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 1خالصه اجرایی
های الزم در زمینه تحول دیجیتال به منظور  ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال در هدف پروژه حاضر سیاستگذاری و تدوین استراتژی

فرایند اجرایی پروژه در هفت مرحله طراحی  باشد.می در این زمینه نفعان اصلی اثرگذاراقتصاد ملی و تعیین نقش و وظایف ذی
است که طی آن ضمن بررسی مبانی تحول دیجیتال جهت نیل به اقتصاد دیجیتال، از اقدامات سایر کشورها الگوبرداری  شده

ای هگیری راهبردی تحول دیجیتال کشور مشخص شده و برای بخشیابی تحول دیجیتال در کشور ، جهتشده و بر اساس وضعیت
 شود. های اقدام مشخص میتصادی منتخب، برنامهاق

نفعان کلیدی موضوع در های ذیسازی دیدگاهمنظور یکسانباشد که طی آن بهمرحله اول پروژه، تعیین مبانی اصلی اقدامات می
و مبانی نظری تحول دیجیتال همچنین  گردد.مشورتی تشکیل میهای کمیتهها، آنهای ذهنی بررسی چارچوبسطح کشور و 
لف های مختبر بخشاثرات مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی تحول دیجیتال  و شوددر سطح ملی بررسی میاقتصاد دیجیتال 

  شود.می بررسیاقتصادی 

 منتخبای ، اقدامات کاربردی کشورهو اقتصاد دیجیتال المللی اسناد تحول دیجیتالهای بینمرحله دوم، با بررسی نمونهدر 
های کاربردی تحول دیجیتال در کشورهای منتخب، اثرات مستقیم و غیر مستقیم و شدت حوزه عالوه بر بررسی .شودشناسایی می

ه شود. فعالیت دیگر این مرحلمی بررسی و تحلیلوری و اشتغال نیز های اقتصادی مانند بهرهتاثیرات تحول دیجیتال بر شاخص
 لیتکه قاب های تحول آفرین مانند اینترنت اشیاء، رایانش ابری، واقعیت افزوده و مجازیو فناوری روندهای تحول دیجیتال بررسی
 . باشدمیاستفاده در سطح ملی را دارد،  توسعه و

مناسبی از  درکو ارزیابی مبتنی بر آن،  تحول دیجیتال در سطح ملی یتسازی چارچوب ارزیابی وضعدر مرحله سوم با مناسب
سازی مناسب /نیز انتخاب همچنین چارچوب ارزیابی آثار اقتصادی تحول دیجیتال وضعیت کشور در این حوزه ایجاد خواهد شد.

 شود.می

 انداز، آرمان، اهداف و راهبردهای حوزه تحول دیجیتالپس از ایجاد مقدمات نظری و بررسی وضعیت کشور در این حوزه، چشم
های اقدام مقتضی منتخب، برنامهاقتصادی های در مرحله بعدی، به ازای بخش .شودتعیین می دیجیتال جهت نیل به اقتصاد
 ارائه خواهد شد. 

روزرسانی ی و بهها و برنامه ارزیابهای تعریف شده برای بخشهای راهبری، تدوین منشور پروژهمراحل پایانی به ارائه چارچوب
های های بخشها و مسئولیتهای تعریف شده، نقشکه طی آن ضمن مشخص نمودن سازوکارهای اجرای پروژه پردازدپروژه می

های ارزیابی و پایش اجرای اقدامات مشخص مکانیزممختلف کشور در حوزه تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال مشخص شده و 
 شود.می

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــ

1 .Executi ve Summery 
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 مقدمه
و این تغییرات در ساخت جوامع بشری و اقتصادهای ملی با سرعت بسیار باالیی دنیای پیرامون ما پیوستته در حال تغییر است 

های اصلی این تغییرات در سبک زندگی، تولید و مصرف و به معنای عام دهندهها و شتابدر حال رخ دادن است. یکی از پیشران
 است. 1تحول دیجیتالهای محلی، ملی و جهانی، در اقتصاد

