2.55 01.91 65.51 90.61 105 041،415 09.10 خراسان شمالی

 6114091 1.52 52.05 61.16 10.62 6،255 1،109،014 00.61 خوزستان

 1226420 1.60 01.11 40.15 91.14 905 041،120 00.11 زنجان

 145690 0.04 51.10 11.61 11.69 519 004،029 61.11 سمنان

 0216601 1.10 04.52 66.06 15.19 4،550 529،696 11.10 سیستان وبلوچستان

 5554254 0.20 61.01 46.19 12.59 6،002 1،560،096 01.91 فارس

 1000091 0.19 02.54 46.90 122.10 160 662،191 06.95 قزوین

 1010405 0.15 04.11 11.92 15.14 020 521،069 62.69 قم

 1556661 1.00 04.19 10.56 91.11 1،120 504،101 06.21 کردستان

 0141911 0.69 02.00 51.19 95.11 5،111 114،962 01.26 کرمان

 0210019 0.14 00.00 12.25 95.55 0،400 514،910 09.59 کرمانشاه

 126114 0.00 60.55 44.14 94.94 1،414 165،119 02.61 کهکیلویه و بویراحم 

 1490210 1.40 01.52 61.05 99.01 1،221 416،112 01.11 گلستان

 0919461 0.40 61.14 10.42 99.26 0،590 1،111،952 60.41 گیلان

 1550910 1.16 01.94 56.15 19.90 0،141 621،254 00.01 لرستان

 6202025 1.11 51.10 45.11 122 0،916 1،410،456 52.05 مازن ران

 1611512 0.10 01.02 44.01 90.00 1،012 412،011 61.11 مرکزي

 0104040 1.91 42.99 51.90 15.01 1،101 506،156 02.21 هرمزگان

 1450140 1.06 01.24 59.05 122.45 1،215 412،242 00.16 هم ان

 1006495 0.01 01.11 11.40 12.60 1،160 501،510 61.62 یزد

 39196113 2.16 93.31 16.11 31.39 165196 9151115199 93.23 کشور

 ها در حوزه تلفن ثاب  و همراه : وضو موجود زیرساخ  استان 0ج ول شماره 

 ارتباطات رادیوییماهنامه آماري سازمان تنظیم مقررات و ماخذ: 
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 نام استان

 

تعداد مرسولات 

 پستی

سرانه 

مرسولات 

 پستی

 ضریب نفوذ 

مشترکین 

اینترنت 

 ثابت

 ضریب نفوذ

مشترکین 

اینترنت 

 متحرک

 ضریب نفوذ

 مشترکین اینترنت 

 ) ثابت و متحرک(

 01.9 06.19 10.12 4.00 06،019،991 آذربایجان شرقی

 00.9 09.11 1.90 0.64 11،055،406 آذربایجان غربی

 60.5 00.06 9.91 0.20 0،910،120 اردبیل

 69.0 66.91 14.01 0.00 14،019،144 اصفهان

 55.1 51.51 1.05 6.15 10،110،215 البرز

 09.5 01.61 1.91 5.90 0،611،110 ایلام

 50.9 66.04 11.01 5.64 4،051،560 بوشهر

 54 40.16 11.50 10.66 110،146،092 تهران

 04.1 60.10 9.65 5.21 6،111،001 چهار محال وب تیاري

 06 09.01 12.61 0.00 0،590،551 خراسان جنوبی

 09.0 01.02 11.19 4.16 66،299،924 خراسان رضوي

 01.1 09.11 1.56 5.06 6،929،910 خراسان شمالی

 69.5 61.49 1.05 4.25 09،009،202 خوزستان

 09 01.90 9.21 5.12 4،211،451 زنجان

 64.5 51.04 11.09 15.12 12،124،514 سمنان

 01.1 01.16 0.94 0.91 1،010،111 سیستان وبلوچستان

 52.1 60.60 10.61 0.00 12،111،406 فارس

 01.1 62.66 9.64 5.01 4،116،192 قزوین

 55.1 52.60 16.69 4.04 1،154،419 قم

 05.0 00.02 9.59 0.21 6،106،245 کردستان

 66.2 02.61 1.19 0.15 10،114،915 کرمان

 01.1 01.02 1.16 5.51 12،906،610 کرمانشاه

 61.5 66.40 5.11 0.91 0،111،424 کهکیلویه و بویراحم 

 60.0 00.96 1.11 6.61 4،510،440 گلستان

 60.1 09.01 10.60 0.44 11،661،016 گیلان

 60.6 01.51 4.60 0.44 4،112،102 لرستان

 61.1 66.60 15.55 4.65 02،121،149 مازن ران

 62.6 01.56 12.12 1.01 10،001،605 مرکزي

 64.0 60.15 1.21 0.12 6،129،109 هرمزگان

 01.0 01.90 1.09 0.51 6،515،152 هم ان

 61.4 65.21 14.51 12.10 11،066،616 یزد

 11.9 16.12 66.36 1.26 13152915666 کشور

 ارتباطاتها در حوزه پس  و : وضو موجود زیرساخ  استان 6شماره  ج ول

 ماهنامه آماري سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییماخذ: 
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ف
دی

ر
 

/ هدف کمی

عنوان 

 شاخص

 واحد متعارف

 6931تا  6939وضعیت شاخصهاي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات استان از سال 

69
39

 

69
31

 

69
31

 

دایري تلفن ته اد  1

 ثاب 

 0622 0041 0060 هزار شماره

ضریب نفوذ تلفن  0

 ثاب 

 61.19 61.15 61.15 درص 

ته اد دایري تلفن  0

 همراه

 5,111 6921 6421 هزار شماره

ضریب نفوذ تلفن  6

 همراه

 46.4 درص 

 

46.4 

 

45 

ته اد مرسولات  5

 پستی

 14.01 01.61 09.11 میلیون مرسوله

سرانه مرسوله  4

 پستی

مرسوله به ازاي هر 

 نفر
5.91 5.49 0.00 

ضریب نفوذ  1

 کاربران اینترن 

 41.04 01.0 09.1 درص 

1 
 المللیثب  بین

هاي ایستگاه

 رادیویی

 sapایستگاه  092 - - ایستگاه

ظرفی  پهناي بان   12

 ورودي استان

Gbps - 101 

 096.11شبکه ملی اطلاعات: 

  1152اینترن : 

  12919.5اینتران : 

MPLS :155  

VPLS :61910  

توسهه شبکه کابل  11 

 فیبر نوري 
(KM) 0221.6 400002 0009.220 

افزایش ظرفی   10

 شبکه انتقال 
(Gbps) 115.1 93203 096.11 

افزایش ظرفی   10

 داخل  IPشبکه 
(Gbps) 99 470 012 

مجموع سرویب  16

 دیتاي واگذار ش ه
(Mbps) 14452 90243 109565 

مجموع اینترن   15

 واگذارش ه 
(Mbps) 1162 10330 

12055 

 
میزان پهناي بان   14

 برداري ش هبهره

Gbps - 27 - 
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ف
دی

ر
 

/ هدف کمی

عنوان 

 شاخص

 واحد متعارف

 6931تا  6939وضعیت شاخصهاي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات استان از سال 

69
39

 

69
31

 

69
31
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افزایش و توسهه 

مراکز داده داخلی 

 امن، پای ار

 ته اد ایجاد

ا مرکز داده دولتی براي کلیتته 

مرکز داده  0، دستتتتتگتتاههتتا

مرکز داده  4خصتتتوصتتتی ، 

 0دستگاه اجرایی، اختصتاصتی 

مرکز داده اختصاصی م ابرات 

 و شهرداري

 

ا مترکز داده دولتی براي کلیتته 

مرکز داده خصوصی  0، دستگاهها

مرکز داده اختصاصی دستگاه  4، 

مرکز داده اختصتتاصی  0اجرایی، 

 م ابرات و شهرداري

 

ا مرکز داده دولتی براي کلیتته 

مرکز داده  0، دستتتتتگتتاههتتا

مرکز داده  4خصتتتوصتتتی ، 

 0اختصتاصتی دستگاه اجرایی، 

مرکز داده اختصتاصی م ابرات 

 و شهرداري

 

 

 

 ته اد توسهه
در حال تجهیز و داده ا مرکز  

 توسهه

در حال تجهیز و داده ا مرکز  

 توسهه

در حال تجهیز و داده ا مرکز  

 توسهه

روستاهاي داراي  11

 ارتباط

کل 

 روستاها
 1511 1511 1564 روستا

روستاها

 بالايي 

 خانوار 02

 1541 - - روستا

19 

دفاتر  ته اد 

ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات شهري

 051 014 010 دفتر

02 

دفاتر ته اد  

ارتباطات و فناوري 

 اطلاعات روستایی

 040 - - دفتر

01 

عرضه خ مات 

پستی در دفاتر 

خ مات ارتباطات 

و فناوري اطلاعات 

 شهري

 051 014 010 دفتر

00 

عرضه خ مات 

پستی در دفاتر 

خ مات ارتباطات 

و فناوري اطلاعات 

 روستایی

 040 - - دفتر

 1095تا  1090از سال  هاي ب ش ارتباطات و فناوري اطلاعات استان اصفهانعملکرد شاخص:  5شماره  ج ول

و اطلاعات سازمان ، شرک  زیرساخ  استان اصفهان، مهاون  آمار اداره کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان اصفهانماخذ: 

 ، انجمن صنفی دفاتر پیش وان خ مات دول  استان اصفهانم یری  و برنامه ریزي استان اصفهان

 

 

 



 

 
11 

هاي اصلی زیرساخت ارتباطات و فناوري اطلاعات استان در بررسی نموداري شاخص -2-9-6

 مقایسه با سایر استانهاي کشور

 
 1نمودار شماره 

ي پنجم در کشور قرار دارد و از در تلفن ثاب  در رتبه 19/61با توجه به آمار فوق، استتان اصتفهان با ضریب نفوذ 

ر هاي حیاتی ارتباطات سیمی دتلفن ثاب  به عنوان یکی از زیرساخ  ي زیادي دارد.کشوري فاصله 01/01متوسط 
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41/11
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بوشهر
خراسان شمالي
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نمودار ضریب نفوذ تلفن ثابت در استانهاي کشور
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سزا ي فناوري کشتور به اینترن  نقشی بیاز جامههتوان  در تامین نمین ، ري جهانی اینتبستط و گستترب شتبکه

 داشته باش .

 
 0شماره نمودار 

ي این نکته اس  که استان دهن ههاي کشور اس ، نشاننمودار بالا که نمودار درص  روستاهاي داراي ارتباط در استان

نیز درص   11.90از میانگین کشوري  هاي کشوردر استان 00ي رتبهبا  روستاي داراي ارتباط و درص  14.05اصفهان با 

هاي رویببستر ارایه ستقوی  یاب ،  یرساختهاي فناوري روستاهاي استانب ون شک هرچه ز باش .تر مییک رتبه پایین

 گردد. امروزهو این امر مانو مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها می م تلف جه  ارایه به روستاییان فراهم گردی ه

گردد تا روستاها به عنوان نیروهاي مول  کشور، از می اي به روستاها مهحوف شورهاي توسهه یافته توجه ویژهدر تمامی ک

 رفاه نسبی برخوردار گشته و از نیروهاي مول  به مصرف کنن ه تب یل نگردن .
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نمودار درصد روستاهاي داراي ارتباط  در استانهاي کشور
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خراسان رضوي
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گلستان
خراسان شمالي

سيستان وبلوچستان

نمودار ضریب نفوذ اپراتور همراه اول        

هاي کشوراستاندر 

60/99

57/72

51/82

50/35

50/28

49/18

48/55

48/27

42/55

41/16

39/39

38/84

37/5

36/17

35/63
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33/62

32/32
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31/91
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31/06
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30/56

30/32

29/36

28/96

28/87

28/13
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26/5
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هرمزگان
مازندران

سمنان
خوزستان

تهران
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بوشهر
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نمودار ضریب نفوذ اپراتور ایرانسل  در 

هاي کشوراستان

 0شماره نمودار 

 

 6شماره نمودار 
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اصتتتفهان در  استتتتان با توجه به نمودارهاي فوق،

ضتتریب نفوذ تلفن همراه اپراتور همراه اول، پب از 

 با ضریب و البرز تهران ، ایلام،خراستان جنوبی، یزد

قرار دارد و از میانگین  پنجمدر جایگاه  10.09نفوذ 

 ي خوبی دارد.کشوري نیز فاصله  41.61

در ضتریب نفوذ اپراتور ایرانستتل استان اصفهان با  

هرمزگان، هاي از استتتان به  09.09ضتتریب نفوذ 

مازن ران، ستمنان، خوزستتان، تهران، البرز، بوشهر، 

در جایگاه  فتارس، کهکیلویته و بویراحمت  و گیلان

میانگین  از یتک رتبته بالاتر در قرار دارد و یتازدهم

دارد. ب ون شک قرار باش ، می  01.16کشوري که 

با توجه به پتانستتیلهاي موجود استتتان، این رتبه به 

  بای  ارتقاء یاب .وجه محلوب نبوده و می هیچ

در ضتتریب نفوذ اپراتور رایتل، استتتان اصتتفهان با 

تهران، البرز، هاي پب از استان  0.40ضتریب نفوذ 

رار ق پنجمدر جایگاه  کهکیلویه و بویراحم  و سمنان

 بالاتر، استت  0.61دارد و از میانگین کشتتوري که 

وجه با تن اصفهان باشت . در این اپراتور نیز، استامی

 در جایگاه خوبی قرار ن ارد.به پتانسیلهاي خود، 

هاي شتتتهرداري برخی يع م همکاري همه جانبه

ي ههتوس  با دو اپراتور ایرانسل و رایتل جه   استان

دهی این باعث کاهش آنتن هتاي موبایل خود،آنتن

توانت  به عنوان عاملی در و میگردیت ه اپوراتورهتا 

اقبتال عمومی بته این اپراتورها در جهت  کتاهش 

استتتان باشتت . گرچه عوامل مته د دیگري همدون 

هم  هیف و یتا علتل و عوامل دیگربتازاریتابی ضتتت

بتته این وانتت  از علتتل کتتاهش اقبتتال عمومی تمی

هاي کارشتتناسی اپراتورها باشت  که نیاز به بررستتی

    بیشتر دارد.

