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پیشنهادی برای سند ملی تحول دیجیتالمولفه های 

چشم انداز تحول دیجیتال
Digital Transformation Vision

تحول دیجیتالآرمان های 
Digital Transformation Goals 

اهداف تحول دیجیتال
Digital Transformation Targets 

استراتژی های تحول دیجیتال
Digital Transformation Strategies 

توانمندسازهای تحول دیجیتال
Digital Transformation Enablers 



نمونه هایی از 
چشم انداز تحول دیجیتال
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فیلیپین
رقابت در دیجیتال، با قابلیتفناوری های نوآور، توانمند با جامعه ای فیلیپین، 

.  دارد، جایی که هر فردی، دسترسی امن و پایدار به اطالعاتبین المللیعرصه 
االترین به بشهروند محور و تعالی را در ارائه خدمات مسئولیت پذیری دولتی که 

خش که از طریق همکاری بدانش بنیان همراه با اقتصادی . سطح رسانده است
.می باشددولتی و خصوصی در خدمت تمامی مردم 

الچشم انداز فیلیپین برای تحول دیجیت
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عربیمتحدهامارات

شده برای شهروندانشخصی سازی ، دولتی هوشمند

چشم انداز امارات متحده عربی برای تحول دیجیتال
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جنوبیکره

چشم انداز کره جنوبی برای تحول دیجیتال

( کاندر هر زمان و هر م)دولتی پیشرفته برای ارتقای مشارکت فعاالنه شهروندان 

از طریق یکپارچه سازی دستگاه های هوشمند با خدمات دولتی
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چشم انداز بریتانیا برای تحول دیجیتال

بریتانیا
فزایش این کار به وسیله ا. ما به دنبال تحول رابطه شهروند و دولت هستیم

تفاده اس. قدرت شهروندان و پاسخگویی بیشتر دولت امکان پذیر خواهد بود

هم از فناوری های دیجیتال به ما کمک می کند تا بیش از هر زمانی، به این م

.دست پیدا کنیم
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چشم انداز مکزیک برای تحول دیجیتال

مکزیک

رای و همکارانه، که بمتصل به هم یک مکزیک دیجیتال، با جامعه ای نوآور، 

رن و ؛ با دولتی باز، مدمی کندخود را تقویت قابلیت های فرصت آفرینی، 

.می بردشفاف که از فناوری به عنوان محور توسعه بهره 
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چشم انداز تایلند برای تحول دیجیتال

تایلند

جیتال دیفناوری های خالقانه مزیت های تایلند دیجیتال یعنی کشوری که از 

ایر ، سرمایه انسانی و سقابلیت های داده ایبرای توسعه زیرساخت، نوآوری، 

.زندمنابع استفاده کرده تا توسعه اقتصادی و اجتماعی پایداری را رقم ب



نمونه هایی از 
آرمان های تحول دیجیتال
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عربیمتحدهامارات

افزایش نوآوری

افزایش تولید و نشر 
دانش با استفاده از 
فناوری اطالعات و 

ارتباطات

افزایش کارایی دولتافزایش رضایت شهروندان

نوآوریافراد دانش دولت
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فیلیپین

دولتی فرایندهای بیشتر در امور و شفافیت 

شهروندان به منظور توانمندسازی و آموزش 
افزایش سواد دیجیتالی

گاندسترسی به اطالعات دولتی برای همافزایش 

دیجیتال به فناوری های استفاده از افزایش 
دریافت خدمات عمومیمنظور 

بیشتر به اینترنت دسترسی 

خدمات الکترونیکی دولتی افزایش 
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مالت

ایجاد اعتماد در جامعه دیجیتال

دسترسی آسان به فناوری ها و ارتباطات و همچنین کمک به شهروندان برای یادگیری نحوه استفاده از فناوری

توانمندسازی جامعه شهروندی برای ایجاد تعامل بیشتر در فعالیت های دیجیتال جامعه

موجودهای ایجاد انسجام در جامعه برای غلبه بر مشکالت اجتماعی، سالمت، ترکیب جمعیتی و معلولیت

شهروند دیجیتال

کسب وکار دیجیتال

دولت دیجیتال
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مالت

افزایش حمایت از فعالیت های کارآفرینانه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