ای و حتی جهانی تحت با توجه به اینکه تحول دیجیتال همه ابعاد روابط فردی و اجتماعی را در اقتصتتادهای محلی، ملی، منطقه
توان بیان داشتتتت در نتیجه چنان تحولی اقتصتتتادها شتتتامل بازیگران، مبادالت، دهد، در یک برداشتتتت عام میتاثیر قرار می

ا توان بشوند که از آن میهای دیجیتالی، دچار تحول میی بر امکانات فراهم شتده فناوریها و قراردادهای فیمابین، مبتنپرداخت
 نام برد.  3اقتصاد دیجیتالعنوان 

 هایترین دستاوردضوع است که مهممودهنده این دیجیتال نشانتحول ها و اقدامات کشورهای توسعه یافته در حوزه بررسی برنامه
های قابل تعریف برای یابد. این امر بدین دلیل است که در فضای اقتصادی، سنجهدر فضای اقتصادی نمود می تحول دیجیتال

های اقتصادی و نیز تاثیر روی روابط و گیری وجود دارد و همچنین تاثیر تغییرات روی رفاه فردی و اجتماعی از منظر شاخصاندازه
که های اقتصادی، بلاقتصاددیجیتال نیازمند تحول دیجیتال نه تنها در بخشنیل به یک تر است. تعامالت اقتصادی محسوس

جهت ایجاد درک مشترک از  شرح خدمات حاضرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فنآورانه است. بصورت عام در تمام حوزه
اه : نقشه ر کشور تالیجید تحول ملی سند» نیتدومشاوره  و ارکان اصلی اجرای پروژه مفاهیم پایه، ابعاد و روش اجرایی پروژه

بخش اول دوره حیات پروژه شامل مراحل و  در (شرح خدمات پروژه)در این سند تنظیم گردیده است.  «تالیجید اقتصاد توسعه
. در ادامه شرح متدولوژی شودمیپروژه ارائه  (موضوعی، مکانی و زمانی)اصلی مشخص شده، سپس ابعاد دامنه ی هافعالیت

آمده است. در بخش انتهایی سند ها خروجیو  هاتکنیک، ابزارها و هافعالیتو اقدامات، شرح  هافعالیت، هاورودیپروژه شامل 
 اجرای پروژه ارائه شده است.های هزینهنیز ساختار اجرایی پروژه و 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــ

2 . Digi tal  Transformation 
3 . Digi tal  Economy 

Industry Anal)ح اقتصادخرد است و تحلیل صنعت منظور از اقتصتاد دیجیتال در اینجا اقتصاد بخش فناوری اطالعات و ارتباطات نیست. اقتصاد بخش فناوری اطالعات و ارتباطات موضوعی در سط ysi s) 
Industri)منظر سازماندهی صنعتی بخش اطالعات و ارتباطات از  al  Organi zati on) ملی است. و تحلیل بخشی نقش این بخش در اقتصاد محلی و 
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 . چارچوب مفهومی تدوین سند1.1
ا تمرکز ب به اقتصاد دیجیتالراهبری تحول دیجیتال در سطح کالن و نقشه راه نیل الزم است ، اقتصاد کیشدن  یتالیجیدبرای 

ارکت یعنی سهم بخش دیجیتال در مش دیجیتالنقش اقتصادی تحول و  تاثیرات اقتصادی تحول دیجیتالآن شامل  اصلیبر ابعاد 
 زا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. های اشتغالاقتصادی شامل ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد فرصت

 از: اندعبارت (چارچوب اولیه)«دیجیتال: نقشه راه توسعه اقتصاد تحول دیجیتال ملی چارچوب»ارکان اصلی تشکیل دهنده 
های دیجیتال، عملکرد بهتری در ارائه خدمات به شتتتهروندان خود دارد. فناوریدولتی که با کمک  دولتت دیجیتتال: .1

های دولت دیجیتال خواهد یژگیکتاهش مدت زمان انجام خدمات دولتی، بهبود کیفیت و حذف بوروکراستتتی زائد، از و
 بود.

