
ل دیجیتال و نقشه راه اجرای آن در سطح ملیوحت دنس

مقدمه -1

کسب وکاری که تغییرات قابل توجهی الگوهای های مختلف کشور و  بُعد تأثیر بر بخشاز  هایکی از برجسته ترین حوزه
باشد.  میگیری تحوالت دیجیتال  آن شکلو به تبع تحول آفرین های را با خود به همراه داشته است، توسعه فناوری

های   ی و ... و ارائه شبکههای نوین در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگ سرعت روزافزون نفوذ فناوری
ی توانمندساز، کاربرد و آثار، تهیه و تدوین سند پیش رو را  دیجیتالی از طریق تعامل ارکان تحول دیجیتال در سه الیه

آفرین و با  های تحول گیری از ظرفیت فناوری لذا در راستای حل مسائل کالن کشور با بهره ضروری ساخته است .
، سند حاضر بعنوان سند پایه توسعه تحول دیجیتال در کشور و با رویکرد کوتاه تال در کشورهدف توسعه اقتصاد دیجی

 مدت تدوین شده است و ضروری است متناسب با تحوالت سریع در عرصه دیجیتال و نیازهای جامعه تکامل یابد.

تعاریف -2

و های ذینفعان تجربه کسب وکار، های مدل هک فرهنگی و سازمانی ارتباطی، فناورانه تغییرات بنیادین و تحول دیجیتال:

 تغییر دهند. مطلوبی به نحو را عملیاتی فرایندهای

افراد،  انتظارات روی بر و دهند می تغییر را بازار رقابت ماهیت که هستند هایی فناوری آفرین: های تحول فناوری

دهند که عبارتند می افزایش را سوددهی و کارایی بهره وری، و گذاشته تأثیر وکار کسب های مدل و عملیاتی فرآیندهای

بالکچین،  ها، ربات مجازی، و افزوده واقعیت اشیا، اینترنت داده، تحلیل و داده کالن ابری، رایانش مصنوعی، از هوش

 اجتماعی های رسانه و بیومترین کوانتومی، رایانش چهاربعدی، و سه بعدی پرینت پنجم، نسل اینترنت

آن اصلی رکن و پذیرد می صورت دیجیتال های فناوری آن با محوریت در ارزش ایجاد اقتصادی که دیجیتال: اقتصاد

 است. فناورانه های زیرساخت و ها سازمان بین مردم، اکوسیستمی ساخت منظور به ارتباطاتی

نماید که دیجیتال مهیا میشامل توانمندسازهایی است که زمینه را برای بهره برداری از تحول  الیه توانمندسازها:

 مشتمل بر هفت سازه قانون، زیرساخت، امنیت، هویت، سواد، داده باز و حکمرانی است.

مندی از توانمندسازهای تحول دیجیتال در سه بخش دولت دیجیتال، جامعه دیجیتال و نیز بیانگر بهره کاربرد: الیه

 باشد.وکار دیجیتال می کسب

های اقتصادی، اجتماعی و دار کالن کشور در بخشآثار کاربردها در حل سه حوزه از مسائل اولویت الیه آثار:

 یابد. محیطی نمود می زیست

انداز چشم -3

های  های تحول آفرین قادر خواهد بود با حل چالش گیری از تحول دیجیتال در کشور و استفاده از فناوری ایران با بهره

وکارها و دولت کمک نماید که چنین رویکردی موجب توسعه فضای  ط مردم، کسبکالن کشور به بهبود شرای

مندی از مزایای هوشمندسازی را در ارائه خدمات دولت به شهروندان و  سازی در جامعه و بهرهوکار شده، فرهنگ کسب

 نماید. کارها را تسهیل میوکسب
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 یانیه چشم انداز ایران دیجیتالب

های اسالمی، با اقتصادی هوشمند و دارای رشد پایدار و دولتی کارآمد و  جو مطابق با ارزش تای سالم و مشارک جامعه»

 «های دیجیتال گیری از فناوری ی بهره شفاف در نتیجه

 مأموریت  -4

بازو  ایجاد زیرساخت های توانمندساز نظیر زیرساخت حقوقی، هویت، امنیت و صیانت، سواد و مهارت دیجیتال، داده

ساخت فناوری و حکمرانی برای برخورداری از آثار اقتصادی )افزایش شفافیت، افزایش اشتغال، رفع شفافیت، زیر

، کاهش فقر و نابرابری(، آثار اجتماعی )ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای امنیت اجتماعی( و ناهنجارهای ساختاری اقتصاد

با رویکرد تحول   کشور داراولویتدر حل مسائل  ..()کاهش آلودگی هوا، مدیریت آب و سایر منابع، .آثار زیست محیطی