همراستایی عرضه و تقاضای مهارت های دیجیتال

حمایت از کسب و کارهای محلی برای نوآوری بیشتر و ارائه محصوالت و پیشنهادات باکیفیت تر

دیجیتالکسب وکار

شهروند دیجیتال

دولت دیجیتال
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مالت

ساده سازی خدمات عمومی دیجیتالی

افزایش شفافیت و دیجیتالی سازی دولت

ترویج و گسترش تصمیمات داده محور

دیجیتالدولت

شهروند دیجیتال

کسب وکار دیجیتال
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مکزیک
دولتتحول 

اقتصاد دیجیتال

آموزش

ه عنوان ایجاد رابطه ای جدید بین جامعه و دولت با تمرکز بر تجربه شهروندی ب 
کاربر خدمات عمومی با کمک فناوری ارتباطات و اطالعات

بهره بردنابموفق،مکزیکبهرسیدنبرایدیجیتالاقتصاداکوسیستمتوسعه
اقتصادی،رشدوری،به رهافزای شمنظ وربهاقتص ادیفرآین دهایدرفاوااز
شغلایجادو

درچهوآموزشمدیریتدرچهآموزشیفرآین دهایدرف اوایکپ ارچگ  ی
رنشوحفظدرفناوری هااینازبهره گیریهمچنین.یادگی ریفرآین ده ای

هنروفرهنگ
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امنیت عمومی

سالمت دیجیتال

یهمگام ساز بااجتم اع  ی،خشون ت ه ایازجلوگیریجهتفاواازاستفاده
ازوامنیتترویجبرایمشترکاهدافحولحکومتوشهروندانتالش های

طبیعیبالیایازناشیخسارت هایکاهش

 ایفرصت هازاستف ادهبرایجامعدیجیت السالم تسیاس تیکایج اد
 ردیگط رفازوطرفیکازسالم تمراقب ت هایپوششافزایشبرایفاوا

سالمتزمینهدرموجودمنابعوابزارهاازمؤثرتراستفاده

مکزیک



نمونه هایی از 
اهداف تحول دیجیتال
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رومانیتحول دیجیتال از اهداف نمونه هایی 
سالدردرصد66ازثانیهبرمگابیت30سرعتباهمگانیاینترنتپوششافزایش
2020سالدردرصد80به2013

درصد20به2013سالدردرصد1ازبین المللیالکترونیکیتجارتمیزانافزایش
2020سالدر

2020سالتااستانهردرنوینفناوری هایزمینهدرنوآوریمرکز3حداقلایجاد

س الدردرصد5ازالکت رونی کدول تخدماتازشهرونداناستفادهمیزانافزایش
2020سالدردرصد35به2013
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سنگاپورتحول دیجیتال از اهداف نمونه هایی 

جامعهواقتصاددرارزشافزایشبرایارتباطاتواطالعاتفناوریازاستفاده درجهاندرکشوراولین

دالرمیلیارد۲۶تاارتباطاتواطالعاتفناوریصنعتافزودهارزشدرافزایش

دالرمیلیارد۶۰تاارتباطاتواطالعاتفناوریحوزه صادراتدرآمدافزایش

شغل۸۰۰۰۰ایجاد

منازل ۰۰ دراینترنتبهدسترسی

دارنددانش آموزکهخانه هایی ۱۰۰دررایانهوجود
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دیجیتال مالتاز اهداف تحول نمونه هایی 

دولت جامعه اقتصادزیرساخت

دو براب ر ش دن پهن ای
رای ببی ن الملل ی باند 

یکمک به رشد اقتصاد

م ایج اد ی ک سی س ت 
دی ج ی ت  ال آم  وزش 

مام برای تان گل ی س  ی 
جامعه شامل گروه های 

،ص احب  ان کسب و کار
کارکنان و بخش عمومی

80حداقل دیجیتالی کردن 
سرویس کلیدی دولت

ایجاد پنج شهر هوشمند 
در سه سال



نمونه هایی از 
استراتژی های تحول دیجیتال
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بریتانیاتحول دیجیتال نمونه هایی از استراتژی 