ها تسهیل خواهد شد. همکاری و وکارهای نوین و رقابت در آندیجیتال، ایجاد کسب اقتصاددر  ل:وکار دیجیتاکسب .2
گذاری خارجی، از های تازه در بستتتر اقتصتتاد دیجیتال و تستتهیل ستترمایهوکارهای نوپا، ایجاد فرصتتتکمک به کستتب

 .استدیجیتال  اقتصاد هایویژگی
زندگی بهتری خواهند داشتتت. های دیجیتال، دیجیتال، شتتهروندان با کمک فناوری اقتصتتاددر  شتتهروند دیجیتال: .3

 تر و با قابلیت دسترسی بیشتر به شهروندان ارائه خواهد شد.تر، ایمنخدمات دیجیتالی در این بستر، ساده
 

های زیر حوزهدر  راهبردهتاو  هتاگیریجهتت، الزم استتتت یتک اقتصتتتاد دیجیتتال برای نیتل بته جهتت تحق  تحول دیجیتتال
 تعیین شود: (هاتوانمندساز )

سازی تحوالت زیرساختی ها به پیادهاین فناوریدیجیتال خواهد بود.  هایفناوریموتور محرک تحول دیجیتال،  فناوری: .1
 کمک خواهد نمود.

های مختلف ایجاد خواهد نمود، قوانین و ای که تحول دیجیتال در بخشبا توجه به تغییرات عدیده و مقررات: قوانین .2
 جهت گردد.و در جهت تسهیل این تغییرات ایجاد و هم راستاهممقررات باید 

. ایجاد الگوی ذهنی مناسب در باشدمیاقتصاد دیجیتال ترین عامل توسعه نیروی انستانی، اصتلی :سترمایه انستانی .3
ای در این زمینه اقدامات پایه از، در زمینه تحول دیجیتالتوستتتعه و کاربری  هتایمهتارتافراد و بته تبع آن گستتتترش 

 .باشدمی

ن الاقدام خواهد بود که عالوه بر تعیین راهبردهای ک هایبرنامهارکان و توانمندستتازهای تحول دیجیتال، مبنای تدوین راهبردها و 
 و اقدامات الزم تعیین خواهد شد. هاگیریجهتمهم منتخب نیز  هایبخشدر این زمینه، در 

 
 : چارچوب مفهومی تدوین سند1شکل شماره 

 
 

 یسطح کالن اقتصاد

 یاقتصاد خردسطح 
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 . چرخه حیات پروژه2.1
. هریک از مراحل دارای یک یا چند هدف مرتبط و قابل حصول رددگمیدر این بخش، مراحل تکوین پروژه از ابتدا تا انتها تشریح 

 .باشدمی
شکیل مرحله تهفت از  پذیری و تشوی  نوآوریبرای تحریک رشد اقتصادی، افزایش رقابت پروژه تدوین سند ملی تحول دیجیتال

 شده است:
  تعیین مبانی پروژه مرحله دوم .1
 نیل به اقتصاد دیجیتال برای الگوبرداری تحول دیجیتال مطالعات :ومسمرحله  .2
 تحول دیجیتال موجود  بررسی و ارزیابی وضع : چهارممرحله  .3
 تحول دیجیتال برای نیل به اقتصاد دیجیتال کالن گیریجهتتعیین  : پنجممرحله  .4
 اقتصادی منتخبی هابخشتدوین برنامه تحول دیجیتال  : ششممرحله  .5
 طراحی چارچوب راهبری : هفتممرحله  .6
 روزرسانیبهتدوین برنامه ارزیابی و  تم:شمرحله ه .7

 

 
  : مراحل پروژه تدوین سند ملی تحول دیجیتال2شکل 

نفعان پروژه و تعیین اقداماتی به ذهنی ذی هایچارچوب. بررسی شودمیپروژه پرداخته  نیازهایپیشدر مرحله اول، به بررستی 
. در فعالیت دیگر این مرحله، مبانی نظری تحول باشدمیاین مرحله  یهافعالیتبا ابعاد تحول دیجیتال، از ها آنمنظور آشنایی 

