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حه بندى است و مورد ويرايش مجدد تذكر : اين متن به دليل تبديل از محيط يك ويراستار ديگر، داراى اشكاالت و نواقص صف
قرار نگرفته است.

چكيده 
نظام انفورماتيكى يك كشور، عالوه بر تامين اطالعات مورد نياز فعاليت دستگاههاى دولتى و ابزارى براى سازماندهى و 

گيرد.ار مىريزى مورد استفاده قرمديريت و راهبرى عمليات دستگاهها، به عنوان ابزارى مهم براى نهاد برنامه
ها و خصوصيات مناسب باشد. اين امر ميسر ها و توانائىاما اين موضوع در صورتى امكان پذير است، كه اين نظام داراى قابليت

ريزى كشور بيايد.هاى بعدى به كمك فراروند برنامهريزىريزى مناسب براى توسعه همين نظام انفورماتيكى تا در برنامهنيست مگر با برنامه
ريزى براى توسعه نظام انفورماتيك كشور باشد. ريزى دراز مدت توسعه كشور، برنامهرسد، مهمترين فعاليت در برنامهاز اين رو به نظر مى

شود. براى اينكه نظام انفورماتيك در دستگاههاى كشور توسعه ريزى در سطح دستگاههاى دولتى انجام مىاى از اين برنامهبخش عمده
ها و بستره مناسب براى آن ايجاد شود.زيرساختيابد، بايد

ريزى انفورماتيك توسعه كشور و طرح آن در سطح دستگاههاى دولتى، تنگناها و در اين مقاله پس از توضيح خصوصيات برنامه
انفورماتيكى كشور هاى الزم براى نظامگيرد و پس از آن زير ساختريزى مورد بحث قرار مىمشكالت موجود براى انجام اين برنامه

گردد.ريزى انفورماتيك كشور مشخص مىمطرح شده و همچنين راهكارهاى عملى در برنامه
ريزى، زيرساختها و دستگاههاى دولتىاى بر توسعه انفورماتيك، برنامهمقدمه-١

كنند. ور نقش كليدى را بازى مىهائى هستند كه هر يك در زمينه توسعه كشدو مقوله برنامه ريزى و توسعه انفورماتيك، مقوله
ريزى دقيق و حساب شده ميسر نيست، و از طرف ديگر وجود سيستمهاى اطالعاتى كارآمد و وجود نظام از طرفى توسعه كشور بدون برنامه

كشور، ريزى توسعهكند. جالب اينجاست كه خود برنامهانفورماتيكى در كليه بخشهاى كشور در توسعه كشور نقش جدى را بازى مى
وابستگى تامى به دستيابى به اطالعات و آمار دقيق و وجود سيستمهاى اطالعاتى مناسب در دستگاههاى دولتى دارد. بدون وجود چنين 

ها و ها به كنترل فعاليتتوان در اجراى برنامهتوان به اطالعات مناسب در سطح دستگاههاى دولتى دست يافت و نه مىسيستمهائى نه مى
هاى معمول چرخه عملياتى ريزى و توسعه، بلكه براى فعاليتاسب مبادرت ورزيد. وجود چنين سيستمهائى نه تنها براى برنامهنظارت من

گردد. كشور اهميت بسيارى دارند. از اين رو اهميت ايجاد و توسعه سيستمهاى مكانيزه و انفورماتيكى دستگاههاى دولتى، دوچندان مى
ارآمد و مناسبى را به كار بگيرند و اين سيستمها با ساختارى يكپارچه (و نه يكسان) و جامع، امكان دستيابى به دستگاهها بايد سيستمهاى ك

ترين بازوى دولت در آورند. سيستمهاى انفورماتيك به عنوان قوىاطالعات مناسب و اعمال نظارت را با سرعت و كيفيتى مطلوب فراهم
شود.ىريزى، هدايت و نظارت محسوب مبرنامه



شود، فراروند ها و بخشهاى مختلف سازماندهى مىريزى در شاخهوقتى در مقوله برنامه ريزى توسعه كشور، فراروند برنامه
كند. زيرا اين ها و بخشها توجه را به خود جلب مىآورى اطالعات اهميت بسيارى يافته و بيش از ساير شاخهريزى انفورماتيك و فنبرنامه