درون دولت فرایندهای ایجاد محیط کار دیجیتال به منظور سهولت انجام 

و اصالح فرایندهابینش ها به منظور استخراج کالن داده استفاده از تحلیل 

دارای یک مجریبزرگ و طوالنی مدت فناوری اطالعات که قرارداد های خروج از 

حمایت  از کسب وکارها و مدل های کسب و کاری جدیدایجاد بسترهای نوین برای 
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بریتانیاتحول دیجیتال از استراتژی نمونه هایی 

کسب و کارهامختلف به های APIارائه بستر تدارک 

دولت الکترونیک ذی نفعان تمامی راحت تر برای فعالیت سایبری امن بستر ایجاد 

ه مهارتی و فرهنگی برای شهروندان و دولت به منظور حصول اطمینان از استفادارائه آموزش های 
فناوری های ارائه شدهموثر و صحیح 
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دیجیتال تایلنداستراتژی تحول از نمونه هایی 
برای ارائه خدمات دولت و تشویق به ارائه خدمات جدیدپلتفرم هایی ایجاد 

در دولتداده باز ترویج رویکرد 

برای عموم جامعهفناوری ها ایجاد امکان دسترسی برابر و حداکثری به 

دیجیتالفناوری های آموزشی با کمک فرصت های ایجاد 

حوزه فناوریاستارت آپ های ایجاد و پرورش 

آن هامرتبط به بخش های صنایع دیجیتال و توانمند سازی 

آسه آنتایلند به هاب ارتباطی متصل کردن 
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سنگاپورتحول دیجیتال استراتژی از نمونه هایی 

ری های برای استفاده ی فناونوآور افزایش ظرفیت و سینرژی دولت از طریق ایجاد فضایی 

اطالعات و ارتباطات در دولت

ایجاد محیطی متمرکز بر یادگیری شخصی در مؤسسات آموزشی

فراهم کردن خدمات سالمت یکپارچه

فناوری های اطالعات و ارتباطات در خدمات مالینوآوری  مرکزی برای بسوی حرکت 

ایجاد زیرساخت پرداخت الکترونیک نسل جدید برای کسب و کارهای تجاری
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رومانیتحول دیجیتال از استراتژی نمونه هایی 

دیجیتال در در فرآیندهای آموزش و یادگیری زیرساخت های از تجهیزات و استفاده 

دورراهازسالمتتجهیزاتدسترسیافزایش

ینآنالخدماتکاربرانومجریانبرایاطالعاتبهدسترسیسطحافزایش
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رومانیتحول دیجیتال از استراتژی نمونه هایی 

الکترونیکیپرداخت های حمایت از توسعه 

سایبریامنیتبرایالزممفهومیوسازمانیچارچوب هایایجاد

سازمان هایبرایمقیاس پذیروامنزیر ساختاریفناوری هایایجاد
عمومیخدمات
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دیجیتال کشورهاتحول در تدوین سند ملی کالن رویکردهای 

(Cross Sector)رویکرد فرابخشی 

((Sector Specificبخش محور رویکرد 
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(Sector Specific)بخش محور رویکرد 
نظیر

(Cross Sector)رویکرد فرابخشی 
نظیر

استرالیا

بریتانیا

اسپانیا

ایاالت متحده

فیلیپین

ایتالیا

امارات

ایرلند

نروژ

کلمبیا

هلند

فنالند

سنگاپور

دیجیتال کشورهاتحول در تدوین سند ملی کالن رویکردهای 
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توانمندسازها

سرمایه 
انسانی فناوری قانون شهروند دولت کسب و کار

ی
گ ساز

ش و فرهن
اموز

ی
ت سایبر

امنی

صال افراد
ی و ات

شبکه ساز

ت فنی
زیرساخ

رسانه اجتماعی

کالن داده و تحلیل داده

ت اشیاء
اینترن

ی
ت ابر

محاسبا

داده باز

ت
صنع

ت ها و برنامه های هر 
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زیرساخ

شهروند دیجیتال 
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شهروند محور
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ت دیجیتال
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ش
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دیجیتالی ساز