 دیجیتال

 اهداف  -5

 الیه توانمندساز -1

 های نوین قانونگذاری و شاخص سازگاری قوانین با فناوری شاخص کیفیت بهبود   1-1

 افزایش شاخص امنیت سایبری  1-2

 بزرگساالن ICTبهبود شاخص مهارت  1-3

 بهبود امتیاز شاخص داده باز جهانی   1-4

 باند به ازای هر کاربر شاخص پهنایبهبود  1-5

 حکمرانی شاخص بهبود 1-6

 بهبود شاخص رگوالتوری دیجیتال 1-7

 الیه کاربرد  -2

 بهبود شاخص توسعه دولت الکترونیک 2-1

 وکار  کسب سهولت شاخص بهبود 2-2

 افزایش ضریب نفوذ اینترنت 2-3

 وجوی محتوا  بهبود شاخص جست 2-4

 های اجتماعیافزایش مشارکت در شبکه 2-5

 (IDI)فناوری اطالعات وارتباطاتبهبود شاخص توسعه  2-6

 افزایش سهم شاخص اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی 2-7

 بهبود مولفه کاربرد ابزار دیجیتال در کسب وکارها 2-8

 افزایش مولفه شاخص دسترسی مدارس به اینترنت 2-9
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 تعداد یونیکورن های دیجیتال 2-11

 الیه آثار -3

 [1]1زندگی کیفیت شاخص بهبود 3-1

 پایدار جوامع و شهرها شاخص بهبود 3-2

 بهبود رتبه شاخص سرمایه اجتماعی 3-3

 الکترونیک مشارکت شاخص بهبود 3-4

 بهبود شاخص ناکارآمدی عملکرد 3-5

 کاهش نرخ بیکاری 3-6

 کاهش ضریب جینی 3-7

  کاهش شاخص ادراک فساد 3-8

                                                            
1[1] Quality life Index 
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 ها راهبردها و سیاست -6

 16سیاست در الیه توانمندساز و  16سیاست ) 32راهبرد در الیه کاربرد( و  5راهبرد در الیه توانمندساز و  8راهبرد ) 13

 سیاست در الیه کاربرد( 

 الیه توانمندساز

 

 سیاست راهبرد بلوک الیه

ساز
ند

دم
وان

ت
 

زیرساخت 
حقوقی و 

کاربردهای 
 قانونی

 [2]2خالء های حقوقی پارادایم سازرفع 

 مرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال

 مشارکت حداکثری بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری حوزه دیجیتال

ساز  گذار و تصمیم رویکرد حداقلی و همگرا در  تدوین قوانین و تنظیم مقررات در نهادهای قانون
 کشور

ها جهت  ساختار و بهبود رویهاصالح 

 های نوین برداری از فناوری تسهیل  بهره
 ایجاد رگوالتوری دیجیتال بین بخشی و رگ تک ها

 توسعه زیست بوم یکپارچه هویت دیجیتال ساماندهی نظام هویت دیجیتال هویت

امنیت، صیانت 
 و حفاظت

 تقویت امنیت سایبری کشور با استفاده از

 آفرین های تحولفناوری 

 تقویت رویکرد حفاظت از داده ها و ایجاد ساختار مسئولیت پذیری

 پایش، پیشگیری و ارتقاء توان بازدارندگی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

   های فنی امنیت سایبری ارتقای توان ملی در تامین زیرساخت

 مشارکت بخش خصوصی در تحقق اهداف امنیت داده 

 سواد و مهارت
 دیجیتال

توسعه سواد ومهارت عمومی دیجیتال در 

 سطح جامعه
 توانمندسازی دیجیتالی آحاد جامعه 

 توسعه نیروی انسانی متخصص 

 در حوزه تحول دیجیتال

 های دیجیتال کارکنان دولتارتقا مهارت

 ها های دیجیتال در مدارس و دانشگاه مهارتتوسعه 

 کار های نرم وسخت دیجیتال نیروی توسعه محیط کار دیجیتال با تمرکز بر ارتقای مهارت

باز و  داده
 شفافیت

 رویکرد باز به انتشار داده های عمومی
 محور گیری داده تقویت رویکرد تصمیم

 پارادایم شفافیت و داده بازتحقق 

 توسعه اکوسیستم تحول دیجیتال زیرساخت فناوری
 های ارتباطی در راستای دسترسی متوازن توسعه زیرساخت

 توسعه پهن باند متناسب با توسعه کاربرد

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
قانون نظام مالکیت معنوی متناسب با عصر دیجیتال  -قانون رقابت و ضد انحصار -قانون رفع تعارض منافع   خالهای قانونی پارادایم ساز شامل :  [2]2

 قانون دسترسی آزاد و منع افشاگری -شفافیت  قانون-
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 الیه کاربرد

 

 های اجرایی تقسیم کار  دستگاه  -7
 های سند  شورای اجرایی فناوری اطالعات مکلف است اقدامات ذیل را که در راستای راهبردها و سیاست

 تحول دیجیتال تهیه و تدوین شده است، پایش و راهبری نماید.