ريزان ريزى براى برنامهشود، به عنوان بازوى خود فعاليت برنامهآنكه به عنوان بازوى دولت در اجراى فعاليتها محسوب مىبخش عالوه بر
هاى بيشترى در طراحى و ارائه ريزى توانائىريزى دراز مدت است، براى آنكه در مراحل بعدى برنامهگردد. اگر هدف ما برنامهنيز تلقى مى

ريزى گردد. از همين رو برنامهريزى انفورماتيك به عنوان يكى از محورهاى اصلى مطرح مىته باشد، توجه به امر برنامهبرنامه وجود داش
انفورماتيك در اين مقوله مورد بررسى قرار گرفته است. مانند هر فعاليت پيچيده ديگر ايجاد سيستمهاى مكانيزه و توسعه انفورماتيك 

ريزى دقيقتر آن فعاليت نيز شود، نياز به برنامهريزى مناسب است. از آنجا كه هر چه پيچيدگى فعاليت بيشتر مىهكشور، نيازمند انجام برنام
ريزى توسعه شود، اهميت توجه به برنامهگردد، و نظر به اينكه فعاليت توسعه انفورماتيك، جزو فعاليتهاى پيچيده  محسوب مىبيشتر مى

شود.انفورماتيك مضاعف مى
ريزى يعنى سازماندهى عناصر و منابع موجود و تعيين فراروندهائى كه بايد توسط عناصر، با استفاده مناسب از منابع نامهبر

تامين اطالعات الزم براى -١ريزى و اجراى برنامه عبارتند از : موجود، براى رسيدن به اهداف انجام شود. چهار محور اساسى در برنامه
وجود زيرساختها و شرايط محيطى الزم براى تامين اطالعات، طراحى -٤اجرا و نظارت بر اجراى برنامه.-٣برنامه.طراحى-٢ريزى. برنامه

ريزى، ابتدا بايد به اطالعات دقيق و كاملى ريزى نيز هستند. براى انجام فراروند برنامهو اجراى برنامه. سه محور اول در واقع گامهاى برنامه
ريزى دست يافت، سپس اطالعات مورد نظر را مورد تحليل قرار داده و برنامه را طراحى نمود و پس از رد برنامهاز موضوع و محدوده مو

آن برنامه را اجرا و اجراى آن را كنترل نمود. اما چيزى كه نبايد در اين نقطه فراموش شود، آن است كه اين سه گام عملى نخواهند شد 
ريزى در مورد سيستمهائى عملى و قابل انجام است كه به نحو مناسب تحقق پيدا كند. فرايند برنامهمگر آنكه محور چهارم برنامه ريزى 

ر رفتار قابل پيش بينى و منظمى داشته باشند. سيستمهاى با رفتار غير قابل پيش بينى اصوال قابل برنامه ريزى هم نيستند. در صورتى كه زي
نه امكان تامين اطالعات وجود دارد، زيرا تامين -١در سازمان وجود نداشته باشد : ساخت مناسب و سيستم و شرايط محيطى مطلوب 

نه امكان طراحى مناسب و دقيق وجود دارد، زيرا -٢شود. اطالعات تنها در ساختارهاى منسجم و از طريق خود زير ساختها انجام مى
توان به يكديگر متصل نموده و ر از هم پاشيده را چگونه مىساختار مناسبى وجود ندارد كه طراحى بر مبناى آن انجام شود. عناص

نه امكان اجرا و نظارت بر اجرا وجود خواهد داشت، زيرا سازمان و زير ساختى وجود ندارد كه از اجرا همايت كند و -٣سازماندهى كرد. 
محيطى مناسب براى برنامه ريزى و اجراى برنامه مراحل برنامه را با دقت هدايت كند. از همين رو توجه به زير ساختها و تامين شرايط 

ريزى صحيح و اجراى آنها را از ما گرفته است.داراى اهميت بسيارى است. عدم توجه به اين موضوع امكان انجام برنامه
يزى در رگذارى و برنامهريزى براى توسعه انفورماتيك قابل طرح است. سطح اول، سياستاز منظرى ديگر دو سطح از برنامه

ريزى انفورماتيك در شود. و سطح دوم، برنامهسطح كالن و كشور كه توسط شوراى عالى انفورماتيك و ساير نهادهاى ذيربط انجام مى
ريزى سطح دوم بر عهده خود دستگاه ذيربط است و هيچ نهاد ديگرى توان انجام اين سطح دستگاههاى دولتى. بايد توجه داشت كه برنامه