           

 5 نمودار شماره               
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نمودار ضریب نفوذ اپراتور رایتل  در             

هاي کشوراستان
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 4شماره مودار ن

ناسب جه  شاخصی م سرانه مرسولات پستیباش  و پس  می شرک  ارتباطی کشور، زیرستاخ کنن گان تامینز دیگر ا

استان در جایگاه بیس  و  01اصفهان در بین  استان ،در این شاخص ارتباطی. باش بررستی وضتهی  شترک  پس  می

تر پایین يها با هزینهانجام سریو مراسلات پستی توسط باربري گرچه قرار دارد. نامحلوبیقرار داشته و در وضهی   سوم

 ن سرانه مراسلات پستی استان باش  ولی بررسی دلیل پایین بودنتوان  از عوامل پایین بودهاي شرک  پس  میاز تهرفه

 .یابی گرددکارشناسی بررسی و عارضهدقیق و  بای  به طوراین سرانه می
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نمودار سرانه مرسوالت پستی در استانهاي کشور
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 1شماره نمودار 

هاي پب از استان 14.01اما در شتاخص ضتریب نفوذ مشترکین اینترن  ثاب  در کشور، استان اصفهان با ضریب نفوذ 

تلفن ثاب ، ضریب نفوذ پایینی  61.19کشور قرار دارد که با توجه به ضریب نفوذ  چهارمي و یزد در رتبهتهران، سمنان 

از مشتتترکین تلفن ثاب  اق ام به برقراري اینترن    %00ا ي این موضتتوع استت  که تنهدهن هاستت . این تفاوت نشتتان

   توان این ع د را با این موضتتتوع که اینترن  مورد نیاز کاربران در انت . البته میپرستتترعت  بر روي خحوط خود نموده

نترن  یا متوسطهاي اخیر از طریق تلفنهاي همراه تامین گردی ه است ، توجیه نمود ولی با توجه به ضتتریب نفوذ ستال

 همراه استان، این ع د پایین اینترن  ثاب  قابل توجیه نیس  و نمی توان  نیاز فناوري استان را تامین نمای . 
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 1شماره نمودار 

  اگر نگوییم شتتاخص ضتتریب نفوذ اینترن  همراه مهمترین شتتاخص زیرستتاخ  فناوري استت ، قحهاً جزء مهمترین 

از نظر ضریب نفوذ  66.91با ضریب نفوذ  استان کشور  01باشت . استتان اصتفهان در میان می هاي این حوزهشتاخص

ي خ مات الکترونیک از بتا توجته به رون  رو به رشتتت  مهاجرت کلیه قرار دارد. شتتتشتتتماینترنت  همراه در جتایگتاه 

E(Electronic)  به (Moblie) M   ا ب لازم و ضروري اس .گسترب اینترن  همراه در استان لزوم توجه ویژه به

 61.10 ، گرچه این ع د از میانگین کشوريي محلوبی نیس توجه به پتانستیل بالاي استتان این رتبه براي استان رتبه

ریب در استان و به تبو آن پایین بودن ض و ایرانسل رایتلپایین بودن ضتریب نفوذ اپراتورهاي  .ي محلوبی داردفاصتله

 ن  از عوامل مهم و موثر در پایین بودن ضریب نفوذ اینترن  همراه در استان محسوب گردد.توااینترن  آنها، مینفوذ 
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 9شماره نمودار 

این قرار دارد.  هفتمدر جایگاه  69.0در مجموع ضتریب نفوذ اینترن  ثاب  و همراه، استتان اصتفهان با ضریب نفوذ 

کشتتوري دارد ولی باز هم با توجه به پتانستتیلهاي استتتان، جایگاه محلوبی  65.0گرچه فاصتتله خوبی از میانگین جایگاه 

و  افزایش ضریب نفوذ اینترن  خود . با این وصتف، استتان اصتفهان هنوز نیاز به تلاب و کوشتش بیشتر جه نیست 

اخص شبی شتک ضریب نفوذ اینترن  ثاب  و همراه، به عنوان مهمترین ارتقاء جایگاه خود در کشتور است .  همدنین
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ستر یافته اینترن  پرسرع  در بباش . امروزه در کشورهاي توسههي فناوري اطلاعات و ارتباطات استان، میبستتر توسهه

فیبر نوري تا درون تمامی منازل مستکونی گسترب یافته و این بستر خود در جلوگیري از تردد غیرضروري افراد جه  

اي هدر تمامی کشورهاي توسهه یافته اینترن  بر روي گوشی گردی ه است .ي خود موثر و مفی  واقو انجام امور روزمره

 گردد. همراه با سرع  بسیار زیاد، ارایه می

 هاي کلی برنامه ششم()سیاست تحلیل فاصله بین ادامه روند وضع موجود با مطلوب  -2-1

استان  ساخ  فناوري اطلاعاتوضهی  کلی زیرشاخصی که بیانگر  به عنوان ضتریب نفوذ اینترن  ) ثاب  و همراه(

بینی میزان احتمال تحقق اه اف تهیین شت ه براي فناوري اطلاعات در برنامه شتتشم توان  ما را در پیشمیاست ، 

دهی اپراتورهاي م تلف تلفن همراه و توان  به نوعی بیانگر میزان آنتنچرا که این شاخص می استتان یاري نمای .

 ثاب  در شهرها و روستاهاي استان نیز باش .  همدنین میزان ضریب نفوذ تلفن

 درص ي 12ي ششم مبنی بر دسترسی ، با اه اف تهیین ش ه در برنامهاینترن  69.0استان اصفهان با ضریب نفوذ 

راوانی ي ففاصلهآموزب، کشاورزي و بانک اري الکترونیک  روستتاهاي بالاي بیس  خانوار به چهار خ م  سلام ،

باشتن  ولی براي استفاده بهینه درصت  روستتاهاي استتان داراي ارتباط می 14ال حاضتر بیش از گرچه در ح دارد.

 باش .هاي همراه ایشان به اینترن  پرسرع  میخ مات مذکور در روستاها نیاز به اتصال منازل و تلفن

باش  که با زیرساخ  درصت  خ مات دول  به صتورت الکترونیک می 122ي شتشتم ارایه از دیگر اه اف برنامه   

ودن ضریب نفوذ از علل پایین ب پذیر نیس .فهلی ضریب نفوذ اینترن  استان، دستیابی به این ه ف به آسانی امکان

توان به پایین بودن ضتریب نفوذ اینترن  دو اپراتور ایرانسل و رایتل اشاره نمود. ع م همکاري اینترن  استتان می

، از عوامل پایین بودن هاي موبایل خودخصوص گسترب آنتن پراتور مذکور دربا دو ا هاي استتانشتهرداريبرخی 

دهی این دو اپراتور و به تبو پایین بودن ضریب نفوذ اینترن  آنها و در نتیجه پایین بودن ضریب نفوذ اینترن  آنتن

 باش . استان می

افزایش سرع  ارتباطات بین شهري، بای  با ي ارتباطات بین شهري شرک  زیرساخ  استان میهمدنین در حوزه

 ش سرع  اینترن  استان کمک نمای .از طریق گسترب زیرساخ  فیبرنوري خود، به افزای

توان  ما را در پیشتتبرد تحقق در حوزه ارتباطات درون شتتهري، اتصتتال خانوارها به شتتبکه پرستترع  فیبر نوري می

ات ي ارتباطم ابرات با در اختیار داشتن ب ش عم ه، شرک  درصت ي دول  الکترونیک یاري نمای . همدنین122

هاي نوین به شهرون ان پیشرو باش  که و ارایه سرویبارتباطات این در بستط و گستترب  ،بای درون شتهري می

اي هها مانو ایجاد سرویبگردی ن این شرک  در برخی موارد نگاه سودآوري به پروژه متاستفانه پب از خصوصی

  .که براي این شرک  سودآوري چن انی ن ارد گرددمی مورد نیاز مردم

درصت  خ مات دول  به صورت الکترونیک نیازمن  عزم ج ي م یریتی  122ارایه  ي محتواي الکترونیک، در حوزه

. چرا که اغلب م یران استتتانی در خصتتوص الکترونیکی نمودن فرآین هاي خود، باشتت میدر ستتح  کلان کشتتور 

هاي خود عملا مهحل مان ه استت  و برخی ن موضتتوع تا اق ام یک ارچه از ستتوي وزارت انهایاختیاري ن اشتتته و 

ها از محرح ان . به عنوان مثال به  از گذش  سالها نیز تاکنون اق ام عاجلی در این خصتوص انجام ن ادهوزارت انه
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وص صورت ن ذیرفته اس . ش ن مباحث سلام  الکترونیک هنوز اق ام عاجلی از سوي وزارت به اش  در این خص

و  گردن می ها به یادگار نگه اريدر موزهي درمانی هاي بیمهدفترچه یافته امروزهدر بستیاري از کشتورهاي توسهه

لات . رفو تمامی این مشکان هاي اینترنتی دادهسای وبهاي اختصاصی در پروفایلها جایگاه خود را به این دفترچه

ا صورت هي فرآین هاي دستگاهملی در م یران ارش  کشور در خصوص الکترونیک نمودن کلیهبای  با ایجاد عزم می

 باش .ي اختیارات م یران استانی نمیپذیرد و انجام آن در حیحه

دفتر روستایی  040دفتر شهري و  051ي دفاتر پیشت وان شتهري و روستتایی، این استتان با  دارا بودن در حوزه

مینه ارایه خ مات الکترونیک به مردم را دارد ولی ع م تامین محتواي الکترونیک مناسب زیرستاخ  مناستبی در ز

هاي اخیر گردی ه اس  و ع م توجه به براي دفاتر مذکور، منجر به ورشتکستگی بسیاري از دفاتر روستایی در سال

فاتر هاي گذشته در این دسالگذاري دول ، طی این دفاتر، م صوصاً دفاتر روستایی، منجر به از بین رفتن سرمایه

گردد. حمای  از این دفاتر جه  گذار از سیستم سنتی ارایه خ مات به سیستم کاملاً تح  وب و الکترونیک لازم می

 و ضروري اس .

ات تر بودن هزینه ارسال مراسلسترانه ارستال مرستولات پستی همانگونه که پیشتر اشاره گردی ، پایین در شتاخص

هاي شرک  پس ، از علل اصلی پایین بودن سرانه ارسال مرسولات پستی ها نسب  به تهرفهباربريپستی از طریق 

ضمین ها تاستان از طریق شرک  پس  اس . قحهاً ارسال مرسولات از طریق شرک  پس  که توسط دول  و بیمه

گردد. از دیگر سوي به منظور  یابیبای  در این خصتوص عارضتهها بوده که میاز باربري ترقابل اطمینانگردد، می

بای  شرک  پس  به جاي ارایه خ مات پستی سنتی به ت ریج ، میي خ مات نوین پستیسهم درآم  شیافزاتحقق 

لات ي اتوماسیون دول  و یا ارسال و مراسبه ارایه خ مات الکترونیک پستتی نظیر در اختیار گرفتن م یری  شتبکه

 الکترونیکی ب ردازد.

 

 هادر استاندولت الکترونیک وري اطلاعات و ارتباطات و افنه موانع توسع -2-1

 فقدان متولی واحد و منسجم فناوري اطلاعات:  -2-1-6

هاي م تلف و مته دي هر یک به نوعی خود را متولی م یری  و راهبري ها و وزارت انهدرحال حاضتتتر ستتتازمان

خلاء سیاستگذاري واح  و منسجم، آشفتگی  نماین  که این امر سبب ایجادفناوري اطلاعات و ارتباطات محسوب می

برنامگی و هرج و مرج در امر فناوري ها و به تبو آن موجب بیستتازي و بروز ت اخل وظایف و ماموری در تصتتمیم

اري کي فناوري اطلاعات و ارتباطات سبب موازياطلاعات و ارتباطات گردی ه اس . نبود م یری  متمرکز در حوزه

ه است  به طوریکه بهضاً دستگاههاي مته د اق ام به اجراي یک پروژه با محصول و یا خ مات در این حوزه گردی 

اي، منابو انستتتانی، منابو نمتاینت  کته این امر موجتب اتلتاف منتابو م تلف از قبیل اعتبارات بودجهمشتتتابته می

کامل نیاز م اطبان را برآورده ها نیز به طور جامو و یک از پروژهگردد و هیچافزاري، زمان و سایر منابو میست  

 نماین . نمی
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اق ام به ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسهه  1090ي شوراي عالی فناوري اطلاعات، در شهریورماه سال گرچه دبیرخانه

با ریاس  مهاون توسهه م یری  و سرمایه انسانی  "1کمیسیون دول  الکترونیک"دول  الکترونیک نمود که در آن 

رییب فهلی ستازمان امور اداري و استت  امی کشتور ( و با حضور بیشتر متولیان دول  الکترونیک، رییب جمهور )

موظف به راهبري و توستهه دول  الکترونیک در دستتگاههاي اجرایی گردی ن ، ولی این کمیستتیون نیز با تشکیل 

ذاري گته اس  خلاء سیاس ال حاب نبودن مصوبات آن، تاکنون نتوانسنامنظم جلستات و ع م انسجام لازم و فصل

 واح  و منسجم در این حوزه را برطرف نمای .

با حضور  ي دول  الکترونیکبای  به تقوی  و انسجام کمیسیون توسههدول  محترم به منظور رفو این نقیصته می

ن، ایشا با ریاس  ش ص ریاس  محترم جمهور و یا مهاون اول فناوري اطلاعات و ارتباطات يتمامی متولیان حوزه

 مدنینهي دستگاهها را به تبهی  از تصمیمات و سیاستگذاریهاي این کمیسیون مکلف نمای  و اق ام نموده  و کلیه

به عنوان متولی   را وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ستتح  کلان و ادارات استتتانی آن در ستتح  استتتانی

ارتباطات مهرفی نموده و سایر دستگاههاي اجرایی را به  ي فناوري اطلاعات وسازي در حوزهسیاستگذاري و تصمیم

  تبهی  از سیاستگذاریهاي آن دستگاه در این حوزه ملزم نمای .

ا و هدر ضوابط فنی اجرایی توسهه دول  الکترونیک مذکور، به منظور توسهه یک ارچه خ مات الکترونیکی در استان

ها به ریاس  استان ار در استان "0کارگروه توسهه دول  الکترونیک"ایجاد استتان الکترونیکی و هوشتمن ، تشکیل 

فناوري اطلاعات و ارتباطات و دول  محترم، تکلیف گردیت ه استتت . در کتارگروه متذکور نیز برخی متولیان حوزه 

 ارن . ناستتان )به دلیل ابلاغ ضوابط قبل از احیاء سازمان(، حضور ریزي م یری  و برنامه ستازمان نظیرالکترونیک 

 يع م تهریف نوع رابحه این کارگروه با کمیستتتیون کشتتتور و همدنین ع م تهریف شتتترح دقیق وظایف و حیحه

 باش . اختیارات و وظایف کارگروه نیز، از دیگر نقایص ضوابط ابلاغی مذکور می

 

 مشکلات زیر ساختی:  -2-1-2

 :ون شهري در اختیار شرک  ي بردر حال حاضتر زیرستاخ  ارتباطی کشور در حوزه زیرسااخت ارتباطاتی

ي درون شتتهري تا ح  بستتیار زیادي در اختیار شتترک  زیرستتاخ  )به عنوان یک شتترک  دولتی( و در حوزه

 زیرساخ  ارتباطی و ی( قرار دارد. به منظور ایجاد بازار رقابتی در حوزهصم ابرات )به عنوان یک شرک  خصو

 هاي اینترن  و اینتران پاستتب به انتظارات ارتباطاتی کشتتور خصتتوصتتاً در زمینه افزایش پهناي بان  در حوزه

                                                           
ب ت مهاون اول رییستایر اعضتاء کمیستیون عبارتن  از: رییب ستازمان فناوري اطلاعات ایران)نایب رییب(، سازمان برنامه و بودجه کشور، مهاون  هماهنگی و نظار 1

امور اقتصتادي و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستري، مهاون  مرتبط با موضوع سازمان امور اداري و است  امی، سازمان ثب  اسناد و جمهور، وزارت اطلاعات، وزارت 
مات هاي خوشه خ گانه کارگروه 16املاک کشتور، ستازمان ثب  احوال کشتور، شرک  پس ، بانک مرکزي، دبیر شوراي سیاستگذاري گواهی الکترونیک کشور، روساي 

اي عالی فناوري وربه تناستب موضوع، رییب کانون دفاتر پیش وان خ مات دول ، دو نفر مت صص فناوري اطلاعات و یک نفر نماین ه صنف مربوطه به انت اب دبیر ش
  اطلاعات، مهاون مربوطه در سازمان فناوري اطلاعات ایران 

منابو انستتانی استتتان اري )نایب رییب(، م یرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استتتان )دبیر(، م یرکل امور مهاون توستتهه م یری  و ستتایر اعضتتاء کارگروه عبارتن  از :  0
هاي استانی به پیشنهاد استان ار، نفر از م یران فناوري اطلاعات دستگاه 0هاي استان، اقتصتادي و دارایی استتان، شتهردار مرکز استتان، رییب شتوراي هماهنگی بانک

 ناوري اطلاعات استان اري، م یرعامل م ابرات استان، یک نفرصاحب نظر از دانشگاه یا دستگاه اجرایی، یک نفر نماین ه صنف مربوطه م یرکل دفتر ف
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یجاد اب ش خصوصی امکانهاي سایر شرک  و استفاده از ظرفی  م ابرات بای  با رفو انحصتار از شرک می

  رقاب  و ورود ب ش خصوصی به این بازار فراهم آی .