 

  حقوقی ریاست جمهوری موظف است شش ماه پس از تصویب این سند با تشکیل کمیته تخصصی با معاونت

همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و 

ای و  رایانهزدایی(، اتاق بازرگانی فدراسیون فناوری اطالعات، سازمان نظام صنفی  دارایی )هیئت مقررات

های مرتبط با  وکارهای اینترنتی نسبت به شناسایی قوانین و مقررات موازی موجود در حوزه اتحادیه کسب

نویس قوانین جدید به مجلس شورای  های تحول دیجیتال، خالهای آن و پیشنهاد اصالح و یا ارائه پیش الیه

 اسالمی اقدام نماید.

 

 سیاست راهبرد بلوک الیه

رد
ارب

ک
 

دولت 
 دیجیتال

 ارتقا بلوغ دیجیتالی دولت
 

 توسعه دسترسی یکپارچه به داده ها و خدمات دولت با نگرش دیجیتالی

 ایجاد زمینه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه دیجیتالی 

توسعه خدمات دولت با رویکرد مردم محور و مشارکت مردمی در تصمیم سازی و 
 دیجیتالحاکمیت 

وکار  کسب
 دیجیتال

وکار با رویکرد  توسعه فضای کسب

 دیجیتالی 

 پذیریهای نوپا، کوچک و متوسط با هدف ارتقای نوآوری و رقابتسازی بنگاه شبکه

 های باز های فنی انتشار داده حمایت و ترغیب در رعایت الزام

 نفوذ در بازارهای هدف دیجیتال
ای و کشورهای  تمرکز بر بازارهای منطقه)با  

 اسالمی(

حمایت و ترغیب در بکارگیری فناوری های نوین در دیجیتال سازی فرآیندهای کسب و 
 کار 

 توسعه تحول دیجیتال در بخش های اولویت دار اقتصادی

 گسترش روابط فراملی در چارچوب منافع ملی

جامعه 
 دیجیتال

های دیجیتال در حوزه  فناوریتوسعه 

 آموزش
 های دیجیتال تسهیل و حمایت از تغییر سیستم نهادهای آموزشی مبتنی بر فناوری

فراگیر نمودن  خدمات دیجیتال برای 

 شهروندان

 توسعه فرهنگ عمومی دیجیتال 

 های خاص  ها و ابتکارات دیجیتال برای حمایت از گروه پشتیبانی از ایده

 متناسب سازی فضای شهری با جامعه دیجیتال 

 توسعه محتوای دیجیتال ایرانی اسالمی

 جلب مشارکت مردم در تولید محتوا

 توسعه خدمات دیجیتال در حوزه سالمت و رفاه 

 توسعه قانون مداری و مسئولیت پذیری در کاربردهای دیجیتال 

 

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



 لف است سه ماه پس از تصویب این سند شرح وظایف رگوالتورهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مک

ها  های اجرایی متولی آن حوزه تهیه و ابالغ نماید و دستگاه تخصصی دیجیتال هر بخش را با همکاری دستگاه

پس از دریافت آن ظرف شش ماه نسبت به ایجاد رگوالتور دیجیتال در ساختار سازمانی خود منطبق با 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با نظارت نهاد رگوالتوری بین بخشی دیجیتال در  های دستورالعمل

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، اقدام نمایند.

 

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) سازمان فناوری اطالعات ایران( مکلف است پس از تصویب این سند با

مدت و بلندمدت به منظور  مدت، میان های کوتاه هیه و تدوین برنامههمکاری مرکز ملی فضای مجازی نسبت ت

 بوم یکپارچه هویت دیجیتال ظرف مدت سه ماه اقدام نمایند. توسعه زیست

 

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) سازمان فناوری اطالعات ایران( مکلف است پس از تصویب این سند با

را در راستای حفظ  "GDPRحفاظت از اطالعات عمومی/  "عملهمکاری مرکز ملی فضای مجازی دستورال

گذاری ظرف  وکارها و سرمایه های دیجیتالی بیشتر برای کسب حریم خصوصی، حق پاکسازی و ایجاد فرصت

 مدت سه ماه تهیه و تدوین و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال نمایند.