ريزى در بين اين دو سطح است. ابتدا بايد نشان دهنده فراروند برنامه١و اعمال و اجراى آن را به دستگاهها ندارد. شكل ريزىبرنامه
ريزى كننده قرار گيرد. سپس اين نهاد اطالعات صحيح، دقيق و قابل اطمينان از وضعيت دستگاه و منابع موجود درآن در اختيار نهاد برنامه

دهد. سپس واحدها و ريزى كالن را انجام مىريزى پرداخته و برنامههاى برنامهها و خط مشىيين اهداف، سياستدر سطح كشور به تع
پردازند وريزى جزئى فعاليت دستگاه خود مىها به برنامهها و سياستريزى در خود دستگاهها، با توجه به اين خط مشىبخشهاى برنامه

سطح ملى ( سازمان برنامه )
نظارت بر اجرا
سازى برنامهها   يكپارچهها و خطمشىتعيين سياست

ريزى كالن   در سطح كالنو برنامه



اطالعات صحيح و دقيق از   تعيين برنامه
وضعيت دستگاه   و عوامل آن

اجراى برنامه
سطح دستگاه

ى و داخلى دستگاهريزى در دو سطح ملفراروند برنامه-١شكل 
دهند. اين نهاد با يكپارچه سازى برنامه كليه دستگاهها و سازماندهى و ريزى كننده ملى قرار مىبرنامه را در اختيار نهاد برنامه

ر شناسائى كند. در اين مقاله ما سعى بپيگيرى و تصويب، برنامه را براى اجرا به دستگاهها واگذار كرده و خود بر اجراى برنامه نظارت مى
مسائل و مشكالت مربوط به سطح دوم (دستگاههاى كشور) داريم.
ريزى توسعه انفورماتيك مورد بحث قرارگرفته و زير ساختهاى الزم با تلفيقى از مفاهيم مورد بحث، در اين مقاله مقوله برنامه

ريزى انجام جربيات حاصله و مصاديقى كه در دو برنامهشود. در اين بررسى از تريزى در سطح دستگاههاى كشور مطرح مىبراى اين برنامه
ريزى طرح جامع انفورماتيك دانشگاه شهيد بهشتى شود. طى دو فعاليت مطالعه و برنامهشده در دستگاههاى كشور مشاهده شده استفاده مى

اين مطالعه -Pت و مسائلى كه از ناحيه{) مشكال١٣٧٨-١٣٧٦ريزى طرح جامع انفورماتيك دانشگاه پيام نور () و مطالعه و برنامه١٣٧٤(
}Pهنوز ادامه دارد. 

زيرساختها و سيستمها گريبانگير اين فعاليتها گرديده است ثبت و پس از مطالعه برخى فعاليتهاى مشابه و افزودن مواردى كه در 
هاى كشور و زير ساختهاى الزم براى اين ريزى انفورماتيك در دستگاهاين فعاليتها مشاهده شده است، خصوصيات و تنگناهاى برنامه

گيرد. در انتها نيز راهكارهاى اساسى و كليدى براى انجام توسعه انفورماتيك به اختصار فعاليتها تدوين و در ادامه مقاله مورد بحث قرار مى
شود.مطرح مى

ريزى انفورماتيك در دستگاههاخصوصيات و تنگناهاى برنامه-٢
انفورماتيك در دستگاههاى دولتى، داراى خصوصيات، مشكالت و تنگناهاى خاص است. اهم اين موارد ريزىانجام برنامه

عبارتند از:
}P- در توضيح اين تنگناها، ممكن است نهاد يا سازمان خاصى براى نمونه ذكر شده باشد. قصد از بيان اين موارد انتقاد

ريزى دستگاه با چه مشكالت و گردد كه فراروند برنامهقاله تنها بر اين نكته بحث مىيابررسى عملكرد نهادهاى مورد نظر نيست. در اين م
}Pشود. تنگناهائى مواجه مى

ريزى در دستگاهها چندان جا افتاده و شناخته شده نيست. در ساختار موجود در دستگاهها، و براى پرسنل آنها مسئله برنامه
ف مشخصى نيست و بعضا بجز در موارد بسيار سطحى و مقطعى انجام نشده است. همين موضوع ريزى داراى تعرياصوال فراروند برنامه