ي ارایه خ مات و محصتتولات و تیییر رویکرد از ستتیستمهاي همراه در آین ه همدنین با توجه به اهمی  و جایگاه تلفن

،  توجه ویژه به 1government-M  به  9government-Eتح  وب به ستتیستتتمهاي موبایلی، نظیر تیییر رویکرد از  

هاي کهي شبدر کلیه و بالاتر تلاب در جه  پوشش نسل چهارمهاي همراه و افزایش سترع  پهناي بان  اینترن  تلفن

 ها با سرع  بالا به عنوان زیرساخ  ارتباطات موبایلی امري لازم و ضروري اس .موبایلی به منظور انتقال داده

  :ي فناوري اطلاعات لات استتاستتی حوزهامروزه حفظ امنی  اطلاعات و ارتباطات از مهضتتزیرساااخت امنیتی

هاي حفظ و نگه اري اطلاعات، با افزایش روزافزون حملات مته د اینترنتی هکرها به مراکز و پایگاهباشتت . می

نیاز فوري و ضتروري به افزایش فاکتورهاي امنیتی حفاظ  از اطلاعات و حفظ محرمانگی ارتباطات در مسیر 

بای  در راس جام اق امات زیر میگردد. به منظور ارتقاء امنی  اطلاعات و ارتباطات انانتقال داده احستتتاس می

 هاي عملیاتی دول  الکترونیک کشور قرار گیرد:برنامه

 ( 1ایجاد مراکز صدور گواهی دیجیتالCA:)  در حوزه امنی  انتقال داده و همدنین احراز هوی ، و

 دسیم، توجه ویژه به ایجابه منظور رمزنگاري اطلاعات در حال ارسال، در خحوط ارتباطی سیمی و بی

مراکز ص ور گواهی دیجیتال به منظور استفاده در زیرساخ  کلی  عمومی و رمزنگاري اطلاعات لازم 

 گونه مراکز در دستور کار قرار گیرد.بای  تشکیل اینو ضروري اس . ب ین منظور می

 

  ایجاد مراکزSOC 4  مراکز عملیات امنی ( :  ایجاد مراکز(SOC بن ي، به منظور  شتتناستتایی، طبقه

ه ها و در نتیجتجزیه و تحلیل و مستن سازي رخ ادهاي امنیتی در زیرساخ  فناوري اطلاعات استان

 باش .م یری  و تحلیل ریسک رخ ادهاي امنیتی از نیازهاي اساسی امنی  ارتباطات کشور می

 

 اي فزارها افزار: ارایه خ مات در خصوص ارزیابی کنترل کیفی  و امنی  نرمهاي نرمایجاد آزمایشگاه

زام ها و الافزار اس . پیگیري ایجاد این قبیل آزمایشگاهها از وظایف آزمایشگاه نرمکاربردي ستازمان

 توان  گامیهاي اجرایی میافزارهاي کاربردي دستتتگاهها براي نرماخذ تایی یه از اینگونه آزمایشتتگاه

 افزارهاي کاربردي باش .مهم در ارتقاء سح  امنی  و کیفی  نرم

 ( زیرساااخت اطلاعاتی:   ایجاد مراکز تبادل اطلاعاتیIX)1   : به منظور تستتریو در دریاف  اطلاعات

ها از یک یگر و انجام استهلامات بین دستگاهی در یک بستر امن و همدنین جلوگیري از مورد نیاز دستگاه

                                                           
0 Electronic government 

6 Mobile government 

5 Certificate Authority 
6 Security Operation Center 
1 Information Exchange 
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لازم و ضروري اس . این هاي موازي غیرضترور، ایجاد مرکز تبادل اطلاعاتی افزونگی ترافیکی در شتبکه

مراکز به عنوان یک مرکز واستتط بین دستتتگاهها جه  تبادل اطلاعات دستتتگاهها با یک یگر، عملیات 

 نماین .استهلام سازمانها از یک یگر را تسهیل می

 

فقادان برنااماه اجرایی توسااعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسااعه دولت  -2-1-9

 الکترونیک: 

تانها عموماً فاق  برنامه م ون و اجرایی در خصتتوص توستتهه فناوري اطلاعات و هاي اجرایی در استتدستتتگاه

رخی باشن . گرچه بها از وزارت متبوع خود میباشن  و در این خصوص منتظر ابلاغ اینگونه برنامهارتباطات می

  لی این باشتتن  وهاي اجرایی در خصتتوص توستتهه فناوري اطلاعات و ارتباطات میها داراي بستتتهوزارت انه

گردن . از دیگر سو بسیاري از هاي اجرایی اکثراً در ح  یک برنامه مهحل مان ه و به مرحله اجرا وارد نمیبستته

هاي استتانی را در خصتوص هرگونه فهالی  در زمینه الکترونیکی نمودن فرآین ها سلب ها، دستتگاهوزارت انه

حتی  ان . با این وصف م یران استانیت انه مسکوت نمودهاختیار نموده و موضوع را تا تهیین تکلیف توسط وزار

 در صورت تمایل به الکترونیکی نمودن فرآین هاي خود، اختیار چن انی در این خصوص ن ارن . 

 

 اي: مشکلات بودجه -2-1-1

ها از دیگر مشکلات این حوزه اس . ع م تمایل برخی کمبود اعتبار براي توستهه دول  الکترونیک در دستتگاه

هاي ملی در خصوص توسهه و همدنین کمبود بودجه 1ها در خصوص ت صیص اعتبار به فاوام یران ستازمان

 دول  الکترونیک نیز موتور محرکه این حوزه را دچار مشکل نموده اس . 

 

 مشکلات آموزشی:  -2-1-1

لاعات کارشناسان فناوري اطبا توجه به ارتقاء دایم تکنولوژي و تیییر م اوم دانش فناوري اطلاعات، مسوولین و 

هاي آموزشتتی ت صتتصی فناوري باشتن . هزینه بالاي دورهها نیازمن  آموزب م اوم و بروز شت ن میدستتگاه

اطلاعات و ع م ت صتتیص بودجه مورد نیاز و ع م تقبل هزینه آموزب کارشتتناستتان فناوري اطلاعات توستتط 

 باش . ها از دیگر مشکلات این حوزه میم یران دستگاه

 

 مشکلات رفتار و ساختار سازمانی:  -2-1-1

 :ا هها در پذیرب فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري در جه  توسهه فهالی دستگاه فرهنگ سازمانی

تا  اهنماین . این مقاوم  بهضاً از سحوح برخی م یران دستگاهو تسهیل امور و فرآین ها مقاوم  می

سازي و گردد. فرهنگناوري اطلاعات در دستگاه میکارشتناستان ادامه داشتته و مانو رش  و نفوذ ف

                                                           
 و ارتباطاتفناوري اطلاعات  1
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تلتاب در جه  تیییر نگرب م یران به مقوله فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري در جه  تستتتهیل 

گردد و نه ابزاري در جه  کاهش ها میامور و حتذف فرآین هاي روزمره که مانو چابکی ستتتازمان

 ها وسازمانی در این خصوص اس . برگزاري دوره اختیارات ایشان، گامی مهم در جه  نیل به بلوغ

 توان  به تحقق این امر کمک شایانی نمای . سمینارهاي آموزشی می

 :هاي اجرایی عمومًا پاس گوي ته اد کم کارشناسان فناوري اطلاعات در دستگاه ساختار سازمانی

مره و پشتیبانی فناوري نیازهاي مته د دستتگاه نبوده و موجب اتلاف وق  کارشتناستان در امور روز

هاي نوآورانه فناوري را از ایشان گرفته اس . ها و ت وین طرحگردی ه و فرص  تمرکز بر  استراتژي

ست اري خ مات پشتیبانی به منظور آزاد ش ن افزایش ته اد کارشتناستان فناوري اطلاعات و یا برون

رف  از این مشکل اهکارهاي بروناي فناوري، از رهاي توسههوق  کارشناسان جه  تمرکز بر طرح

 باش .  می

 

 مشکلات توسعه بخش خصوصی:  -2-1-1

 ي خود با مشتتکلاتي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشتور نیز به نوبهب ش خصتوصتتی به عنوان نیرو محرکه

تر، پویاتر و بروز تر فراوانی در این مستیر مواجه اس . هر چه ب ش خصوصی مت صص در این حوزه، شاداب

باش . یتر مفناوري اطلاعات کشور نیز در مسیر خود در جه  سیر به اه اف عالی دول  الکترونیک موفق باش ،

 اهم مشکلات ب ش خصوصی در این حوزه به شرح زیر اس :

 قحهاً با ت صتیص اعتبارات کافی توسط دول  در زمینه فناوري اطلاعات : مشاکلات تامین مالی

هاي اجرایی به عنوان یکی از مهمترین مشتتتریان ب ش دستتتگابه آن اشتتاره گردی ،  6که در بن  

توانن  به رش  و پویایی این ب ش کمک شایانی نماین . خصتوصتی در زمینه فناوري اطلاعات،  می

البته فق ان فهرستتت  بهاي مشتتت ص و مورد تایی  مراجو قانونی در زمینه هزینه ارایه خ مات و 

خصتوصی و مشتریان آن ملزم به رعای  آن باشن  فروب محصتولات فناوري اطلاعات که ب ش 

راي اي ب)شبیه به آنده در امور فنی و پیمانکاران ساختمانی وجود دارد( سبب بروز مشکلات ع ی ه

ها گردی ه است . تهیه و الزام قانونی فهرس  بها از یک سو در ب ش خصتوصتی و مشتتریان آن

وصتتی در ارایه خ مات و فروب هاي طلب شتت ه توستتط ب ش خصتتمشتتتریان نستتب  به هزینه

محصتتولات ایجاد اعتماد نموده و از ستتوي دیگر منجر به دریاف  هزینه ارایه خ مات و یا فروب 

 گردد.گونه شائبه و مشکلی میمحصولات توسط ب ش خصوصی ب ون هیچ

 :در حال حاضر بسیاري از کشورهاي دنیا نظیر کشور هن وستان،  مشکلات بازاریابی بین المللی

هاي افزارهاي کاربردي و ستتیستمنویستی نرمحال صت ور خ مات فناوري اطلاعات نظیر برنامه در

باشتن . با وجود پتانستیل بسیار بالاي یافته میعامل  به ستایر کشتورها و حتی کشتورهاي توستهه

هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و وجود ن بگان التحصتیلان رشتهکشتورمان در زمینه پرورب فارغ
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مته د در این زمینه، تلاب ویژه دستتگاه دی لماسی کشور در خصوص بازاریابی ارایه خ مات  علمی

طلب  و قحهاً تحقق این امر منجر به جلوگیري از مهاجرت فناوري اطلاعات در ستایر کشورها را می

 ردد.گرویه مت صصین فناوري اطلاعات از کشور و همدنین رش  و توسهه ب ش خصوصی میبی

 

 IDI (ICT Development Index)وسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات شاخص ت -2-1
باش . این می IDIیکی از شاخصهاي نظام پایش فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمینه توسهه فاوا شاخص توسهه 

شاخص اس  که براي پایش و مقایسه توسهه در فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورها به  11شاخص ترکیبی از 

 براي سنجش موارد زیر اس : IDIشود. اه اف اصلی کار گرفته می

  سح  و تکامل توسههICT در طول زمان در کشورها و نسب  به سایر کشورها 

  پیشرف  در توسههICT در کشورهاي توسهه یافته و در حال توسهه 

  شکاف دیجیتال، به طور مثال تفاوت بین کشورها از نظر سح  توسههICT آنها 

 یل توسهه پتانسICT  یا میزان استفاده کشورها ازICT به منظور ارتقاء رش  و توسهه 

 IDI شود: به سه زیرشاخص تقسیم می 

 زیرشاخص دسترسی 

 زیرشاخص استفاده 

 زیرشاخص مهارت 

در کشور در  9استتان اصتفهان رتبهگیرد. را در برمی ICTهاي م تلفی از فرآین  توستهه ها و مولفههر ک ام جنبه

هاي . امی  است  استان اصفهان بتوان  در سالبوده است   1، 1، 6،4،4به ترتیب   95، 96، 90 ،90، 91هاي ستال

بوده که در آن زمان استان  6.09ایران  IDIشاخص  1090در ستال  آتی رتبه خود را در این شتاخص ارتقاء ده .

و نسب  به شاخص کشور از وضهی  قرار داشته  در رتبه شتشتم کشور 6.11 امتیاز بااصتفهان در همین شتاخص 

گردی ه اس  که نسب  به ضریب  4.211، ع د 1095در سال استان اصفهان  امتیاز برخوردار بوده اس . ضهیفتري

این استان در مقایسه با سایر استانها در رتبه هفتم قرار دارد که ولی  باش کشور از وضهی  بهتري برخوردار می 5.1

لاف هاي اخیر بر خطی سال .یگاه استتراتژیک و استه ادها و منابو این استان نمی باش به هیچ وجه متناستب با جا

تر گردی ه است  که نشتان هن ه بیشتتتر بودن سرع  رش  ستتان در کشتور ضتهیفي اافزایش امتیاز استتان، رتبه

 باش .سایر استانها نسب  به این استان می IDIشاخصهاي 
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 6931در سال  (IDIهاي )شاخص اطلاعات استانشاخص توسعه ارتباطات و فناوري 

 IDI 6931هاي نما گرها و زیر شاخص عنوان

 ICTدسترسی 

access 

 64.14 نفر 122دسترسی مشترکین تلفن ثاب  به ازاي هر 

 116.46 نفر 122مشترکین تلفن همراه به ازاي هر 

 02kb/s پهناي بان  به ازاي هر کاربر )بی  بر ثانیه(

 55.1 خانوارهاي داراي کام یوتردرص  

 55.0 درص  خانوارهاي داراي دسترسی به اینترن 

 استفاده

 ICT use 

 69.0 درص  کاربران اینترن 

 14.11 نفر 122مشترکین پهن بان  ثاب  به ازاي هر 

 66.11 نفر 122مشترکین پهن بان  سیار به ازاي هر 

 مهارت

  

skills ICT 

بر اساس  0619296سال :   02بالاتر از  بزرگسالاننرخ باسوادي 

 1092سرشماري سال 

 95 -96سال نفر در  165502 نویسی در سح  دبیرستان نام

 1096-1090سال نفر در  011104 نویسی در سح  دانشگاه نام

  4ج ول شماره 
 آمار و اطلاعات سازمان م یری  و برنامه ریزي اصفهانمهاون   ،آماري سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییماهنامه ماآخذ : 

 6931 سال تا 6931از سال( IDIهاي )شاخصتوسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات استانشاخص 

ف
دی

ر
 

شاخص  سال

 دسترسي  

شاخص 

 فرعي استفاده

شاخص 

 فرعي مهارت

 IDIشاخص  IDIرتبه 

 

6 6931 00/5 15/2 11/1 0 15/0  

6936 05/5 15/2 11/1 6 24/6  

6932 69/5 06/1 11/1 4 11/6  

6939 - - - 4 11/6  

6931 - - - 1 06/5  

6931 - - - 1 211/4  

   1ج ول شماره 

 ماخذ : اداره کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان اصفهان
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 برنامه راهبردي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات استان در برنامه ششم  -9

اصفهان طی برنامه  بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات استان توسعهاهداف کلی  -9-6

 ششم

 5توان در اه اف کلی در فناوري اطلاعات و ارتباطات را می UNDP برنامه پیشرف  و توسهه ملل متح  یابر اساس 

ب راهبردها، منابو انسانی و آموزمحور تامین محتوا و کاربرد، توسهه زیرساخ ، توسهه ب ش خصوصی و نهادها، توسهه 

 5شم در ي شبر این اساس اه اف کلی توسهه ارتباطات و فناوري اطلاعات استان اصفهان طی برنامه بن ي نمود.طبقه

 محور فوق الذکر به ترتیب زیر اس : 

 محور تامین محتوا و کاربرد: -6
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 ارتقاي سطح دانش کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمانهاي دولتی .9

  SWOTتحلیل تعیین راهبردها بر اساس  -9-2

 فاوا: بخش ي)قوت ها( توسعه ياصلی ترین قابلیت ها -9-2-6

  هاي مناسب در استانوجود زیر ساخ 

 استقرار مرکز داده در منحقهاي و برخورداري از پتانسیل مرکز کری ور ارتباطی منحقه 

 هاي دولتی و اجرائی ش ن سیستم وجود واح هاي فناوري اطلاعات در ساختار سازمانی اکثر دستگاه