همچنین اثرات مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی تحول دیجیتال نیز  .شودمیدر ستطح ملی بررسی و اقتصتاد دیجیتال دیجیتال 
، به دنبال شتتناستتایی اقدامات کاربردی استتناد تحول دیجیتال المللیبین هاینمونهمرحله دوم، با بررستتی  .گرددمیشتتناستتایی 
کاربردی تحول دیجیتال در کشورهای منتخب، های حوزه . عالوه بر بررسیباشدمیدیگر به منظور استفاده در پروژه  کشتورهای

 . فعالیت دیگر این مرحلهشودمیبررسی و تحلیل اقتصتادی نیز های شتاخصاثرات مستتقیم و غیر مستتقیم تحول دیجیتال بر 
. شتتناخت وضتتع کنونی کشتتور، یکی از باشتتدمیتحول دیجیتال که قابلیت استتتفاده در ستتطح ملی را دارد،  روندهای ستتیبرر 
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. به همین خاطر، در مرحله باشدمیتدوین سند ملی تحول دیجیتال و ارائه اقدامات دقی  در جهت نیل به این هدف  هایالزمه
جیتال در سطح ملی، درک مناسبی از وضعیت کشور در این حوزه ایجاد چارچوب ارزیابی وضع تحول دی سازیمناستبستوم با 

Iشود که بر مبنای آن وزارت میسازی مناسب/یابی آثار اقتصادی تحول دیجیتال نیز انتخابهمچنین چارچوب ارز خواهد شد. CT 
پس از ایجاد مقدمات نظری و بررستتی وضتتعیت کشتتور در این حوزه،  های اقتصتتادی خواهد نمود.گیری شتاخصاقدام به اندازه

. این موارد در ستطح کالن بیان شده و در شتودمیستند در حوزه تحول دیجیتال تعیین  راهبردهای، آرمان، اهداف و اندازچشتم
پایانی به ارائه اقدام مقتضتتتی ارائه خواهد شتتتد. مراحل  هایبرنامه،  منتختباقتصتتتادی  هتایبخشمرحلته بعتدی، بته ازای 

 .پردازدمیپروژه  روزرسانیبهو برنامه ارزیابی و ها بخشتعریف شده برای های پروژهراهبری، تدوین منشور  هایچارچوب
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 دامنه سند .۲

 دامنه سند. ۲
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دامنه )پروژه  یز مدت زمان اجراینو  (یدامنه مكان)پروژه  یاجرا ی، محدوده مكان(یدامنه موضوع)دامنه پروژه از ابعاد موضوعی 
 تشکیل شده است. (یزمان

 دامنه موضوعی پروژه. 1.2
 از: اندعبارتدامنه موضوعی این پروژه 

 و ابعاد آنواقتصاد دیجیتال   شناخت مبانی تحول دیجیتال 
 اقتصادی تحول دیجیتال  مستقیم و غیر مستقیم شناخت آثار 
  پروژه اثرگذار نفعانذیو  ربطذیذهنی مسئولین  هایچارچوبشناخت 
 المللیبین نهادهایو  کشورهادر سطح ملی در دیگر  و اقتصاد دیجیتال بررستی و تحلیل اسناد مرتبط با تحول دیجیتال 

 در حوزه تحول دیجیتال
  برای نیل به یک اقتصاد دیجیتال در حوزه تحول دیجیتال کشورهابررسی و تحلیل موضوعات مرتبط با اقدامات 
  با رویکرد کاربرد آن در سطح ملی و دیجیتالیزه شدن اقتصاد تحول دیجیتال روندهایبررسی و تحلیل 
  در سطح ملی دیجیتالیزه شدن اقتصاد و موجود ارزیابی تحول دیجیتال هایشاخصو  هاچارچوببررسی 
 دیجیتالیزه شدن اقتصاد و تدوین چارچوب ارزیابی تحول دیجیتال/انتخاب 
  شده سازیمناسببا استفاده از چارچوب تحول دیجیتال کشور ارزیابی وضع موجود 
  برای نیل به یک اقتصاد دیجیتال سند ملی تحول دیجیتال هایسیاست، آرمان، هدف، راهبرد و اندازچشمتدوین 
  مختلف در اقتصاد دیجیتال هایبخش آفرینینقشبررسی تفاوت 
  بر مبنای میزان اثرگذاری در اقتصاد دیجیتال (2شش بخش) داراولویت اقتصادی هایبخشانتخاب 
  منتخب اقتصادی هایبخشارائه برنامه اقدام برای 
 ارائه چارچوب راهبری پروژه 
 برای نیل به یک اقتصاد دیجیتال تدوین منشور طرح ملی تحول دیجیتال 
  پروژه روزرسانیبهتدوین برنامه ارزیابی و 