].٧٤بودش٧٦پكند[دشريزان را دچار مشكالت متعددى مىبرنامه
ريزى. عمدتا به همان دليل قبلى ذكر شده، امكان صرف بودجه مناسب براى فراروند محدوديت بودجه براى فراروند برنامه

افزارى و فيزيكى بودن نتيجه حاصله (مستندات برنامه)، ارزش بسيار كمى براى آن قائل زى وجود ندارد و به دليل غير سختريبرنامه
].٧٥آشوگ٧٤بودش٧٦پشوند[دشمى

هاى ديگر را تحت الشعاع قرار محدوديت بودجه براى ساختارها و سيستمهاى مكانيزه. كمبود بودجه همانطور كه اغلب فعاليت
هاى كمتر و بالطبع كيفيت هاى مكانيزه با صرف هزينهشود تا سيستمدهد، فراروند مكانيزاسيون را نيز تحت تاثير قرار داده و منجر مىىم

].٧٦پودش٧٢اجتر تهيه شده و مسائل جانبى و مطالعات و اقدامات الزم در اينكار صورت نگيرد[مپائين
افزار بسيار هاى مكانيزه، صرف هزينه بر نرمنسبت به پديده انفورماتيك و سيستمبدليل عدم وجود فرهنگ عمومى جامعه 

شود افزار مىهاى نرمافزار است. بدين لحاظ بخشهائى از طرح كه مربوط به هزينهتر از صرف هزينه بر سختتر و غير قابل قبولمشكل



افزار مشكل سازمان حل نها با صرف هزينه بر سختگيرد و انتظار آن است كه تمعموال مورد توجه و پذيرش قرار نمى
].٧٤بودش٧٦پشود[دش

ريزى و چه در زمينه انفورماتيك در حد كفايت در دستگاهها وجود ندارد و نيروى متخصص كارآمد، چه در زمينه برنامه
ريزى كه بايد توسط اين افراد يا وند برنامههاى شغلى اين زمينه اغلب توسط افرادى با تخصصى ديگر اشغال شده است. لذا انجام فرارپست

].٧٦پودش٧٢اجگردد[مبا كمك آنان انجام شود، دچار مشكالتى مى
ها وانجام گيرىاى و تغيير دائمى و سريع در محيط اين سيستمها از يك سو، و كندى تصميمهاى رايانهتحوالت سريع سيستم

رسند، تكنولوژى هاى تدوين شده به مرحله اجرا مىشود تا زمانيكه برنامهز سوى ديگر باعث مىها در دستگاهها و نهادهاى مربوطه افعاليت
].٧٦اجبينى شده از گردونه خارج شده باش و اين موضوع در موارد متعدد قابل مشاهده است [متغيير كرده و تكنولوژى پيش

روشن نيست. برخى از گزارشها و خبرنامه انفورماتيك، رئوس ريزى انفورماتيكى كشور براى دستگاههامحورهاى كالن برنامه
دانند كه ]. دستگاهها نمى٧٤اعبندى مستند و مستدلى براى دستگاهها وجود ندارد[شكند ولى هيچ جمعهاى انجام شده را اعالم مىفعاليت

ال بررسى است چيست و چگونه و در چه زمانى بندى مشاغل كه چند سال است در شوراى عالى انفورماتيك در حتغييراتى كه در طبقه
دانند از چه سياستى براى استفاده از خطوط مخابراتى بايد استفاده كنند و ... . نمونه مواردى كه اعمال خواهد شد. دستگاهها نمى

ادهاى ذيربط از چند سال قبل هائى در نهها و كميسيونآن فراتر از محدوده دستگاهها است، و اتفاقا كميتهگيرى و سياست گذارىتصميم
].٧٦پمشغول بررسى اين موارد هستند بسيارند. اما در اغلب اين موارد، هيچ سياست قابل اجرا و مشخصى وجود ندارد [دش

ى هاى عملياتدارند. بعنوان نمونه سياستهاى استراتژيك و برنامهسياستگذاران و قانونگذاران به اين امر توجه الزم را مبذول نمى
شود اما در هنگام ارائه طرح نهائى توجهى به اين موضوع تدوين مىفن آورى اطالعات كه در برنامه توسعه سوم كشور، پس از دو دوره بى