 هاي دولتیاتوماسیون اداري در دستگاه

 هاي دانش بنیان مرتبط  با همدنین شرک  هاي علم وفنآوري وهاي مهتبر، مراکز وپارکوجود دانشگاه

 اعات حوزه فناوري اطل

 هاي صنفی مرتبط با حوزه ارتباطات وفناوري اطلاعاتوجود تشکل 

 بالا بودن ضریب نفوذ موبایل وتلفن ثاب  در استان 

 هاي اجرائی استانبرخورداري از شبکه ارتباطی مناسب بین دستگاه 

 هاي صنفی مرتبط با حوزه ارتباطات وفناوري اطلاعاتوجود تشکل 

 ري اطلاعات در بین کارکنان دول  در استاندرص  پذیرب بالاي سیستم فناو 

  وجود بستر مناسب ارتباطی در قالب دفاتر پیش وان شهري وICT روستایی در استان 

 

  فاوا: بخش ي)ضعف ها(توسعهيهاعمده ترین تنگناها ومحدودیت -9-2-2

  صنه  گاهیوجا کشوری صنهتي استراتژ نبودنمصوب ICT درآن 

  نهایی نش ن برنامه راهبردي ب شICT 

 فرصتها از استفاده وي فناور انتقال در دول  مش ص برنامه و ه ف وجود ع م 

 نیا در رقاب  ازع می ناشکلات مش و ثاب تلفن  ب ش در ژهیو هبی م ابراتي هارساخ یز در انحصار 

 ب ش

 ي و مح ودی  تامین منابو مالیگذارهیسرما بالاي نهیهز 

 هاي بزرگ خصوصی در صنه  فراهم نبودن شرایط توسهه بنگاهICT 

 پایین بودن سرع  کیفی  خ مات 
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 یلالملنیب انیهمتا بای قاتیمراکزتحق و هاپژوهشک ه انیم افتهی نظامی ارتباطي هاحلقه جادیا  مع 

 حوزه نیای کیتکنولوژ راتییتی کردن دنبال دری داخل  کنن گانیتولي توانمن  ع م 

  هاي من ي از ظرفی در بهرهضهفICT  در کشور 

  گذاري خارجی در ب ش هاي غیر فنی در جلب سرمایهوجود موانو و مح ودیICT 

   سهم پایین ب ش خصوصی در صنهICT  

  فاواشکاف بین نقاط کمترتوسهه یافته و سایر نقاط در دسترسی به خ مات ب ش 

  محوروجود نگاه بنگاه محور به جاي تحقیقاتی دانش 

 نبود یک متولی واح  در نظام فناوري اطلاعات در استان گیري وته د مراجو تصمیم 

 ب بان  و نبود همکاري مناسگذاري مناسب در توسهه شبکه پهنبان  و ع م سرمایهع م توسهه شبکه پهن

 بین اپراتورها و نهادهاي عمومی براي توسهه شبکه

 اي هکه انحصار شرک  م ابرات ایران و ع م وجود شرک تیوجود انحصار در حوزه شبکه دسترسی به صور

 فهال در لایه دسترسی 

 هاي مش ص و نیز ع م تهریف طرح تجاري محلوب ان ازي مراکز داده ملی مبتنی بر سرویبتأخیر در راه

با روابط مالی و اقتصادي مش ص در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات که منجر به حضور کمرنگ ب ش 

 دولتی در توسهه مراکز م یریتی شبکه ش ه اس . غیر

 شته به هاي گذرویکرد توسهه شبکه اینترن  در کشور در سال :ع م توجه به تولی  خ مات و محتواي بومی

به موضوعات کلی ي و مهم همدون تولی   و بوده یا فیلترینگ پالایشم یری  سم  م یری  سرع  و 

 .گردی ه اس داخته محتوا و ارائه خ مات کمتر پر

  ع م استفاده بهینه و اقتصادي از بان هاي فرکانسی. در حال حاضر ب شی از بان هاي فرکانسی که در اختیار

باش  به صورت غیر اقتصادي برخی از نهادها از جمله سازمان ص ا و سیما و نهادهاي نظامی و امنیتی می

 مات هاي توسهه خ هاي فرکانسی دیگر، هزینهاستفاده ش ه که درصورت آزادسازي آنها و جایگزینی با بان

 یاب .هاي تلفن همراه به صورت چشمگیري کاهش مینوین مبتنی بر شبکه

 بان وجود موانو براي ارائه خ مات ارزب افزوده ج ی  مبتنی بر شبکه پهن 

 اجرائی هايدستگاه ها وساختاري جه  استفاده از فناوري اطلاعات در سازمان نبود م یری  مناسب و 

  ع م وجود ردیف بودجه اختصاصی استانی در حوزهICT  ها وع م رویکرد بودجه اختصاصی در سازمان و 

 هاي اجرائی استان.دستگاه
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 هاي اجرائی به واگذاري خ مات پر تراکنش خود به دفاتر پیش وان خ مات دول ع م تمایل دستگاه 

 افزار و مراکز هاي نرمر در استان مانن  آزمایشگاهع م وجود مراکز ت صصی امنی  اطلاعات کافی مجوزدا

SOC 

  فق ان بانک اطلاعاتی از فهالین حوزهIT  هاي واقهی منابو انسانی در این حوزهو ظرفی 

 مت صصین فناوري اطلاعات استان و جلوگیري از  گذاري براي استفاده از ن بگان وع م توجه به سرمایه

 ها و یا خارج از کشورتانمهاجرت نیروي انسانی به سایر اس

 

 :فاوا بخش يتوسعهي هاترین فرصتاصلی  -9-2-9

 کری ورهاي ارتباطی و مسیر اصلی موقهی  جیرافیائی محلوب استان به واسحه قرار گرفتن در مسیرها و 

  فیبر نوري

  عزم دول  براي افزایش سهم فناوري اطلاعات در تولی  ناخالص داخلی کشور 

 نایو ي صصنه  فناوري اطلاعات و ارتباطات در استان اصفهان به جاي توسهه ياعتقاد دول  به توسهه

 ي هواآلاین ه

 هاي سازمانی در دنیا وکشورتوسهه ابزارهاي عرضه خ مات الکترونیکی و یک ارچه سازي سیستم 

  گیري از ابزارهايبهره هاي دول  براي برقراري ع ال  اجتماعی وتوسهه روستاها وسیاسICT   در این

 خصوص

 هاي همجوار در حوزه فناوري اطلاعاتبرتري استان نسب  به برخی از استان 

 المللی بواسحه صنه  توریسم وگردشگري در توسهه فناوري اطلاعات و برخورداري از پتانسیل ارتباط بین

 ارتباطات

 

 :ي بخش فاواتوسعهي عمده ترین تهدیدها  -9-2-1

 هاي فناوري اطلاعات وگیري در پروژههاي استانی جه  تصمیمسازمان ها وع م تفیض اختیار به دستگاه 

 ارتباطات

 ت لفات حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ع م کفای  مقررات م ون در خصوص جرایم و 

 ي لازم فناوري اطلاعاتژبالا بودن هزینه تمام ش ه تکنولو 

 تراکنش خودهاي اجرائی به برون س اري خ مات پر ع م تمایل دستگاه 
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 ارتباطات در استان ع م توسهه متوازن جیرافیایی فناوري اطلاعات و 

 ارتباطات مصوب موجود در  ع م الزام قانونی به استفاده از فهرس  بهاي خ مات فناوري اطلاعات و

 هاي استاندستگاه ها وسازمان

 هاي فناوري ان در زمینههاي خصوصی استهاي شرک گذاري و حمای  و استفاده از ظرفی ع م سرمایه

 اطلاعات
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 61 اهداف کلی و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات استان -9-9

در  توانرا میفناوري اطلاعات و ارتباطات اه اف کلی در همانگونه که در قسم  اه اف کلی تشری  گردی ، 

توسهه ب ش خصوصی و نهادها، توسهه راهبردها، منابو محور تامین محتوا و کاربرد، توسهه زیرساخ ،  5

براي محورهاي مذکور راهبرد لازم براي رسی ن به ه ف کلی ترسیم ش ه بن ي نمود. انسانی و آموزب طبقه

توان به ه ف کلی دس  یاف . ها میاس . با بکارگیري راهبردها و انجام اق امات اساسی و اجراي پروژه

 ها براي اجرا نیازمن  تامین اعتبارن .به تامین اعتبار ن ارن  ولی پروژه نیاز عموماً اق امات اساسی

 محتوا و کاربردتامین محور   -9-9-6

ف
دی

ر
 

 پروژه ها اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی

تااوسااااعااه دولاات  1

 الکترونیک 

 کارهایی جه  ارائته راه
یک تارچته ستتتازي خت مات دولتی 

 متناستتتب بابصتتتورت الکترونیکی 
نیازمن یهاي استتتتان و در راستتتتاي 
تستتتهیل بهره گیري از کاربردهاي 

  الکترونیکی

  ارتقاء سح  به کارگیري
ستتتیستتتتمهتتاي مبتنی بر وب در 

  سازمانها در سح  استان

  توستتتهته، گستتتترب و
روزرستتتتانتی درگتتاه متتحتواي بتته

  الکترونیکی در استان

 

 ریزي جتتامو در برنتتامتته
و  خصتتوص تهاملات بین ستتازمانی

درون ستتازمانی در استتتان برمبناي 
  فناوري اطلاعات

  ها و وزارت انهبتا رایزنی
در  دستگاهها بالادستی يهاستازمان

  خصوص توسهه فناوري اطلاعات

  فراهم ستتتتازي زمینتته
ارتقاي فهالیتهاي سلام  و به اش  
استتتتتان با استتتتفاده از کاربردهاي 

 فناوري اطلاعات و ارتباطات

  فراهم ستتتتازي زمینتته
ارتقاي فهالیتهاي تجاري استتتتان با 
استتتتفتاده از کتتاربردهتاي فنتتاوري 

 در بستر اینترن  اطلاعات و ارتباطات
 ثاب  و همراه

  ایجاد تهامل ستتازن ه بین ستتازمان
هاي دستتتگاهاي استتتان و نظام صتتنفی رایانه

الکترونیکی نمودن استتان در خصوص اجرایی 
هاي اجرایی فرآینت هتاي پرم اطب دستتتتگاه

نظیر  یاستتتتتان بتا استتتتفتاده از راهکتارهای

 BOTقراردادهاي 

 گاههاي ستتتازمانها و ارزیتابی وب
دستتگاههاي اجرایی استان با ه ف حمای  و 
تاکی  بر توستهه، ارتقاء و پربارسازي سریو وب 

 سایتهاي سازمانهاي استان 

  ستتتازمانها و وزارت انهبا رایزنی
در خصوص توسهه  دستتگاهها بالادستتی يها

الکترونیکی نمودن فرآینت هتاي دستتتتگتاه به 
 ري و یا تفویض اختیار بهصورت یک ارچه کشو

 م یران استانی در این خصوص

  ابلاغ استتتان اردهاي اعلام شتت ه از
سوي مراجو بالادستی در حوزه فناوري اطلاعات 
در زمینته کتاربردهتاي دولت  الکترونیتک به 
سازمانها در قالب ب شنامه ها و آیین نامه ها و 
  تبیین پیگیري و نظارت بر رعای  استان اردها

  متت ل و راهکتتار تجمیو تتت وین
بتتانکهتتاي اطلتتاعتتاتی مرجو موردنیتتاز دولتت  

از طریق برقراري  التکترونیتتک در استتتتتتان
ارتباطات بین دستتتتگاهی به منظور استتتتهلام 

  برخط

  پتیتگتیري از مراجو زیربط نظیر
ستتازمان فناوري اطلاعات و وزارت به اشتت ، 
درمتان و آموزب پزشتتتکی در خصتتتوص راه 

 نیکان ازي پروژه سلام  الکترو

  احصتتتاء فرآینت هاي
هاي اجرایی دستتتتگاه پرم تاطب

و  BPMSاستتتتتتان بتتا رویکرد 
ستتازي آنها و ارایه در پورتال پیاده

 خ مات الکترونیکی

 پیاده ستتازي ستتامانه-

هاي برخط استتتتهلام الکترونیکی 
بین ستتتازمانی براي استتتتهلامات 

 پرتکرار

  تتتتوستتتتتتهتتته و
 استان استان اردسازي پرتال 

  التکتتترونیکی نمودن
اي هذخایر اطلاعاتی دستگاه کلیه 

 اجرایی استان

 طرح  پیتتاده ستتتتازي
سلام  الکترونیک در سح  استان 

مرتبط و وزارت  با هماهنگی مراجو
 ، درمان و آموزب پزشکیبه اش 

  توسهه زیرساخ  هاي
در  و همراه الکترونیتتک تجتتارت
 استان

 زیرساخ  هاي  توسهه
 اندر است و همراه بیمه الکترونیک

  تتت ویتن متحتتتوي و
استتتتتتانتت اردهتتاي متتحتوا براي 
کتتاربردهتتاي آموزب الکترونیتتک 

 استان

  ایجاد و غنی ستتتازي
بتانکهاي اطلاعاتی مرجو موردنیاز 

                                                           
سن  راهبردي توسهه فناوري اطلاعات و ارتباطات مفادي از برنامه پنجم توسهه کشور، برنامه پنجم توسهه ارتباطات و فناوري اطلاعات استان و  به ،این ب شدر  11

 .اس ، مج داً پرداخته ش ه اس  که به طور کامل عملیاتی نگردی ه استان اصفهان
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ف
دی

ر
 

 پروژه ها اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی

  فراهم ستتتتازي زمینتته
ارتقاي فهالیتهاي آموزشتتی استان با 
استتتتفتاده از کتتاربردهتاي فنتتاوري 

 اطلاعات و ارتباطات

  گستتتترب ارتبتتاطتتات
هاي استان و مراکز م تلف دانشگاه
نی از طریق انتشتتتار محتواي استتتتا

 الکترونیکی

  برقراري ارتباطات لازم با وزارت انه
ها و ستازمانهاي بالادستی مرتبط با تجارت در 

ها، راستتاي انجام صتحی  و همراستتتاي پروژه
 جلب حمایتهاي لازم و اطلاع رسانی به آنان

  فرهنگ ستتازي در خصتتوص ارایه
 آموزشها از طریق بستر اینترنتی و همراه

  پتیگیري جهتت  ارایتته ختت متتات
اجرایی در دفاتر پیش وان خ مات دستگاههاي 

 روستایی ICTشهري و  دول 

در  و همراه آمتوزب الکترونیتتک
 استان

 

فراهم سازي زمینه براي   الي دیجیتاتولید محتو 0
محتواي دیجیتال در رشت  و توسهه 

 استان

  توستتتهتته و گستتتترب
محتواي دیجیتالی در استتتان همانن  
کتاب انه مجازي، کتب و نشتتتریات 

هاي مجازي، دیجیتالی، نمایشتتتگاه
  دانش الکترونیکی

  تتترویج محتواي علمی
متراکتتز علمی استتتتتتان از قبیتتل 

استان از  و مراکر آموزشی هادانشگاه
 طریق انتشار محتواي الکترونیکی

 تسهیلات ای  مالی به صتتورت حم
از شتتترکتهتاي فهتال در زمینته تولی   بتانکی

محتوي دیجیتال در قالب حمای  هاي شهرک 
علمی و تحقیقتاتی از شتتترکتهاي دانش بنیان 

 استان

  ایجاد تهامل ستتازن ه بین ستتازمان
اي استان و مراکز داده استان نظام صنفی رایانه

در خصوص تامین محتواي لازم جه  استفاده 
 زیرساخ  موجود در این مراکز بهینه از 

  حمای  از مرکز ت صصی بازیهاي
نن ه کبه عنوان تامین اي دانشگاه اصفهانرایانه

 اي استانمحتواي بازیهاي رایانه

  ایجتتاد تهتتامتتل ستتتتازنتت ه بین
ها پآها با استارتدستگاههاي دولتی و دانشگاه

هتاي نو و تولی  محتواي بته منظور خلق ایت ه
 دیجیتال مورد نیاز جامهه

  ایجتاد یتک مجموعه
مجهز به امکانات س   افزاري و 
نرم افزاري تولیتت  محتوي، فیلم 
برداري، صتتتت ابرداري و تولیتت  
انیمیشتتتن در شتتتهرک علمی و 
تحقیقاتی اصتتفهان براي استتتفاده 