 

  ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است پس از تصویب این سند با همکاری اپراتورهای موبایلی و  وزارت

مرکز راهبردی افتا، مرکز ملی فضای مجازی و قرارگاه پدافند سایبری کشور نسبت به توسعه کمی و کیفی 

 های ارتباطی نسل جدید در کشور اقدام نماید. شبکه

 

 صادرات کاال و خدمات حوزه "یب این سند با تشکیل کمیته تخصصی وزارت صمت موظف است پس از تصو

و همکاری نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان فناوری اطالعات ایران(،  "اقتصاد دیجیتال

معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فراکسیون اقتصاد دیجیتال 

می، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی که حسب نیاز مجلس شورای اسال

های تأمین مالی در آن حضور می یابند، نسبت به  نمایندگانی از اصناف، سندیکاها، اتاق بازرگانی و صندوق

تولید و  های کمک به تکمیل زنجیره  مدیریت صادرات کاال و خدمات دیجیتال بومی و تقویت برند ملی،

 گذاری و تأمین مالی اقدام نماید.   تسهیل بستر قانونی جذب سرمایه

 

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان فناوری اطالعات ایران( مکلف است پس از تصویب این سند

ن ظرف شش ماه با همکاری سازمان استاندارد ایران، مرکز ملی فضای مجازی، پدافند سایبری نسبت به تدوی

 ها اقدام نمایند. استانداردهای فنی انتشار داده
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  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان فناوری اطالعات ایران( مکلف است سه ماه  پس از تصویب این

های با ارزش عمومی، قرارگاه پدافند های دولتی و پیمانکاران دولت صاحب دادهسند با همکاری کلیه دستگاه

مرکز ملی فضای مجازی، مرکز راهبردی افتا، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه، سایبری کشور، 

های  بندی داده سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی نسبت به شناسایی و اولویت

 ماید.ها اقدام ن با ارزش عمومی )غیر حساس و غیرخصوصی( جهت انتشار و شناسایی دارندگان آن

 

  وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف هستند ظرف یک سال پس از تصویب این

سند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی )معاونت فرهنگی 

ی اطالعات نسبت به اجتماعی و محتوایی(، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناور

های درسی و رویدادهای  های تحصیلی، برنامه های آموزشی، رشته بازنگری و طراحی دانشکده ها، گروه

 آموزان و دانشجویان با تمرکز بر نیازهای دانشی و مهارتی عصر دیجیتال اقدام نمایند. تخصصی برای دانش

 

  مکلف هستند ظرف یک سال پس از تصویب این وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 . های دیجیتال اقدام نماید سند نسبت به آماده سازی برنامه توسعه مدارس و دانشگاه

 

 ای با همکاری  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف هستند یکسال پس از تصویب این سند با تشکیل کمیته

علوم، تحقیقات و فناوری، ، وزارت تعاون، کار و رفاه  های علمیه، وزارت نمایندگانی از مرکز مدیریت حوزه

طراحی و اجرای اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به 

مانند معلمان، دار) های مرجع اولویت گروهافزایی در جهت توسعه سواد پایه دیجیتال برای  های دانش برنامه

 اقدام نماید. ه و والدین آنها(اساتید دانشگاه و حوز

 

 سازمان بهزیستی کشور(، وزارت بهداشت،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند شش ماه پس از تصویب این سند با همکاری مرکز ملی فضای 

فرهنگی و اجتماعی و امور محتوایی( نسبت به  مجازی)کمیسیون عالی ارتقاء تولید محتوا و معاونت

 های خاص اقدام نمایند. ریزی و ایجاد خدمات و محتوای دیجیتال برای گروه برنامه

 

  مرکز ملی رقابت مکلف است پس از تصویب این سند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت

کارهای مجازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی )هیأت  صمت، قوه قضاییه، اتاق بازرگانی، اتحادیه کسب و

زدایی(، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت  مقررات

 به طراحی نظام شناسایی و رفع رفتارهای ضد رقابتی بازیگران حاکمیتی اقدام نمایند.
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 ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان فناوری اطالعات(،  شهرداری تهران مکلف است با همکاری وزارت

وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت علوم تحقیقات و 

فناوری،شورای عالی فناوری اطالعات، کمیسیون امور اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک هیأت دولت، 

ن پدافند غیرعامل نسبت به برنامه ارتقا تجربه دیجیتالی شهروندان تهرانی شورای عالی فضای مجازی، سازما

 اقدام نماید. 

 

  وزارت کشور )سازمان پیشگیری و مدیریت بحران( مکلف است پس از تصویب این سند ظرف یک سال با

طالعات احمر، وزارت بهداشت، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت ارتباطات و فناوری ا همکاری جمعیت هالل

 سازی پلتفرم هوشمند مدیریت بحران اقدام نماید. نسبت طراحی و پیاده

 

  وزارت کشور )نیروی انتظامی( مکلف است با همکاری قرارگاه پدافند سایبری کشور، شورای عالی فناوری

)سازمان اطالعات، کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی هیأت دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

فناوری اطالعات( حداکثر تا یک سال پس از تصویب این سند نسبت به طراحی و توسعه پلیس هوشمند مبتنی بر 

 های دیجیتال اقدام نماید. فناوری
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