گيرد.توجهى تام قرار مىعمال مورد بى
به اين دستگاهها نظير هاى برخى از دستگاههاى اجرائى كشور، و برخى از ساختارهاى وابسته ها و برنامهنامشخص بودن سياست

كند. در بسيارى از ريزى انفورماتيك خود را دارند مشكالتى را ايجاد مىساختارهاى مخابراتى، براى ساير دستگاههائى كه قصد برنامه
هاى خاصى توسط دستگاه مورد نظر اتخاذ شده است، ولى سياست اتخاذ شده به تمام دستگاهها براى مشخص كردن خط موارد سياست

گردند. در برخى موارد نيز شود. حتى با مراجعه مستقيم نيز با بيانات ضد و نقيض مسئولين دستگاه مربوطه مواجه مىشى خود اعالم نمىم
شود، يا مطالب بيان شده فاقد ارزش فنى هاى اتخاذ شده از طريق جرايد اعالم مىرف برخى از مسئولين دستگاه مربوطه، سياستكه از ط

گيرى است و يا اينكه مطالب با اظهارات مسئولى ديگر از همان سازمان و يا بعضا خود همان مسئول در زمان و مكانى ديگر براى تصميم
كشد و ريزى نيست. مكاتبات ادارى و رسمى نيز در اين زمينه مدت بسيارى طول مىگيرى در برنامهناد براى تصميمتناقض دارد و قابل است

].٧٦پعملى و حاوى اظهار نظرهاى مسئوالنه و قابل استناد نيست[دش
ه و بودجه ) داراى ارتباط مناسبى ريزى كننده برنامه توسعه كشور ( سازمان برنامريزى در دستگاه، با نهاد برنامهفراروند برنامه

هاى تدوين شده در دستگاه به هاى مشخص و صحيحى براى اين ارتباط وجود ندارد. حتى رويه صحيحى براى ارائه برنامهنيست. شيوه
هاى عملكردآن شيوهريزى كننده كشور و هاى نهاد برنامهرسد فعاليتسازمان برنامه و بررسى مشترك برنامه وجود ندارد. اصوال به نظر مى

].٧٦پهاى خود تشويق كند[دشريزى داخلى فعاليتاى نيست كه دستگاهها را به برنامهبه گونه
هاى انفورماتيكى داخل دستگاهها است. هاى اجرائى دستگاهها، معضل بزرگ ديگرى براى اجراى برنامهمشكالت سيستم

سازد. بينى شده غير ممكن مىاى دولتى، اجراى هر برنامه را به صورت پيشهاى نامطلوب، در دستگاهههاى كند و با رويهسيستم
هاى توسعه طرحهاى انفورماتيكى كه معموال مستلزم عمليات متعدد فنى و اجرائى است، با كندى چنين عملياتى به صورت غير قابل فعاليت

].٧٥آشوگ٧٦پآيند[دشاجرا در مى



ريزى در آنها فعاليت درستى نداشته باشد، حتى اگر نهاد سبى نباشند، و واحد برنامهوقتى كه دستگاهها داراى سيستم منا
شود. دو ريزى دچار مشكل مىريزى ناقص انجام شده و بنابر اين كل برنامهريزى نيز به خوبى فعاليت كند، سه بخش از فراروند برنامهبرنامه

ريزى فعاليت خود دستگاهها است مورد بحث قرار گرفت. اما بخش ميانى كه برنامهبخش اول ( تامين اطالعات) و سوم ( اجراى برنامه) كه
بينى نشده و يا ناكارآمد است. واحدهاى بودجه و ريزى داخلى دستگاه بستگى دارد. در اغلب دستگاهها اين واحد پيشبه واحد برنامه

هاى مناسب، از انجام اين اشند، معموال بدليل عدم وجود سيستم و رويهاى بدار چنين وظيفهتشكيالت و طرح و برنامه كه قائدتا بايد عهده
كار ناتوانند.