یان و کلیته شتتترکتهتاي دانش بن
 دانشگاههاي استان

 فضاي محتواي توسعه 0

 مجازي

  فراهم ستتتتازي زمینتته
جه  بستتط و گستتترب استتتفاده از 

 هاي اجتماعی شبکه

 ریزي جتتامو در برنتتامتته
ارتتتقتتاء ستتتح  کیفی خصتتتوص 

 هاي اجتماعی بومیشبکه

 ریزي در خصوص برنامه
افزارهاي ارزب بستتط و توستتهه نرم
 افزوده فضاي مجازي

   ي و توستتتهتتهحمتایتت  از رشتتت
  اجتماعیهاي شبکه

  بررستی فرصتها و ته ی ات فراگیر
هاي اجتماعی و تهیین راهکارهاي ش ن شبکه

 تب یل ته ی ات به فرصتها

 ارزب افزارهاي حمای  از تولی  نرم
  افزوده فضاي مجازي

 

توسااعه خدمات نوین  6

 پستی

  راي بفراهم سازي زمینه
رشتتت  و ارتقاء خ مات قابل ارایه به 

 مردم از طریق شرک  پس 

  فرهنگ ستتازي استفاده
از خ مات و ستترویستتهاي شتترک  

هاي حمل و به جاي شتترک پستت  
 نقلی

 هاي نوین حمای  از ارایه سرویب
 پستی در شرک  پس 

  انجام محالهات امکان
سنجی در خصوص احصاء خ مات 

 نوین پستی 

  پیاده ستتتازي خ مات
 نوین پستی احصاء ش ه در استان
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پست خدمات توسعه  5

 بانک

 منظور  برنتامته ریزي به
 افزایش ته اد مشتریان پس  بانک 

  حمای  از پست  بانک خصوصًا در
 مناطق محروم و روستایی

  انجام تهاملات لازم با شبکه بانکی
 کشور به منظور حمای  از پس  بانک

  پیاده ستتتازي خ مات
 نوین بانکی در پس  بانک

 1ج ول شماره 
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هااي توسااعاه شاابکاه 1

ارتبااطی و اطلااعاتی در 

 استان

 

 هاي گسترده توستتهه شتتبکه
 ارتباطی و اطلاعاتی در سح  استان

  هايارتقاء و توسهه زیرساخ 
م تابراتی و دیتتاي استتتتان جه  ارائه 

گسترده و با پهناي بان   خ مات م ابراتی
 بالا

  تتتمتترکتتز مرکز داده ب ش
 دولتی و غیر دولتی در داخل استان

 بسط و ریزي در جه  برنامه
 توسهه شبکه ملی اطلاعات در استان

 حمتایتت  از اپراتورهتتاي 
 و تلفن همراه تلفن ثاب  م تلف

  حمتتایتت  از تقویتت  و
توستتهه ستتریو شتتبکه تلفن ثاب  و 
همراه و شتتتبکته دیتاي شتتتهري و 

 و فیبر نوري استانروستایی 

  حمای  از بسط و توسهه
شتتتبکته ملی اطلتتاعتات بته منظور 
افزایش ستترع  و امنی  انتقال داده 

 در کشور

   هم افزایی در استفاده از
بستترهاي موجود ب ش خصوصی و 

ی اي ارتباطدولتی و تهریف پروتکلهت
نظیر شتتتبکه فیبر  بین مجموعته ها
 نوري و مراکز داده

  نظتتارت بر ایجتتاد مراکز
اداره کتل ارتبتاطات و داده از طریق 

 فناوري اطلاعات استان

    و توستتتهتته ارتتتقتتاء
 زیرساخ  ارتباطاتی و دیتاي استان
)شامل خحوط سیمی، فیبر نوري و 

) ... 

  هاي ایجاد زیرستتتاخ
لازم جه  بستتط و توستتهه شتتبکه 

 ملی اطلاعات 

  تجهیز استتتتان ارد اتاق
 هاي اجرایی استانسرور دستگاه

 و بروز رستتانی تکمیل 
زیرساخ  شبکه هاي دستگاههاي 

 اجرایی استان

  و بروزرستتتانی تجهیز
 با همکاري استان دولتی کز دادهامر

ستتتازمان فناوري اطلاعات ایران و 
و اداره کل  سازمان پ افن  غیرعامل

 ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

گسترش سطح دسترسی  0

و ضااریاب نفوذ کاربران 

اینترناات و اینتراناات در 

 استان

 

  گستتتترب دستتتترستتتی به
 اینترن  پرسرع  و ارزان در استان

  افزایش ضتتتریب نفوذ تلفن
همراه، کتتاربران اینترنت  و اینترانت  بتتا 

 هاي نوینگیري از فناوريهبهر

  موانو م تلف توسهه رفو
زیرستتاخ  اپراتورهاي م تلف تلفن 
همراه به منظور افزایش ضریب نفوذ 

 اپراتورها در استان

   تاکی  بر تسریو و حمای
از تقوی  و توستتهه شتتبکه ارتباطات 

و  6Gبر بستتترهاي   موبایلی استتتان
 بالاتر

  حمتتایتت  فنی از ایجتتاد
بسترهاي نوین جه  ارتقاء دسترسی 

 ترن و ضریب نفوذ این

  ابرایجتاد و راه ان ازي 
wifi  در شتتتهرها و روستتتتاهاي
  استان

  تقویت  لینک ارتباطی
استتان به شبکه جهانی اینترن  از 

اینترن   Gatewayطریق ایجاد 
 در استان

ایمن سازي فضاي تبادل  0

اطلاعات و امنیت داده در 

 استان

  ایجاد امنی  فضتتتاي تبادل
 سازمانیاطلاعات در تهاملات درون و بین 

در استتتتتتان محتتابق بتتا ستتتنتت  افتتتا و 
 المللیاستان اردهاي بین

  پتیگیري در خصتتتوص
ایجاد بستتتر و زیرستتاخ  مورد نیاز 

  پیتتاده ستتتتازي طرح
م یری  امنی  اطلاعات و شتتتبکه 

(ISMS در ) دستتتگاههاي اجرایی
  استان
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  ها و مقررات نامهوضتتو آیین
هاي فناوري مرتبط بتا حوزه زیرستتتاخ 

 اطلاعات و ارتباطات در استان 

امضتتتتاي  از بهره برداري جتهتت 

 CAنظیر مراکز  دیجیتال در استان

 سازي و آگاهی  فرهنگ
ب شی عمومی در خصوص ته ی ات 
امنیتی فضتتتاي تبتادل اطلتاعات در 
حوزه حریم خصوصی و تبادلات مالی 

 شهرون ان

  انجام بازنگریهاي لازم و
ابلاغ آیین نامه هاي مربوط به امنی  
تبتادل و نگه اري اطلاعات دیجیتال 

 به سازمانها 

  نیازستتتنجی آموزشتتتی
  از ستتازمانها و دستتتگاهها و حمای

 برگزاري دوره هاي مرتبط

   بررسی و ت وین وضهی
موجود استان در حوزه امنی  فضاي 

 تبادل اطلاعات در حوزه زیر ساخ 

  آمتتوزب و فتترهنتتگ
ستتتازي امنی  در فضتتتاي تبادل 

 اطلاعات در حوزه زیر ساخ 

 زیرستتتتاختت   تتتامین
 امنیتی دستگاههاي اجرایی استان

  ایجاد مرکز رستتتی گی
 بته رخت ادهاي رایانه اي استتتتان

 (SOC)مراکز 

  آزمتتایشتتتگتتاه  ایجتاد
امتنتیتت  نترم افتزار در یتتکی از 
دانشگاهها و اخذ حمای  و تایی یه 

 از مراجو مربوطه

  ایجتتاد مراکز صتتت ور
( جه  تامین CAگواهی دیجیتال )

اطلاعات و زیرستتاخ  امنی  تبادل 
 ارتباطات استان

  

تاوسااعااه و گسااترش  6

هاي تعامل بین زیرساخت

 سازمانی

 

 

  توستتتهته استتتتتانت اردهاي
تهتاملتاتی در حوزه فنتاوري اطلاعات در 

 استان

  تتتوستتتتهتته و گستتتتتتترب
افزاري پتتایتته هتتاي نرمزیترستتتتاختت 
ها، م یری  عتامل، پروتکل)ستتتیستتتتم

هتاي اطلاعاتی، م یری  و امنی  بتانتک
بصورت استان ارد ش ه  شتبکه( در استان

ها جه  افزایش در سح  تمامی سازمان
 سازيپذیري و یک ارچهتهامل

 ها و مقررات نامهوضتتو آیین
هاي فناوري مرتبط بتا حوزه زیرستتتاخ 

 اطلاعات و ارتباطات در استان 

 ریتتزي جتتامتتو در بتترنتتامتته
خصتتوص تهاملات بین ستتازمانی و درون 
ستتتازمتانی در استتتتان برمبناي فناوري 

 لاعات اط

  شتتتنتاستتتایی بانکهاي
اطلتتاعتتاتی ستتترویب گراي موجود 

 دستگاههاي اجرایی

  ابلتتاغ آیین نتتامتته هتتا و
ب شتتتنتامته هاي مربوط به رعای  
استتتتان اردهاي نرم افزارهاي پایه و 
استتتان اردهاي تهامل داده در استتتان 

ارت ري و نظبه کلیه سازمانها و پیگی
 بر رعای  آنها

  ایتجتتاد مترکز تبتتادل
( IXدستگاههاي اجرایی )اطلاعات 

بته منظور برقراري ارتبتاطات بین 
 هابانکهاي اطلاعاتی دستگاه

   اجرایی شتتتت ن طرح
زیرستتتاخت  اطلاعات مکانمن  در 

 استان 

 9ج ول شماره 
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توانمندي فنی ارتقاي سااطح  1

 بخش خصوصی

 هاي ارتقاء سح  همکاري
هاي فهال در حوزه فنی بتا شتتترکت 

فناوري اطلاعات و ارتباطات در سح  
  استان

  افتتزایتتش و گستتتتتترب
المللی و هاي بینبکارگیري استتتان ارد

هاي کنترلی و نظارتی مربوطه مکانیزم
در حوزه فنتاوري اطلاعات و ارتباطات 

  استان

  توسهه گذاري و ستیاست
ستتتازي ب شها جه  فهالبرنتامته

خصوصی در حوزه فناوري اطلاعات و 
ارتباطات در سح  استان و نظارت بر 

  این صنه 

  نیازسنجی و سیاستگذاري
در تشتتتویق و ترغیتتب شتتترکتهتتاي 
خصوصی استان به دریاف  گواهینامه 
ها و استتتتان اردهاي مرتبط با فناوري 

از طرق م تلف متتاننتت   اطلتتاعتتات
تیتتاز بتته این موارد در ت صتتتیص ام
 هاواگذاري پروژه

  ستتیاستگذاري در تشویق
شتتترکتهتاي بزرگ فناوري اطلاعات 
استتان به تشتکیل کنسرسیومهایی با 
شرکتهاي کوچکتر براي اجراي پروژه 
 ها و درنتیجه ارتقاء توان فنی شرکتها 

  برگزاري همتتایشتتتهتتا و
ستمینارهایی با رویکرد ت صتتصی در 

هاي ی شرکتراستاي بالابردن سح  فن
 خصوصی

  ارائه خ مات مشاوره براي
طراحی و استتتتقرار نظتتام متت یریتت  
 کیفی  براساس استان اردهاي مربوطه

حماایت و ارتقاي توان مالی  0

 بخش خصوصی

 

 کارگیري ارتقاي ستح  به
کاربردهاي م تلف فناوري اطلاعات و 
  ارتباطات در صنایو مسته  در استان

  تتوستتتهتته و گستتتترب
کتتاربردهتتاي فنتتاوري اطلتتاعتتات و 

هاي اقتصادي در ارتباطات در فهالی 
راستتاي توسهه بازار فناوري اطلاعات 
و ارتبتتاطتتات براي ب ش غیر دولتی 

 استان 

 کارهاي اجرایی ایجتاد راه
ستتازي عمومی نهادها و در زمینه آگاه
هتتاي استتتتتتان در زمینتته ستتتازمتتان

 کتتاربردهتتاي فنتتاوري اطلتتاعتتات و
  ارتباطات

  بررسی و پیگیري در مورد
بهینه ستتتازي شتتترح وظایف و ته اد 

ستتتازمانهاي فاوا مورد نیاز نیروهتاي 
 هادولتی و الزام به برون س اري پروژه

   تقویت  جتایگاه فناوري
اطلاعات و ارتباطات در کری ور علم و 
فناوري استان و پیگیري تهریف پروژه 

 هاي مرتبط   

 

  ،بترگزاري ستتتمینتتارهتتا
همایشها و نمایشگاههایی جه  آگاه 
ستتازي نهادها و ستتازمانهاي دولتی و 
غیر دولتی از کتتاربردهتتاي فنتتاوري 
اطلتتاعتتات و عرضتتته توانمنتت یهتتا و 
دستتتاوردهاي شتترکتهاي خصتتوصتتی 

 استان 

   ایجاد و برپایی مراکز رش
 شتتهرستتتانهاي و پارکهاي فناوري در

 استان

 

افزایش و جذب ساارمایه در  0

 فاوازمینه 

 
 

 هاي ستتتازي زمینهفراهم
منظور تقویت  و حمتایت  از لتازم بته

توستتهه و شتتکوفایی صتتنه  فناوري 
گیري از اطلتاعتات و ارتباطات با بهره

هاي بالقوه ب ش خصوصی توانمن ي
  در استان

 گذاري در صنه  سترمایه
فناوري اطلاعات و ارتباطات در استان 

ایجتاد بتازار فهتال فناوري منظور بته
  اطلاعات و ارتباطات

  آستتیب شتتناسی و برنامه
ریزي و نیتازستتتنجی جهت  ایجاد و 

فاوا در توستتهه شتتهرکهاي صتتنهتی 
  استان و شهرستانهاي آن

 

  ارائه تسهیلات و اعتبارات
لازم و مناسب به شرکتهاي خصوصی 
فهتال در حوزه فتاوا جه  ایجاد توان 
توسهه کاربردهاي فناوري اطلاعات و 

 ارتباطات در استان
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 ریزي، ستتتیاستتت برنامه
گتتذاري و نظتتارت در جهتت  تتتامین، 
ت صتتیص، تجهیز و واگذاري متوازن 
اعتبتارات، ابزارهتا و امکانات فناوري 

 اطلاعات و ارتباطات در استان 
 وافاساماندهی وضعیت صنف  6

 استان

 

  حتتمتتایتت  از ایتتجتتاد و
گستتتترب نظام مهن ستتتی در حوزه 

  اطلاعاتفناوري 

 ها ایجاد و گسترب انجمن
و مراکز مشتتاوره )فنی، حقوقی، مالی 

 ها و نهادها در حوزهو...( به ستتتازمان
  فناوري اطلاعات و ارتباطات در استان

 

  پیگیري جهتت  تتت وین و
اجرایی شتت ن نظام مهن ستتی فناوري 

تان اصفهان اطلاعات و ارتباطات در اس
 بهنوان پایلوت کشوري

   تهیتته و پیگیري جهتت
انتشتتتار متاهنامه فناوري اطلاعات و 

  ارتباطات در استان

  پتیگیري و حمتتایتت  در
جتهتت  بتترگتتزاري گردهمتتاییهتتا و 
نشتتستتتهاي ت صتتصی توسط ب ش 
عمومی و خصتتتوصتتتی استتتتان و به 
صورت ویژه توسط نظام صنفی رایانه 