 

 دامنه مکانی پروژه. 2.2
 .شودمیتعیین  (هافعالیتاجرای های محلاطالعات، مکان اجرای نتایج و آوری جمعمنابع )دامنه مکانی پروژه از ابعاد گوناگون 

در حوزه تحول دیجیتال و سایر  شدهانجامی هافعالیت، اقدامات و هابرنامهداخلی در زمینه های دادهاطالعات از آوری جمعبرای 
و ریزی طرحستایر کشتورها که تجربه های داده. همچنین از شتودمیو نهادهای مختلف استتفاده ها ستازمانمرتبط از های حوزه
 .شودبرداری میبهره، نیز باشندمیرا دارا  و یا اقتصاد دیجیتال تحول دیجیتالهای پروژهو ها برنامهاجرای 

 که به طورهایی بخشی تأثیرگذار در تحول دیجیتال و نیز و نهادهاها ستتازمانمختلف کشتتور به ویژه های بخشنتایج پروژه بر 
 .باشدمیتدوین شده است اثرگذار ها آنتحول دیجیتال برای های برنامهخاص 

پروژه در محل دفتر پروژه و نیز مراکز علمی  (مصاحبه، برگزاری سمینار، کمپینگ و نظایر آن)مطالعاتی ی هافعالیتمکان اجرای 
 .باشدمیو اجرایی حاوی اطالعات مورد نیاز پروژه در سطح کشور 

 

 دامنه زمانی پروژه. 3.2
 مشخص شده است. 1بندی آن در جدول شماره که برنامه زمان باشدمدت زمان اجرای پروژه هشت ماه می

 
 : برنامه زمانی پروژه1جدول شماره 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .است شدهنییتع فرضشیپروژه به طور پ یاجرا یمنابع لازم برا نییو تع یدهشش بخش به منظور سازمان دادتع . 4

 هافعالیت /عنوان مراحل

تعداد 
ستاو

د
رد ها

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ 
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 پروژههای مایلستوندستاوردها و  .4.2
دستتاورد اصلی  22گردیده استت. الزم به ذکر استت که به غیر از  ارائهدر ادامه فهرستت جامعی از دستتاوردهای اصتلی پروژه 

 اجرای فرایندهای تحویل دادنی دیگری نیز در اند، گزارشمذکور که هرکدام از یک یا چندین دستتتاورد فرعی نیز تشتتکیل شتتده
 های ماهیانه وضعیت پیشرفت پروژه،هایی که تحویل خواهند شد، گزارشگردند. از جمله مهمترین گزارشپروژه تهیه و ارایه می

 باشد.جلسات ستاد راهبری پروژه می های ممیزی کیفیت و صورتگزارش

ل
نیمه او

نیمه دوم 
ل 

نیمه او
نیمه دوم 
ل 

نیمه او
نیمه دوم 
ل 

نیمه او
نیمه دوم 
ل 

نیمه او
نیمه دوم 
ل 

نیمه او
نیمه دوم 
ل 

نیمه او
نیمه دوم 
ل 

نیمه او
نیمه دوم 
 

                 3 تعیین مبانی پروژه
و  شناخت و ساخت مفروضات

                  ذینفعان های ذهنیچارچوب
د و اقتصا بررسی مبانی تحول دیجیتال

                  در سطح ملی دیجیتال
                  آثار اقتصادی تحول دیجیتال بررسی

الگوبرداری تحول مطالعات 
برای نیل به اقتصاد  دیجیتال

 دیجیتال
3         

        