اى و تكنولوژى كه هاى رايانهبندى شغلى زمينه انفورماتيك كه هم اكنون در سازمانها وجود دارد، با خصوصيات سيستمطبقه
آن را با مشكل مواجه ريزى و اجراىنامهگيرد سازگارى ندارد و بدين لحاظ براكنون مورد استفاده قرار مىهم
].٧٦پودش٧٦صجكند[ممى

هاى الزم در كشور و راهكارهاى عملىزير ساخت-٣
ريزى و اجراى برنامه انفورماتيك در دستگاهها، رسد كه براى انجام مناسب برنامهبا توجه به موارد مطرح شده، به نظر مى

هاى مكانيزه و انفورماتيكى ايجاد و توسعه پيدا كنند ضرورى است. به خالف آنچه كه آن، سيستمسهائى كه بر اساآوردن زيرساختفراهم
شود. بلكه موارد متعددى است كه هاى الزم براى اين كار به شبكه مخابراتى و ارتباطى كشور محدود نمىشود، زير ساختاغلب تصور مى

ها عبارتند از :وب انجام شود. مهمترين اين زيرساختبايد ايجاد شود تا توسعه انفورماتيكى به نحو مطل
}P-اكنون در شوراى عالى انفورماتيك و برخى نهادهاى ديگر در حال بررسى و ايجاد است ها همبسيارى از اين زيرساخت

ريزى توسعه در برنامهذكر موارد بيان شده به معناى عدم وجود زير ساخت مورد نظر نيست. در عين حال توجه جدى به همه اين موارد
}Pانفورماتيك كشور ضرورى است. 

اى دارد. سرعت هاى اطالعاتى نقش عمدهاى بين دستگاهها و پياده سازى شبكهشبكه مخابراتى كشور در برقرارى ارتباط رايانه
ده براى مبادله داده در اين ميان هاى مربوطه به شكل مناسب بر اين خطوط در استفادهى شركتهاى خطوط ارتباطى و سرويسو توانائى

هاى عمومى شبكه مخابراتى، به عنوان مثال تعيين هزينه استفاده از اين خطوط داراى مشكالتى بسيار كليدى است. از طرف ديگر سياست
و هزينه اينكار از هزينه رسد كه تا كنون به جاى آنكه استفاده از خطوط مخابراتى براى مبادله داده مورد حمايت قرار گيرداست. به نظر مى

هاى زيادى را به استفاده كنندگان اين زمينه تحميل نموده است.استفاده صوتى كمتر تلقى شود، رويه بالعكس بوده و هزينه
اى كشور در سازماندهى ارتباط بين دستگاهها اهميت بسيارى دارد. ضمن آنكه ايجاد چند شبكه ملى ساماندهى شبكه ملى رايانه

گذارى مناسب و تعيين هائى نظير آموزشى و تحقيقاتى، ادارى، اقتصادى، نظامى و ... به صورت مستقل نيز قابل بحث است. سياستمينهدر ز
اى است.داراى جايگاه ويژهbackboneمتوليان مناسب براى انجام اين امر بسيار داراى اهميت است. در اين مقوله بحث ايجاد 

رسانى در كشور و تدوين مقررات و استانداردهاى مربوطه و نظارت بر ل ارگان هماهنگ كننده اطالعرسانى شامنظام اطالع
مجراهاى اطالعاتى و نيز ايجاد بانك اطالعات توزيع شده ملى به عنوان مرجعى در ذخيره اطالعات رسمى كشور قابل توجه است.

هاى ضرورى تمهاى اطالعاتى موجود در دستگاهها، از زير ساختساختار يكپارچه و به هم پيوسته سيستمهاى مكانيزه و سيس
شوند، در صورتى كه نتوانند با يكديگر به نحو مناسبى ارتباط برقرار كنند هاى اطالعاتى كه در نهادهاى مختلف ايجاد مىاست. سيستم

ديگر ضرورى و گشاينده بسيارى از مشكالت داراى كارائى محدودى خواهند بود. در صورتى كه ارتباط بسيارى از اين سيستمها با يك
ماليات، بيمه، بانك احوال، سيستمهاى كارآمد و صحيح) است. سيستمهاى دستگاههائى نظير ثبتكشور (نظير مشكل اخذ ماليات به شيوه

شور، سيستم اطالعاتى اطالعات پزشكى جمعيت كشور، سيستم اطالعات امنيتى، سيستم اطالعاتى كار، سيستم اطالعاتى حقوقى و جزائى ك
هاى مناسب تحصيالت و آموزش و نظاير آن همه بايد به صورتى يكپارچه و متصل به يكديگر سازماندهى شوند و اطالعات خود را با شيوه