 استان 

  ایجتاد زمینته هتاي لازم
جهت  حمتایت  از برنتامه هاي نظام 

 ان صنفی رایانه اي است

  ایجاد سیستم جامو بانک
اطلاعات شتتترکتها و فروشتتتگاههاي 
انفورماتیک استان توسط نظام صنفی 

 رایانه و اتحادیه

 توسعه اشتغال و کارآفرینی 5

 

 ها و ایجاد و توسهه پارک
  مناطق دیجیتالی در سح  استان

   ایجاد و توسهه مراکز رش
فنتتاوري اطلتتاعتتات و ارتبتتاطتتات در 

  شهرهاي استان

 کارهاي تشتتویقی ارایه راه
ستتتتازي ب ش درخصتتتوص فهتتال
فناوري اطلاعات و  خصوصی در حوزه
  ارتباطات در استان

  پتیتگیري اولویتت  دهی
پرداختت  تستتتهیلتتات بتته طرحهتتاي 

  فاواکارآفرینی مرتبط با حوزه 

  تتتقویتت  ستتتح  علمی
کتارشتتتنتاستتتان فنتاوري اطلتاعات 
دستتتگاهها متناستتب با رشتت  علمی 

 ب ش خصوصی 

 شتتهرک علمی  حمای  از
و تحقیقاتی استتتان با رویکرد توستتهه 

 فاواصنه  

  ایجتاد ستتتیستتتتم کار و
اشتتتتیتال استتتتان با تمرکز بر اطلاع 
رستانی در خصتوص نیروهاي انسانی 
مت صص و مرتبط با فاوا و شرکتهاي 

 فاوا مرتبط با 

 
 فاواطرح توسعه صادرات  4

 

 ستتتازي گستتتترب زمینه
 المللی و افزایش میزانتهتتاملتتات بین

مهن ستتی در  -صتتادرات خ مات فنی
  حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

  افتتزایتتش و گستتتتتترب
المللی و هاي بینبکارگیري استتتان ارد

هاي کنترلی و نظارتی مربوطه مکانیزم
در حوزه فنتاوري اطلاعات و ارتباطات 

  استان

  توسهه تهاملات بین المللی
از طریق برگزاري تورهاي ت صتتصی 

 و نمایشگاهی

 

  ارتتقتتاء ستتتحت  اطلتتاع
رستتتتانتیهتتاي لتتازم در خصتتتوص 
توانمن یهاي شتترکتهاي استتتانی و به 
طور ویژه نظام صنفی رایانه و اتحادیه 

 به بازارهاي بین المللی

 12ج ول شماره 
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 ي راهبردها ور توسعهمح  -9-9-1

ف
دی

ر
 

 پروژه ها اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی

افزایش تعاداد و سااطح  1

عامالایااتای طارحهااا و 

هاي مدون فناوري برناامه

 اطلاعات و ارتباطات

 
 

 

 من  ریزي ه فبرنتامه
هاي زمانی بلن م ت، میان در بازه

متت ت در حوزه متت ت و کتوتتتاه
فنتاوري اطلتاعتات و ارتبتاطتتات 

ا همنظور عملیاتی نمودن طرحبته
 هاي مرتبط با این حوزهو پروژه

  ها و ت وین ستتیاستت
اجرایی در زمینتته هتتاي برنتتامتته

توستتتهتته فنتتاوري اطلتتاعتتات و 
ارتبتاطتات در استتتتان و کاهش 

 شکاف دیجیتالی در استان

  جلتب مشتتتارکتت  و
ها و همگتام بودن بتا ستتتازمتان

نهادهاي بالادستتتی در خصتتوص 
 توسهه فناوري اطلاعات

  حمتای  از برگزاري ستتتمینارها و
هاي جامو هاي آموزشتتتی مرتبط با برنامهدوره
وظایف مرتبط با دستتتگاههاي  ، در زمینه فاوا

 اجرایی

  پیگیري و تشتتتویق ستتتازمانها به
داشتتتتن برنامه ها و طرحهاي جامو در زمینه 
فنتاوري اطلتاعتات و ارتبتاطات جه  دریاف  

هاي مرتبط، متناستتتب با استتتناد ملی بودجته
 بالادستی

  تاکی  بر تهامل بیشتر سازمانهاي استانی
بتا دستتتتگتاههاي اصتتتلی به منظور دریاف  
اعتبتارات لتازم در راستتتتتاي عملیاتی نمودن 

 طرحهاي ت وین ش ه

 ان ازي ایجتاد و راه
ستتای  اطلاع رستتانی در زمینه 

 هايو پروژه وضتتتهی  طرحها
ت وین شت ه و در دس  ت وین 

 در کل استان
 

 

سااازماندهی نظام راهبري  0

فااناااوري اطاالاااعااات و 

 ارتباطات استان

  سازمان هی و استقرار
متمرکز و یک ارچه نظتام م یری  

فنتاوري اطلتاعتات و ارتباطات و 
گیري موثر از آن در ستتحوح بهره

ریزي، اجرا، ارزیتتابی و بترنتتامتته
 بازنگري در استان

  جلتب مشتتتارکتت  و
ها و همگتام بودن بتا ستتتازمتان

نهادهاي بالادستتتی در خصتتوص 
 توسهه فناوري اطلاعات

  طراحی و توستتتهتته
هاي م یریتی لازم در زیرستتتاخ 

یري موثر فنتتاوري جهتت  بکتتارگ
 اطلاعات و ارتباطات در استان

   پیگیري جه  ارتقاء ب ش/واح /م یری
فناوري اطلاعات و ارتباطات ستازمانها تا سح  

 مهاون  فناوري اطلاعات و ارتباطات

  برنتامه ریزي در جه  تقوی  گروههاي
کارشتتناستتی فناوري اطلاعات استتتان از طریق 
 جلب مشتتارک  کارشتتناستتان ارشتت  فناوري

 الذکراطلاعات جه  حضور در گروههاي فوق

  تتهتریتف نتحوه و فرآینتت  نظتتارت بر
 فاوا کل استان و سازمانهاي آن،فهالیتهاي 

  پیشتتنهاد راهکار و پیگیري در راستتتاي
پایلوت نمودن دستتتگاههاي اجرایی استتتان در 

ریزي شتتت ه در طرح انجتام پروژه هاي برنامه
 جامو سازمان/ وزارت مربوطه،

 زي جه  برگزاري نشتتستتتهاي برنامه ری
مشتتتترک ادوراي با حضتتتور کلیه مستتت ولین 
فناوري اطلاعات و ارتباطات ستتتازمانها جه  
اطلاع از اق امات انجام شت ه و در دس  انجام 

 در سازمانها،

   پیگیري جه  ارزیابی دوره اي وضتتهی
 فاوا در استان از طریق ان ازه گیري شاخصها

 آپ ایجاد استتتتارت
خلاقی ،  تشتتتویق بته منظور 

پتردازي، کتتارگتتروهی و ایتت ه
کتتارآفرینی مبتنی بر دانش و 

 نوآوري

 11ج ول شماره 
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 محور منابع انسانی و آموزش  -9-9-1

ف
دی

ر
 

 هاپروژه اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی
ارتااقاااء کاامی و کیفی  1

سطح آموزش و فرهنگ  

اسااتفااده از رایااناه و 

 خدمات الکترونیکی 

  آگاهی و و  ستتح  دانشارتقاي
فناوري اطلاعات و ارتباطات  فرهنگ عمومی

 عموم مردم در سح  استان 

 کارهایی براي برطرف ایجتاد راه
 نمودن شکاف دیجیتالی

 هاي مرتبط ارتقاء ستتهم آموزب
بتا فناوري اطلاعات و ارتباطات در ستتتحوح 
 م تلف آموزشی ابت ایی تا تحصیلات عالی

 ات و گیري از فناوري اطلاعبهره
ستتازي، ارتباطات در جه  آموزب، فرهنگ

رستتانی و رشتت  و شتتکوفایی نیروي اطلاع
 انسانی در استان 

  هاي ها و برنامهت وین ستتیاس
اجرایی در زمینه توستتهه فناوري اطلاعات و 
ارتبتاطتات در استتتتتان و کاهش شتتتکاف 

 دیجیتالی در استان

 ها ها، همایشحمای  از تشتتکل
پرورب و ارتقتتاي و اجتمتتاعتتات بتته منظور 

اي نیروي انستتتانی در حوزه مهتارت حرفتته
  فناوري اطلاعات و ارتباطات در استان

   برقراري تهتاملتات لتازم و جلتب حمای
مراکز آموزشی استان درحوزه آموزب در راستاي 
اجرایی نمودن راهکارهاي ت وین شتت ه در طرح 

 افزایش سح  آموزشهاي فاوا

 ارائه راهکاري فنی ت صتتصی درخصوص 
نحوه توستتتهته امکانات و تجهیزات آموزشتتتی 
مرتبط بتتا آموزب هتتاي فنتتاوري اطلتتاعتتات و 

 ارتباطات، 

  بکتارگیري توانمن یهاي ستتتازمان فنی و
ه از حرفه اي استتتتان در زمینه آموزب استتتتفاد

 رایانه و خ مات الکترونیکی

 ریزي در جهتت  افزایش نقش بترنتتامتته
آموزشتگاه ها و شرک  هاي خصوصی فهال در 

آموزب استتتتفتاده از رایتانته و خ مات  زمینته
 الکترونیکی، 

  ، حمتایت  فنی و ت صتتتصتتتی از برنامه
اي همایش ها و نمایشتتگاه ها و تولی ات رستتانه

مرتبط بتا فناوري اطلاعات و ارتباطات  موثر در 
افزایش ستتتح  فرهنتتگ و آموزب عمومی از 

 ها مح صوصاً ص ا و سیما طریق رسانه

 ب مردم بته انجتام تبلییتات لتازم و ترغیت
استتفاده از خ مات دول  الکترونیک در راستاي 

ستازي و آموزب کاربردي با استفاده از فرهنگ
 شبکه دفاتر پیش وان خ مات دول 

  ،نتیتتازستتتنجی
طرح و پیشتتتنهتتاد  تهیتته

هاي افزایش ستتح  آموزب
عمومی و ت صتتصتتصتتی 
مرتبط با فناوري اطلاعات و 
ارتباطات در سحوح م تلف 
از بتتا اولویتت  استتتتفتتاده 

تتتکتتنتتولتتوژي ابتتزارهتتاي 
 الکترونیکی و اجراي آن

تربیات و تاامین نیروي  0

  متخصص فاوا در استان

 

  ایجتاد نظتام م یری ، ستتتامان هی و
رستتانی در خصتتوص نیروي انستتانی اطلاع

مت صتتتص در زمینته فنتاوري اطلتاعات و 
 ارتباطات

 ستتتازي بستتتترهاي مناستتتب فراهم
 کارگیري و اشتیال نیرويمنظور جذب، بهبه

انستتانی مت صتتص بومی در زمینه فناوري 
  اطلاعات و ارتباطات در استان

 هاي آموزشی توستهه و گسترب گروه
هاي با اولوی  تحصتتیلات تکمیلی در رشتتته

مرتبط بتا فنتاوري اطلتاعات در جه  تولی  
 علم و دانش

 گیري موثر و مناستتتب از نیروي بهره
مت صتتتص و مجرب بومی استتتتتتان در 

 اطلاعات و ارتباطاتفناوري حوزه

   آگاه سازي سازمانها از کاربرد ت صصها و
رشتتته هاي آموزشتتی و پژوهشتتی دانشتتگاهی 
منحبق با استان اردهاي نوین و بازارسازي براي 

ور هاي مذکمت صصان و فارغ التحصیلان رشته
بتا توجته به نیازهاي توستتتهه فناوري اطلاعات 

 استان 

 لاع مشتتاوره در جه  ارائه راهکارهاي  اط
تشویق نیروها و ارائه تسهیلات  رستانی صحی ،

ها، همایشتتها و در خصتتوص شتترک  در دوره
 کنفرانسهاي ت صصی خارج از استان

  حمتتایتت  از برنتتامتته ، همتتایش هتتا و
ستتمینارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات  موثر 

دانش ت صتتصتتی نیروهاي در افزایش ستتح  
 مت صص استان

  ایجتتاد بتتانتتک
در   ITاطلاعات مت صصان 

 سح  استان و شهرستان
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 هاپروژه اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی
ارتقاي سطح دانش  0

کاربري فناوري اطلاعات 

و ارتباطات در 

 سازمانهاي دولتی

 

 هتاي مرتبط با ارتقتاء ستتتهم آموزب
 هايفناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه

  اجرایی استان

  هاي طراحی و توستتتهته زیرستتتاخ
متت یریتی لتتازم در جهتت  بکتتارگیري موثر 

  اطلاعات و ارتباطات در استانفناوري 

 

  ایجاد تهاملات مناسب جه  ارتقاء آگاهی
عمومی پرسنل و م یران سازمان در خلال انجام 

 پروژه هاي برون س اري ش ه از سازمان ها 

 

   افزایش ستتح
آموزب هاي موثر مرتبط با 
کتاربري فناوري اطلاعات و 
ارتبتاطتات جه  پرستتتنل 

 سازمان هاي دولتی

 برگزاري دوره-

هتتاي ت صتتتصتتتی ویژه 
کارشناسان فناوري اطلاعات 
و ارتبتاطتات ستتتازمانهاي 

 دولتی استان

 10ج ول شماره 
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 الزامات:  -9-1

ر زمینه هاي آن دها به تبهی  از سیاستگزاريتهیین متولی فناوري اطلاعات و ارتباطات در استتان و الزام دستتگاه -1

 فناوري اطلاعات و ارتباطات

 استان ریزي استان در کارگروه توسهه دول  الکترونیکسازمان م یری  و برنامهعضوی   -0

 هاي ملیهاي استانی براي فناوري اطلاعات و ارتباطات به موازات بودجهت صیص بودجه -0

 موبایلی BTSهاي نجه  نصب و راه ان ازي آنت موبایلیهاي استان با اپراتورهاي همکاري شهرداري -6

 همکاري اپراتورهاي موبایلی با یک یگر جه  پوشش سیستم رومینگ   -5

و پیگیري ایجاد فهرس  بهاي ارایه خ مات فناوري اطلاعات و  و ارتباطات ایجاد نظام مهن ستی فناوري اطلاعات -4

 ارتباطات 

 فهرس  بهاي خ مات فناوري اطلاعات و ارتباطات و ابلاغ آن به عنوان قانون کشوري ت وین -1

 سیمی و بیسیم استان نهادهاي تامین امنی  ارتباطاتایجاد  -1

 هاي اجرایی فناوري اطلاعات و ارتباطات کشوريهاي استانی به اجراي بستهالزام دستگاه -9

اي متبوع هتوسط وزارت انه تفویض اختیار به م یران استانی جه  الکترونیکی نمودن فرآین هاي پرم اطب خود -12

 خود

 ا توجه به خصوصی ش ن شرک  م ابراتب ي ارتباطاتدول  در زمینهتوسط  سیاس  گزاري منسجم -11

 هاي ب شتوسط سایر شرک  ها ارایه ش ه توسط شرک  م ابرات و ارایه سرویب هايرفو انحصتار از سرویب -10

 خصوصی

 باطاتیرتهاي بالاي االزام اپراتورها به ارتقاء و افزایش پهناي بان  اینترن  خحوط موبایلی خود و ارتقاء به نسل -10
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 بخش  ارتباطات و فناوري اطلاعات کمی اهداف بینیپیش -6

ف
دی

ر
 

 کلی هدف

 هدف کمی
وضعیت در 

پایان سال 

6939 

 هاي برنامه ششمسال

 واحد عنوان

69
31

 

69
31

 

69
31

 

69
33

 

69
33

 

6 

 
 

 توسعه دولت الکترونیک

 