ت عمومی
امین

ت دیجیتال
دول

ی
ب و کار
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تحول فرایندهای ک

ب و 
س
ی در مدل های ک

سهیل نوآور
ت

کار

سل چهار
ت ن

صنع

بریتانیا
استرالیا
اسپانیا

ایاالت متحده
فیلیپین
ایتالیا
فنالند
کانادا
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مکزیک
رومانی
آلمان
ایرلند
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رویکرد پیشنهادی تدوین سند ملی تحول دیجیتال
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:دیجیتالملی تحول برای انجام پروژه تدوین سند زمان پیشنهادی مدت 
ماه6در حدود 

:پس از انجام این پروژهپیشنهادی گام  

منتخب کشور(Sectors)بخش های (Action Plan)تدوین برنامه اقدام 
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پروژه،رویکرد مشخص شدن پس از 

.و ارائه خواهد شدتفصیلی تدوین ، پروپوزال روز کاری5مدت ظرف 
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(Project Top Chart)ساختار کالن پروژه
شورای راهبردی

راهبریکمیته

مدیر پروژه

مشاوران پروژهدفتر مدیریت پروژه

2تیم  1تیم nتیم 
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ارائ هپ روژه،( پروپ زال)پیش نهادیه که حاوی چارت تفصیلی پروژه نیز خواهد بود در ( PMP)مدیریت پروژه برنامه 
.خواهد گردید

(Project Top Chart)ساختار کالن پروژه 

اعضای شورای راهبردی پروژه با حکم وزیر محت رم ارتباط ات و فن اوری اطالع ات و ی ا حک م ریاس ت محت رم 
.  دانشگاه تهران منصوب می گردد

.اعضای کمیته راهبری پروژه با حکم ریاست محترم دانشگاه تهران منصوب می گردند
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(Project Assumption)پروژه مفروضات 

.خواهد بود( Agile)چابک ( که به طور تفصیلی در پیشنهادیه پروژه معرفی خواهد گردید)رویکرد مورد استفاده در متدولوژی پروژه

.در اجرای پروژه از ظرفیت و تخصص دانشکده های مختلف دانشگاه تهران بهره گیری حداکثری خواهد شد

.در اجرای پروژه از دانش و تجربه افراد صاحب نظر در کشور بهره گیری حداکثری خواهد شد

.این پروژه نیازمند تعامل و ارتباط نزدیک میان تیم اجرایی با واحد های مربوطه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خواهد بود

.رویکرد این پروژه تولید سندی روشن و شفاف، غیر پیچیده، غیر مطول و کاربردی است

.در نتیجه موفقیت آن در گرو مشارکت سایر ارکان کشور است. نگاه سند، ملی و حاکمیتی خواهد بود



دانشگاه تهران

منابع

ردیف نام کشور نام سند

1 Spain digital economy development in Spain

2 Australia towards 2025: delivering public sector digital transformation in Australia

3 Australia Australia's digital transformation agenda

4 Australia digital government transformation

5 United state of ameria
digital government: building a 21st century platform to better serve the 

American people

6 Indonesia unlocking Indonesia's digital opportunity

7 United kingdom government transformation strategy

8 United kingdom digital transformation in government
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منابع
ردیف نام کشور نام سند

9 Sweden for sustainable digital transformation in Sweden – a digital strategy

10 Oman
E.Oman digital strategy: a vision for a country transformation to the new 

area

11 Finland
how Finland is embracing

digital transformation

12 Philippine the Philippine digital strategy

13 Netherlands digital agenda for the Netherlands

14 Singapore Singapore: an intelligent nation, a global city, powered by infocomm

15 Norway digital government review of Norway

16 UAE the national plan for UAE smart government goals

17 Ireland national digital strategy for Ireland phase 1
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منابع
ردیف نام کشور نام سند

18 Colombia digital government review of Colombia

19 Canada digital Canada 150

20 Malta national digital strategy 2014 – 2020

21 Mexican national digital strategy

22 Romania national strategy on digital agenda for Romania

23 Romania Thailand digital economy and society development plan

24 Germany digital strategy 2025

25 Russia digital government 2020

26 Slovenia
digital Slovenia 2020 – development strategy for the information society 

until 2020
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به سوی ایران دیجیتال