لف با يكديگر مبادله كنند. توجه به اين نكته ضرورى است كه منظور از يكپارچگى، تمركز يا يك شكل بودن نيست، بلكه سيستمهاى مخت
توانند به اين مهم دست يابند.افزارهاى ارتباطى مناسب مىاز طريق قراردادها و ايجاد نرم

اى در دستگاهها بايد از طرف نهادهاى ذيربط تعيين گردد. به هاى رايانهمقررات و ضوابط و ضروريات بكارگيرى سيستم
ها مبادرت نكنند.اقض و ناصحيح به استفاده و ايجاد اين سيستمهاى متفاوت، متناى كه هر يك از دستگاههاى دولتى با شيوهگونه

هاى مكانيزه داراى اهميت بسيارى است. يكى از اهداف نهادهاى سياستگذار، فرهنگ انفورماتيك جامعه، در بكارگيرى سيستم
آگاهانه دارد. بايد ز به تعمق و برخوردىبايد افزايش و ارتقاء اين فرهنگ بخصوص در سطح مديران باشد. فراهم سازى چنين زيرساختى نيا

اى براى ارتقاء فرهنگ انفورماتيك محسوب اى به عنوان وسيلههاى رايانههاى فنى و كاربردى استفاده از سيستمتوجه كرد كه آموزش
خصوصيات استفاده از شود. نكات و روشهائى در اين ميان قابل طرح است كه بينش افراد را نسبت به توانمنديها و ملزومات و نمى

هاى شناختى و هاى مكانيزه افزايش داده و به آنان قدرت برخورد و حركت در اين محيطهاى مكانيزه را بدهد. گنجاندن متنسيستم
ما و هاى مناسب در اين زمينه و نمايش آن از صدا و سيفراشناختى در زمينه انفورماتيك در متون درسى دبيرستانى و دانشگاهى، ايجاد فيلم

هاى توسعه انفورماتيك كشور بايد به اين امر اى داشته باشد. بخشى از هزينهتواند در اين ارتقاء فرهنگى نقش عمدهروشهاى نظير آن مى
].٢-٧٦اجاختصاص داده شود[م

اتيكى داراى هاى انفورمقوانين حقوقى الزم براى نظام انفورماتيكى كشور كه بخصوص در فعاليت واحدهاى خصوصى و پروژه
].٧٥آشاهميت است و بايد مورد توجه قرار گيرد[گ

قوانين نظارتى و ارزيابى و مشاوره كه در امر انفورماتيك در حال حاضر جا افتاده نيست و بايد تهيه و نهاد نظارتى بر اين امر 
هاى انفورماتيكى ها و پروژهرت بر فعاليتتشكيل گردد تا نهادها و دستگاههاى كشور، روش مناسب و مشخصى را براى ارزيابى و نظا

بندى مشاغل در اين زمينه بايد ايجاد شود. ايجاد نهاد داشته باشند. همچنين قوانين و روشهاى مناسبى براى كنترل نيروهاى متخصص و طبقه
تواند كمك كننده باشد.سازمان نظام مهندسى رايانه در اين ميان مى

}P-٧٦صجع كنيد به [مبراى اطالعات بيشتر رجو .[P{
هاى مورد استفاده و جديد بايد ايجاد بندى مشاغل در زمينه انفورماتيك با توجه به تكنولوژىساختار سازمانى و طبقه

].٧٦صجشود[م
در اىاى در سازمانها معلوم نيست و بايد به نحو مطلوب و كارآمد مشخص گردد. وجود مراكز رايانهجايگاه مراكز رايانه

هاى توسعه انفورماتيكى را دچار اختالل كند. همچنين تعيين مقررات، ضوابط و تواند فعاليتجايگاه نامناسب در چارت سازمانى، مى
اى دستگاهها داراى نقش اساسى است.ضروريات فعاليت مراكز رايانه

هاى شوند و در زمينهها محسوب مىزير ساختهاى انفورماتيك به عنوان يكى از مهمترين استانداردها و قراردادهاى سيستم
].٣-٧٦اجمختلف بايد ايجاد گردند[م

آموزش عالى،آموزش و پرورش و آموزشگاههاى آزاد بايد داراى ساختار مناسب و آموزشى انفورماتيك در سطوحنظام
].٧١امكيفيت مطلوب باشد تا توسعه انفورماتيك كشور به شكل مناسب انجام گردد[ن