درص   122الکترونیکی نمودن 
 فرآین هاي دستگاههاي اجرایی

 122 92 15 42 55 - درص 

درص   122الکترونیکی نمودن 
استتتتتهتلتتامتتات پرتکرار بین 

 دستگاههاي اجرایی

 122 12 42 62 12 صفر درص 

توستهه و استان اردسازي پرتال 
 استان 

 122 92 12 12 42 52 درص 

 درصتت  122 کردن الکترونیکی
هاي ذخایر اطلاعاتی دستتتتگاه

 اجرایی استان

 122 12 12 42 52 - درص 

طرح ستتتلام   پیتاده ستتتازي

 122 در EHRالتکتترونیتتک 
 شهرستانهاي استان درص 

 122 42 62 02 - صفر درص 

زیرساخ  درص ي 122توسهه 
و الکترونیتتک  تجتتارتهتتاي 
 در استانهمراه 

 122 42 62 02 - - درص 

زیرساخ  درص ي  122توسهه 
 و همراه هتاي بیمه الکترونیک

 در استان
 122 42 62 02 - - درص 

ت وین محتوي و استان اردهاي 
 درصتتتت  122 متحتتوا براي

کاربردهاي آموزب الکترونیک 
 استان

 - - 122 52 - صفر درص 

درص   122ایجاد و غنی سازي 
بتتانتکهتتاي اطلتتاعتتاتی مرجو 

 و موردنیتاز آموزب الکترونیک
 در استان همراه

 - - 122 52 - صفر درص 

 ایجتاد یک مجموعه مجهز به تولید محتوي دیجیتال 2
امکانات ستتت    درصتتت 122

افتزاري و نترم افزاري تولیتت  
متتحتتتتتوي، فتتیتتلتتم بتترداري، 

 ص ابرداري و تولی  انیمیشن

 - 122 52 02 - صفر درص 

حمتای  مالی به صتتتورت وام 
درصتتتت   122بتت ون بهره از 

شرکتهاي فهال در زمینه تولی  
محتوي دیجیتتتال در قتتالتتب 
و  حمای  هاي شتتهرک علمی

تحقیقاتی از شتتترکتهاي دانش 
 بنیان استان

 122 15 52 05 - صفر درص 
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 کلی هدف

 هدف کمی
وضعیت در 

پایان سال 

6939 

 هاي برنامه ششمسال

 واحد عنوان

69
31

 

69
31

 

69
31

 

69
33

 

69
33

 

توسعه محتواي فضاي  9

 مجازي
افزارهاي حمتایت  از تولی  نرم

 ارزب افزوده فضاي مجازي
       

توسااعاه خادمات نوین  1

 پستی

انجام محالهات امکان ستتنجی 
در خصتتوص احصتتاء خ مات 

 نوین پستی 
       

 نوین پستی پیاده سازي خ مات
 احصاء ش ه در استان

       

توسعه خدمات پست  1

 بانک
پیاده سازي خ مات نوین بانکی 

 در پس  بانک
       

هاي توسعه شبکه 1

ارتباطی و اطلاعاتی در 

 استان

 

ارتقاء و توسهه زیرساخ  دیتاي 
) خحوط ستتتیمی، فیبر استتتتان

به منظور دسترسی  نوري و ... ( 
اینترن   درصتت  خانوارها به 12

 پر سرع 

 122 10 46 54 61 09.10 درص 

هاي لازم جه  ایجاد زیرساخ 
بستتط و توستتهه شتتبکه ملی 

 اطلاعات
 122 12 42 62 02 صفر درص 

استتتان ارد درصتت   122تجهیز 
هاي اجرایی اتاق سرور دستگاه

 استان
 122 92 12 55 05 02 درص 

و بروز رستتتتانی  تتتکتتمتتیتتل
زیرستتاخ  شتتبکه  درصتت 122

هتاي دستتتتگتاههتتاي اجرایی 
 استان

 122 92 12 12 42 52 درص 

مرکز داده درصتت   122تجهیز 
ملی بتتا همکتتاري ستتتازمتتان 
فتتنتتاوري اطلتتاعتتات ایران و 

 سازمان پ افن  غیرعامل

 - - 122 52 - صفر  درص 

گسترش سطح دسترسی  1

و ضریب نفوذ کاربران 

اینترنت و اینترانت در 

 استان

 

 ابر ایجتتاد و راه انتت ازي مراکز 
wifi  درو روستتتایی شتتهري 
شتتهرستتتانها و  درصتت  122

 روستاهاي استان

 122 15 52 05 - صفر درص 

تقوی  لینک ارتباطی استان به 
شبکه جهانی اینترن  از طریق 

اینترن  در  Gatewayایجاد 
 استان

 - - 122 52 - صفر درص 

پیتاده ستتتازي طرح مت یری   3
امنیتت  اطلتتاعتتات و شتتتبکتته 

(ISMS در ) تتتتمتتتامتتتی
 دستگاههاي اجرایی استان

 122 95 15 45 02 12 درص 
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ایمن سازي فضاي تبادل 

و امنیت داده در اطلاعات 

 استان

 

آموزب و فرهنگ سازي امنی  
در فضتتتاي تبادل اطلاعات در 

 در کل استان حوزه زیر ساخ 

 122 12 52 02 12 صفر درص 

 امیتم تامین زیرساخ  امنیتی
 دستگاههاي اجرایی استان

 122 15 12 42 52 62 درص 

ایجتتاد مرکز رستتتیتت گی بتته 
 رخت ادهاي رایانه اي استتتتان

 (SOC)مراکز 
 - 122 12 02 - صفر درص 

ایجاد  آزمایشتتتگاه امنی  نرم 
افزار در یکی از دانشتتتگاهها و 
اخذ حمای  و تایی یه از مراجو 

 مربوطه

 - - 122 52 - صفر درص 

ایجتتاد مراکز صتتتت ور گواهی 
( جهت  تتتامین CAدیجیتتال )

زیرستتتتاختت  امنیتت  تبتتادل 
 اطلاعات و ارتباطات استان

 - 122 12 42 02 صفر درص 

تااوسااعااه و گسااترش  3

زیرساااختهاي تعامل بین 

 سازمانی

 

ایجتاد مرکز تبتادل اطلتتاعتتات 

( به IXدستتتتگاههاي اجرایی )
منظور برقراري ارتبتاطات بین 

 اهدستگاه بانکهاي اطلاعاتی

 - 122 12 42 02 صفر درص 

اجرایی شتت ن طرح زیرستتاخ  
 اطلاعات مکانمن  در استان 

 122 92 12 12 52 02 درص 

ارتقاي سااطح توانمندي  61

 فنی بخش خصوصی

بتترگتتزاري هتتمتتایشتتتتهتتا و 
ستتتمتتینتتارهتتایی بتتا رویکرد 
ت صتتصی در راستاي بالابردن 

درصتتتت   122ستتتحت  فنی 
 شرکتهاي خصوصی

 122 12 42 62 02 صفر درص 

ارائته خت مات مشتتتاوره براي 
طراحی و استقرار نظام م یری  
کیفی  براستاس استان اردهاي 

 مربوطه

 122 12 42 62 02 صفر درص 

حماایات و ارتقااي توان  66

 مالی بخش خصوصی

 

برگزاري سمینارها، همایشها و 
نمتایشتتتگتاههایی جه  آگاه 
ستتتازي نهادها و ستتتازمانهاي 

دولتتتتتی از دولتتتتتی و غتتیتتر 
کتاربردهاي فناوري اطلاعات و 
عتترضتتتته تتتوانتتمتتنتت یهتتا و 
دستتتتتاوردهتاي شتتترکتهاي 

 خصوصی استان

 122 92 12 42 62 02 درص 
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ایجاد و برپایی مراکز رشتتت  و 
 پتتارکتتهتتاي فتتنتتاوري در

 استان شهرستانهاي
 122 12 42 62 02 صفر درص 

افزایش و جذب ساارمایه  62

 فاوادر زمینه 

 

اعتبارات لازم ارائه تستتهیلات و 
و منتاستتتب بتته شتتترکتهتتاي 
خصتتوصتتی فهال در حوزه فاوا 
جهتت  ایجتتاد توان توستتتهتته 
کتاربردهاي فناوري اطلاعات و 

 ارتباطات در استان

 122 12 42 62 02 صفر درص 

ساماندهی وضعیت صنف  69

 استان فاوا

 

ایجاد ستتتیستتتتم جامو بانک 
اطتتلتتاعتتات شتتتترکتتتتتهتتا و 
فروشتتتگتاههتاي انفورماتیک 

ه نظام صنفی رایاناستان توسط 
 و اتحادیه

 - - 122 52 - صفر درص 

تااوسااعااه اشااتغااال و  61

 کارآفرینی

 

حمتایتت  از شتتتهرک علمی و 
تحقیقتاتی استتتتتان با رویکرد 

 فاواتوسهه صنه  
 122 12 42 62 02 صفر درص 

ایجاد ستتیستتتم کار و اشتتتیال 
استان با تمرکز بر اطلاع رسانی 
در خصتتوص نیروهاي انستتانی 
مت صتتتص و مرتبط بتا فاوا و 

 فاواشرکتهاي مرتبط با 

 122 12 42 62 02 صفر درص 

 فاواطرح توسعه صادرات  61

 

ارتقاء ستتح  اطلاع رستتانیهاي 
لازم در خصتتوص توانمن یهاي 
شتترکتهاي استتتانی و به طور 

نظتتام صتتتنفی رایتتانتته و ویژه 
 اتحادیه به بازارهاي بین المللی

 122 12 42 62 02 صفر درص 

افزایش تعاداد و سااطح  61

عااماالاایاااتاای طرحهااا و 

هاي مدون فناوري برناامه

 اطلاعات و ارتباطات

ان ازي ستای  اطلاع ایجاد و راه
رسانی در زمینه وضهی  طرحها 

هاي ت وین شتت ه و در و پروژه
 استاندس  ت وین در کل 

 - - 122 52 12 صفر درص 

سازماندهی نظام راهبري  61

فااناااوري اطاالاااعااات و 

 ارتباطات استان

 آپ به منظور ایجتاد استتتتتارت
پردازي، تشتتتویق خلاقی ، ای ه

کتارگروهی و کارآفرینی مبتنی 
 بر دانش و نوآوري

 122 12 12 42 52 02 درص 

ارتقاء کمی و کیفی سطح  63

آموزش و فرهنگ  استفاده 

نتیتتازستتتنجی، تهیتته طرح و 
پیشنهاد افزایش سح  آموزب 
هاي عمومی و ت صتتصتتصتتی 
مرتبط بتا فنتاوري اطلتاعات و 
ارتباطات در ستتحوح م تلف با 

 122 12 42 62 02 صفر درص 
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از رایااانااه و خاادمااات 

 الکترونیکی 

اولوی  استتتتفاده از تکنولوژي 
ابزارهتتاي الکترونیکی و اجراي 

 آن

تربیاات و تااامین نیروي  63

  متخصص فاوا در استان

 

ایتتجتتاد بتتانتتک اطتتلتتاعتتات 

در ستتح    ITمت صتتصتتان 
 استان و شهرستان

 - - 122 52 02 صفر درص 

ارتقاي سطح دانش  21

کاربري فناوري اطلاعات و 

ارتباطات در سازمانهاي 

 دولتی

 

افزایش ستتتح  آموزب هتتاي 
کاربري فناوري موثر مرتبط بتا 

اطلتاعتات و ارتبتاطتات جه  
 پرسنل سازمان هاي دولتی

 122 92 12 12 42 52 درص 

هاي ت صتتصتتی برگزاري دوره
ویژه کتارشتتتناستتتان فناوري 
اطلاعات و ارتباطات سازمانهاي 

 دولتی استان

 122 12 45 42 62 02 درص 

 10ج ول شماره 
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 بینی شده از محل درآمدهاي عمومی)میلیون ریال(هاي پیشپروژه تحقق نیاز مورد مالی منابع -1

 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه  هدف محور

منابع مالی مورد 

نیاز از محل 

            درآمدهاي عمومی

 ) میلیون ریال( 

محور  6

توسعه 

محتوا و 

 کاربرد

 

توسعه دولت 

 الکترونیک

هاي اجرایی استان با رویکرد دستگاهت وین مهماري ستازمانی و احصتاء فرآین هاي منت ب 

BPMS و ارایه در پورتال خ مات الکترونیکی فرآین ها به صورت الکترونیک سازيو پیاده 
1222222 

 12222 هاي برخط استهلام الکترونیکی بین سازمانی براي استهلامات پرتکرارپیاده سازي سامانه

 5222 توسهه و استان اردسازي پرتال استان

 12222 هاي اجرایی استانذخایر اطلاعاتی دستگاه الکترونیکی نمودن

 با هماهنگی مراجودر سح  شهرستانهاي استان  EHRطرح سلام  الکترونیک  پیاده سازي
 مرتبط و وزارت به اش 

122222 

 122222 در استان و همراه الکترونیک تجارتتوسهه زیرساخ  هاي 

 122222  در استان و همراه هاي بیمه الکترونیکتوسهه زیرساخ  

 12222 ت وین محتوي و استان اردهاي محتوا براي کاربردهاي آموزب الکترونیک استان

 5222 در استان و همراه ایجاد و غنی سازي بانکهاي اطلاعاتی مرجو موردنیاز آموزب الکترونیک

ي، فیلم امجهز به امکانات ستتت   افزاري و نرم افزاري تولی  محتوایجتاد یتک مجموعه  ي دیجیتالاتولید محتو
برداري، صت ابرداري و تولی  انیمیشتن در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان براي استفاده 

 کلیه شرکتهاي دانش بنیان و دانشگاههاي استان
122222 

در  محتوي دیجیتالحمای  مالی به صورت وام ب ون بهره از شرکتهاي فهال در زمینه تولی  
 قالب حمای  هاي شهرک علمی و تحقیقاتی از شرکتهاي دانش بنیان استان

122222 

توساعه محتواي فضاي 

 مجازي
 5222 افزارهاي ارزب افزوده فضاي مجازيحمای  از تولی  نرم

توسااعه خدمات نوین 

 پستی
 5222 انجام محالهات امکان سنجی در خصوص احصاء خ مات نوین پستی 

 12222 پیاده سازي خ مات نوین پستی احصاء ش ه در استان

توسعه خدمات پست 

 بانک
 12222 پیاده سازي خ مات نوین بانکی در پس  بانک

محور  2

توسعه 

 زیرساخت

هاي توسعه شبکه

ارتباطی و اطلاعاتی در 

 استان

 

 6222222 .. (سیمی، فیبر نوري و .ارتقاء و توسهه زیرساخ  ارتباطاتی و دیتاي استان )شامل خحوط 

 1222222 هاي لازم جه  بسط و توسهه شبکه ملی اطلاعاتایجاد زیرساخ 

 522222 هاي اجرایی استانتجهیز استان ارد اتاق سرور دستگاه
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 522222 زیرساخ  شبکه هاي دستگاههاي اجرایی استان و بروز رسانی تکمیل 

 122222 با همکاري سازمان فناوري اطلاعات ایران و سازمان پ افن  غیرعاملتجهیز مرکز داده ملی 

گسترش سطح 

دسترسی و ضریب 

نفوذ کاربران اینترنت و 

 اینترانت در استان

 02222 در شهرستانها و روستاهاي استان wifi ابرایجاد و راه ان ازي 

اینترن   Gatewayتقوی  لینک ارتباطی استتان به شبکه جهانی اینترن  از طریق ایجاد 
 در استان

02222 

ایمن سازي فضاي 

تبادل اطلاعات و امنیت 

 داده در استان

 
 

( در دستگاههاي اجرایی استان ISMSپیاده ستازي طرح م یری  امنی  اطلاعات و شبکه )
 اطلاعاتبا لحاظ پیشنیاز امن سازي پایه 

12222 

 12222 آموزب و فرهنگ سازي امنی  در فضاي تبادل اطلاعات در حوزه زیر ساخ 

 622222 تامین زیرساخ  امنیتی دستگاههاي اجرایی استان

 62222 (SOC)مراکز  ایجاد مرکز رسی گی به رخ ادهاي رایانه اي استان

از دانشتتگاهها و اخذ حمای  و تایی یه از مراجو ایجاد  آزمایشتتگاه امنی  نرم افزار در یکی 
 مربوطه