ها و اجراى آنها بايد به شكلى مناسب هاى ادارى و اجرائى دستگاههاى كشور، براى تحقق پيدا كردن برنامهساختار سيستم
هاى توسعه داراى كارائى و سرعت عمل مناسبى باشند.ايجاد شود تا بخشهاى اجرائى در انجام پروژه

ريزى توسعه انفورماتيك كشور شامل موارد رهاى عملى در برنامهرسد كه راهكاها، به نظر مىبا در نظر گرفتن اين زيرساخت
زير باشد :

تالش مناسب در ايجاد زير ساخت به شكل مطلوب انجام شود.-الف



آن در ها به شيوه مناسب به دستگاهها براى اعمالهاى عمومى اتخاذ شده در مورد هر يك از اين زير ساختسياست-ب 
شود.ها اعالم ريزىبرنامه

ريزى هر يك از دستگاهها به ريزى انفورماتيكى دستگاهها در برنامه توسعه كشور مشخص شود و برنامهجايگاه برنامه-ج 
خودآن دستگاه واگذار شود.

ريزى انفورماتيك در هر يك از دستگاهها ها و دستورالعمل مناسب براى سازگارى و انطباق برنامهها و خط مشىسياست-د 
و به دستگاهها ابالغ شود.مشخص 

ريزى ترغيب و بودجه مناسب براى اين امر تخصيص داده شود.دستگاهها براى برنامه-ه 
نتيجه گيرى-٤

ريزى بايد اى از اين برنامهكند. بخش عمدهريزى توسعه كشور نقش جدى را بازى مىريزى انفورماتيك در برنامهفراروند برنامه
سازى آن صورت گيرد. براى اينكه اين فعاليت توسط تى به منظور ايجاد طرح جامع انفورماتيك دستگاه و پيادهتوسط دستگاههاى دول

ها در امر توسعه بايد مورد توجه هائى در سطح كشور وجود دارد. بنا بر اين ايجاد اين زير ساختدستگاهها انجام شود، نياز به زير ساخت
ريزى به نحو موثرى هدايت شوند.جام مطالعه و برنامهواقع شود و دستگاهها نيز براى ان
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.١٣٧٦-مديريت خدمات كامپيوتر -طرح جامع انفورماتيك دانشگاه پيام نور -دانشگاه پيام نور -] ٧٦پ[دش
.١٣٦٨-هاى انفورماتيك شاخص-شوراى عالى انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه -] ٦٨اع[ش
-در برنامه دوم اساسى بخش انفورماتيكهاىخط مشى-و بودجهريزى برنامه دوم سازمان برنامهشوراى برنامه-] ٧١رب[ش

.١٣٧١-٥٢شماره -انفورماتيك خبرنامه
.١٣٧٥-١٣٤شماره -گزارش كامپيوتر -افزار ايران توسعه صنعت نرم-صادق -پورصادقى-عيسى -پهلوان-] ٧٥ع[ص
.١٣٧٥-١٢٢تا ١٣١هاى شماره-زارش كامپيوتر گ-سيماى انفورماتيك در ايران -سيد ابراهيم -ابطحى -] ٧٥ا[اس
آمار و اطالعات موجود از وضعيت انفورماتيكى -آمار و اطالعات دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك گروه-] ٧٥آش[گ

.١٣٧٥-٦٢شماره -خبرنامه انفورماتيك -كشور 
- ١٢٠شماره -گزارش كامپيوتر -اتيك در برنامه دوم انفورمهاى اساسى برنامهنكاتى چند راجع به خط مشى-] ٧٢ك[گ

١٣٧٢.
.١٣٧٠-٥٠شماره -خبرنامه انفورماتيك -عملكرد و مشكالت شوراى عالى انفورماتيك كشور نگاهى مختصر به-] ٧٠اع[ش
-عالى انفورماتيك هاى دبيرخانه شوراىها و پروژهخالصه گزارشى از فعاليت-شوراى عالى انفورماتيك -] ٧٤اع[ش

.١٣٧٤-٦١شماره-انفورماتيكخبرنامه
اولين كنفرانس آموزش، پژوهش و -بررسى آموزش دانشگاهى علوم كامپيوتر در ايران - ابراهيم نقيب زاده مشايخ -] ٧١ام[ن

.١٣٧١-تهران دانشگاه-كاربرد كامپيوتر در ايران 