02222 

( جه  تامین زیرستتاخ  امنی  تبادل اطلاعات و CAایجاد مراکز صتت ور گواهی دیجیتال )
 ارتباطات استان

022222 

توسااعاه و گسااترش 

زیرساااختهااي تعامل 

 بین سازمانی

منظور برقراري ارتباطات بین ( به IXایجتاد مرکز تبتادل اطلتاعات دستتتتگاههاي اجرایی )
 هابانکهاي اطلاعاتی دستگاه

022222 

 52222 اجرایی ش ن طرح زیرساخ  اطلاعات مکانمن  در استان 

ماااحاااور  9

تاوساااعاه 

باااخاااش 

خصوصی و 

 نهادها

ارتقاي سطح توانمندي 

 فنی بخش خصوصی

ی فنبرگزاري همایشتتها و ستتمینارهایی با رویکرد ت صتتصتتی در راستتتاي بالابردن ستتح  
 شرکتهاي خصوصی

02222 

ارائه خ مات مشتاوره براي طراحی و استتقرار نظام م یری  کیفی  براستاس استان اردهاي 
 مربوطه

12222 

حماایت و ارتقاي توان 

 مالی بخش خصوصی

 

برگزاري ستمینارها، همایشها و نمایشگاههایی جه  آگاه سازي نهادها و سازمانهاي دولتی 

و غیر دولتی از کاربردهاي فناوري اطلاعات و عرضته توانمن یها و دستتتاوردهاي شرکتهاي 

 خصوصی استان 

5222 

 122222 استان شهرستانهاي ایجاد و برپایی مراکز رش  و پارکهاي فناوري در

افزایش و جذب سرمایه 

 افاودر زمینه 
ارائه تستهیلات و اعتبارات لازم و مناستب به شترکتهاي خصوصی فهال در حوزه فاوا جه  

 ایجاد توان توسهه کاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در استان
522222 

ساااماندهی وضااعیت 

 استان فاواصنف 
فروشگاههاي انفورماتیک استان توسط نظام ایجاد ستیستتم جامو بانک اطلاعات شرکتها و 

 صنفی رایانه و اتحادیه
0222 

توسااعاه اشااتغاال و 

 کارآفرینی

 

 12222 فاواحمای  از شهرک علمی و تحقیقاتی استان با رویکرد توسهه صنه  

ایجاد ستیستتم کار و اشتتیال استان با تمرکز بر اطلاع رسانی در خصوص نیروهاي انسانی 
 فاوامت صص و مرتبط با فاوا و شرکتهاي مرتبط با 

02222 
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 16ج ول شماره 

 

 

 

طرح توسااعه صادرات 

 فاوا
ارتقاء سح  اطلاع رسانیهاي لازم در خصوص توانمن یهاي شرکتهاي استانی و به طور ویژه 

 اتحادیه به بازارهاي بین المللینظام صنفی رایانه و 
5222 

مااحااور  1

ي توسااعه

 راهبردها

افزایش تعداد و سااطح 

عااماالیاااتی طرحهااا و 

هاااي ماادون باارنااامااه

فانااوري اطلااعاات و 

 ارتباطات

هاي ت وین ش ه و ان ازي ستای  اطلاع رستانی در زمینه وضهی  طرحها و پروژهایجاد و راه
 در دس  ت وین در کل استان

0222 

ساااازماانادهی نظاام 

راهاابااري فااناااوري 

اطلااعاات و ارتبااطات 

 استان

 
 

پردازي، کارگروهی و کارآفرینی مبتنی بر تشویق خلاقی ، ای ه آپ به منظور ایجاد استتارت
 دانش و نوآوري

02222 

مااحااور  1

ماانااابااع 

انسااانی و 

 آموزش

ارتاقااء کاامی و کیفی 

سطح آموزش و فرهنگ  

اسااتفااده از رایاانه و 

 خدمات الکترونیکی 

نیازستنجی، تهیه طرح و پیشتنهاد افزایش سح  آموزب هاي عمومی و ت صصی مرتبط با 
فناوري اطلاعات و ارتباطات در ستتتحوح م تلف با اولوی  استتتتفاده از تکنولوژي ابزارهاي 

 الکترونیکی و اجراي آن
62222 

تربیات و تامین نیروي 

 0222 در سح  استان و شهرستان  ITایجاد بانک اطلاعات مت صصان  متخصص فاوا در استان

ارتقاي سطح دانش 

کاربري فناوري 

اطلاعات و ارتباطات در 

 یسازمانهاي دولت

افزایش سح  آموزب هاي موثر مرتبط با کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات جه  پرسنل 
 هاي دولتی سازمان

5222 

هاي ت صصی ویژه کارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمانهاي دولتی برگزاري دوره
 استان

12222 

 3139111 جمع
 میلیون ریال
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بخش ( ریال میلیون) از محل درآمدهاي عمومی کمی اهداف تحقق نیاز مورد مالی منابع -1

 طی سالهاي برنامه ششم اطلاعاتارتباطات و فناوري 

ف
دی

ر
 

 هدف کمی

  )میلیون ریال( نیاز از محل درآمدهاي عمومی منابع مالی مورد

 جمع سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 122التکتتترونیکی نمودن  1
درصتتتت  فتترآیتتنتت هتتاي 

 دستگاههاي اجرایی
022222 022222 022222 022222 022222 1222222 

 122التکتتترونیکی نمودن  0
درصتت  استتتهلامات پرتکرار 

 بین دستگاههاي اجرایی

1222 0222 0222 0222 0222 12222 

توستتهه و استتتان اردستتازي  0
 پرتال استان 

1222 1222 1222 1222 1222 5222 

 درصتتت  122 رقومی کردن 6
 هايذخایر اطلاعاتی دستگاه

 اجرایی استان

0222 0222 0222 0222 0222 12222 

طرح ستتلام   پیاده ستتازي 5

 122 در EHRالکترونیتتک 
 شهرستانهاي استان درص 

- 02222 02222 02222 62222 122222 

درصتتتت ي 122توستتتهتته  4
 تجارتزیرستتتاخت  هتاي 

 در استان و همراهالکترونیک 
- 02222 02222 02222 62222 122222 

1 

درصتتتت ي  122توستتتهتته 
زیرستتتتاختت  هتتاي بیمتته 

 در استان و همراه الکترونیک
- 05222 05222 05222 05222 122222 

تتت ویتتن متتحتتتتتوي و  1
 استتتتان اردهاي محتوا براي

کتتاربردهتتاي  درصتتت  122
 آموزب الکترونیک استان

- 5222 5222 - - 12222 

 122ایجتاد و غنی ستتتازي   9
بتانکهاي اطلاعاتی درصتتت  

مترجتو متوردنیتتاز آموزب 
 در استان و همراهالکترونیک 

- 0522 0522 - - 5222 

12
  

ایجتاد یتک مجموعه مجهز 
امکتانتتات  درصتتت 122 بته

س   افزاري و نرم افزاري 
تولی  محتوي، فیلم برداري، 
 ص ابرداري و تولی  انیمیشن

- 02222 02222 52222 - 122222 

حمای  مالی به صتتورت وام  11
درصتتت   122ب ون بهره از 

شتتترکتهتاي فهال در زمینه 
تولیتت  محتوي دیجیتتتال در 

- 05222 05222 05222 05222 122222 
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ف
دی

ر
 

 هدف کمی

  )میلیون ریال( نیاز از محل درآمدهاي عمومی منابع مالی مورد

 جمع سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

حمای  هاي شتتهرک قالب 
عتلتمتی و تتحتقیقتتاتی از 
 شرکتهاي دانش بنیان استان

افزارهاي حمای  از تولی  نرم 10
 ارزب افزوده فضاي مجازي

- 1222 1222 1522 1522 5222 

انجتتام محتتالهتتات امکتتان  10
ستنجی در خصتوص احصاء 

 خ مات نوین پستی 
- 1222 1222 1522 1522 5222 

پیاده ستتتازي خ مات نوین  16
 پستی احصاء ش ه در استان

- 0222 0222 0222 0222 12222 

پیاده ستتتازي خ مات نوین  15
 بانکی در پس  بانک

- 0222 0222 0222 0222 12222 

ارتقاء و توستتهه زیرستتاخ   14
) خحوط سیمی، دیتاي استان

به منظور  فیبر نوري و ... ( 
خانوارها درص   12دسترسی 

 به اینترن  پر سرع 

122222 122222 122222 122222 122222 6222222 

هاي لازم ایجاد زیرستتتاخ  11
جه  بستتط و توسهه شبکه 

 ملی اطلاعات
- 052222 052222 052222 052222 1222222 

استان ارد درص   122تجهیز  11
هاي اتاق ستتترور دستتتتگاه

 اجرایی استان
52222  122222 152222 152222 52222 522222 

و بروز رستتتتانی  تتکمیتتل 19
زیرساخ  شبکه  درص 122

هاي دستتتتگاههاي اجرایی 
 استان

122222 122222 122222 122222 122222 522222 

مرکز درصتتتت   122تجهیز  02
داده ملی با همکاري سازمان 
فنتتاوري اطلتتاعتتات ایران و 

 سازمان پ افن  غیرعامل

- 52222 52222 - - 122222 

ایجتتاد و راه انتت ازي مراکز  01

 شتتتهري در wifiعمومی 
شتتهرستتتانها و  درصتت  122

 روستاهاي استان

- 1522 1522 1522 1522 02222 

تقوی  لینک ارتباطی استان  00
به شتتبکه جهانی اینترن  از 

 Gatewayطریق ایجتتاد 
 اینترن  در استان

- 12222 12222 - - 02222 

پیاده ستتتازي طرح م یری   00
امنیت  اطلتاعات و شتتتبکه 

 12222 02222 02222 02222 12222 
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ف
دی

ر
 

 هدف کمی

  )میلیون ریال( نیاز از محل درآمدهاي عمومی منابع مالی مورد

 جمع سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

(ISMS در ) تتتمتتامتتی
 دستگاههاي اجرایی استان

آموزب و فرهنتگ ستتتازي  06
امنیتت  در فضتتتاي تبتتادل 
 اطلاعات در حوزه زیر ساخ 

 در کل استان

1222 0222 0222 0222 0222 12222 

 تتامین زیرستتتاخت  امنیتی 05
دستتتگاههاي اجرایی  تمامی
 استان

52222 122222 122222 15222 15222 622222 

ایجتاد مرکز رستتتیت گی به  04
 رخ ادهاي رایانه اي استتتان

 (SOC)مراکز 
- 15222 15222 12222 - 62222 

ایجاد  آزمایشگاه امنی  نرم  01
افزار در یکی از دانشگاهها و 
اختذ حمتایت  و تتایی یه از 

 مراجو مربوطه

- 15222 15222 - - 02222 

ایجاد مراکز صتتت ور گواهی  01

( جه  تامین CAدیجیتال )
زیرستتتاخت  امنیت  تبادل 
 اطلاعات و ارتباطات استان

52222 52222 52222 52222 - 022222 

ایجتاد مرکز تبادل اطلاعات  09

( به IXدستگاههاي اجرایی )
منظور برقراري ارتبتتاطتتات 
بین بتتانکهتتاي اطلتتاعتتاتی 

 هادستگاه

52222 52222 52222 52222 - 022222 

اجرایی ش ن طرح زیرساخ   02
 اطلاعات مکانمن  در استان 

12222 15222 12222 12222 5222 52222 

بترگتزاري همتتایشتتتهتتا و  01
ستتتمینتتارهتتایی بتتا رویکرد 
ت صتتتصتتتی در راستتتتاي 

 122بتالابردن ستتتح  فنی 
 شرکتهاي خصوصیدرص  

6222 6222 6222 6222 6222 02222 

ارائه خ مات مشتتتاوره براي  00
طراحی و استتتتقرار نظتتام 
مت یری  کیفی  براستتتاس 

 استان اردهاي مربوطه

0222 0222 0222 0222 0222 12222 

برگزاري سمینارها، همایشها  00
و نمایشگاههایی جه  آگاه 
ستازي نهادها و سازمانهاي 
دولتتتتتی و غتتیتتر دولتی از 
کاربردهاي فناوري اطلاعات 
و عرضتتتته توانمنتت یهتتا و 

1222 1222 1222 1222 1222 5222 
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ف
دی

ر
 

 هدف کمی

  )میلیون ریال( نیاز از محل درآمدهاي عمومی منابع مالی مورد

 جمع سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

دستتتتاوردهاي شتتترکتهاي 
 خصوصی استان

ایجاد و برپایی مراکز رش  و  06
 پتتارکتتهتتاي فتتنتتاوري در

 استان شهرستانهاي
02222 02222 02222 02222 02222 122222 

ارائه تستتتهیلات و اعتبارات  05
لازم و مناستب به شرکتهاي 
خصوصی فهال در حوزه فاوا 
جهت  ایجاد توان توستتتهه 
کاربردهاي فناوري اطلاعات 

 و ارتباطات در استان

122222 122222 122222 122222 122222 522222 

جامو بانک ایجاد ستتیستتتم  04
اطتلتتاعتتات شتتترکتتتهتتا و 
فروشتتتگاههاي انفورماتیک 
استتان توستط نظام صتتنفی 

 رایانه و اتحادیه

- 1222 1222 - - 0222 

حمای  از شتتتهرک علمی و  01
تحقیقاتی استتتتان با رویکرد 

 فاواتوسهه صنه  
0222 0222 0222 0222 0222 12222 

ایجاد ستیستم کار و اشتیال  01
استتتتتان با تمرکز بر اطلاع 
رسانی در خصوص نیروهاي 
انسانی مت صص و مرتبط با 
فاوا و شتتترکتهاي مرتبط با 

 فاوا

6222 6222 6222 6222 6222 02222 

ارتقاء سح  اطلاع رسانیهاي  09
لتتتازم در خصتتتتتوص 
توانمنت یهتاي شتتترکتهاي 
استتتانی و به طور ویژه نظام 

و اتحادیه به صتتتنفی رایانه 
 بازارهاي بین المللی

1222 1222 1222 1222 1222 5222 

ان ازي ستتتای  ایجتاد و راه 62
اطلتتاع رستتتتانی در زمینتته 

هاي وضهی  طرحها و پروژه
ت وین شتتت ه و در دستتت  

 ت وین در کل استان

522 1522 1222 - - 0222 

 آپ به منظور ایجاد استتتارت 61
زي، پرداتشویق خلاقی ، ای ه

کتتارگتتروهی و کتتارآفرینی 
 مبتنی بر دانش و نوآوري

4222 4222 4222 4222 4222 02222 

نیتازستتتنجی، تهیته طرح و  60
پیشتتتنهتاد افزایش ستتتح  

1222 1222 1222 1222 1222 62222 
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ف
دی

ر
 

 هدف کمی

  )میلیون ریال( نیاز از محل درآمدهاي عمومی منابع مالی مورد

 جمع سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

آمتتوزب هتتاي عتتمومی و 
ت صتتتصتتتصتتتی مرتبط با 
فناوري اطلاعات و ارتباطات 
در سحوح م تلف با اولوی  
استتتتتفتتاده از تتکتنولوژي 
ابتزارهتتاي التکتتترونیکی و 

 اجراي آن
ایجتتاد بتتانتتک اطلتتاعتتات  60

در ستتح    ITمت صتصتان 
 استان و شهرستان

422 922 1522 - - 0222 

افزایش ستتح  آموزب هاي  66
متوثتر مرتبط بتتا کتتاربري 
فناوري اطلاعات و ارتباطات 
جه  پرستنل سازمان هاي 

 دولتی

1222 1222 1222 1222 1222 5222 

هاي ت صصی برگزاري دوره 65
ویژه کارشتتناستتان فناوري 
اطتتلتتاعتتات و ارتتتبتتاطتتات 

 سازمانهاي دولتی استان

0222 0222 0222 0222 0222 12222 

 جمع نهایی
6111611 

 میلیون ریال

2113111 

 میلیون ریال

2622111 

 میلیون ریال

2123111 

 میلیون ریال

6311111 

 میلیون ریال

3139111 

 میلیون ریال

 15ج ول شماره 

 

 

 

 

 

 