های ملی، بررسی و تحلیل برنامه
 و المللی تحول دیجیتالای و بینمنطقه

 اقتصاد دیجیتال
                 

آثار اقتصادی تحول  و تحلیل بررسی
                  دیجیتال در کشورهای منتخب
بررسی و تحلیل روندهای تحول 

                  و اقتصاد دیجیتال دیجیتال
 موجود وضعبررسی و ارزیابی 

                 3  تحول دیجیتال
چارچوب ارزیابی  سازیمناسب/انتخاب

                  تحول دیجیتال در سطح ملی
ارزیابی وضع موجود تحول دیجیتال در 

                  سطح ملی
 چارچوب ارزیابی سازیمناسب/انتخاب

                  تحول دیجیتال  آثار اقتصادی
 تحول گیری کالنتعیین جهت

دیجیتال برای نیل به اقتصاد 
 دیجیتال

4         
        

                  انداز پردازیچشم
                  (اهداف کیفی) هاتعیین آرمان
                  (کمی) گذاریهدف

                  ها و راهبردهاتدوین سیاست
تدوین برنامه تحول دیجیتال 

 منتخب ی اقتصادیهابخش
2                 

دار اولویت اقتصادی  هایانتخاب بخش
                  جهت تدوین برنامه اقدام

 اقتصادی  هایتدوین برنامه اقدام بخش
                  منتخب

                 2 چارچوب راهبریطراحی 
                  حکمرانی دیجیتال

                  تدوین منشور طرح ملی تحول دیجیتال
تدوین برنامه ارزیابی و 

                 1 روزرسانیبه

                  روزرسانیتدوین برنامه ارزیابی و به
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 های پروژه: دستاوردها و مایلستون2جدول شماره 

 
 در ابتدای هر مرحله، برنامه و متدولوژی تفصیلی مربوط به آن ارائه خواهد گردید. *
 ارائه خواهد گردید. (PMP)برنامه مدیریت پروژه  ،پرداختدر فاصله میان امضای قرارداد و وصول پیش **

شماره 
 مایلستون

شماره 
 مرحله

 عنوان دستاوردها
وزن 

 دستاورد
موعد 

 مایلستون
وزن 

 مایلستون

1 
 

مرحله 
 یک

 %1 انتقال دانشگزارش اقدامات 

 %۲۲ روز 62

 %1 ذهنی ذینفعان یهاچارچوبگزارش تحلیل مفروضات و 

 %1 در سطح ملی و اقتصاد دیجیتال گزارش مبانی تحول دیجیتال

 %2 دیجیتالگزارش آثار اقتصادی تحول 

مرحله 
 دو

 و اقتصاد دیجیتال دیجیتال تحول ملی هایبرنامه الگوبرداری اتمطالع گزارش
 (دیجیتال حوزه در مختلف طبقات در کشورها های شکست و ها موفقیت تحلیل)

1% 

 %5  در کشورهای منتخب دیجیتال تحول اقتصادی آثار گزارش 

 %2 و اقتصاد دیجیتال موجود و آتی تحول دیجیتالگزارش الگوبرداری روندهای 

مرحله  ۲
 سه

 %1 کشوردر  سازی شده ارزیابی تحول دیجیتالمناسب/انتخابگزارش چارچوب 

 %8 کشور گزارش وضع موجود تحول دیجیتال %15 روز 92

تحول آثار اقتصادی سازی شده ارزیابی مناسب /انتخاب گزارش چارچوب
 کشورر دیجیتال د

5% 

مرحله  ۳
 چهار

 %2 و  و دیجیتالیزه شده اقتصاد ملی  تحول دیجیتالانداز چشم

 %۲5 روز 112

 %5 (اهداف کیفی) کشورو اقتصاد دیجیتال  تحول دیجیتال های آرمان

 %5 (اهداف کمی) کشور و  اقتصاد دیجیتال  اهداف تحول دیجیتال

 %8 برای نیل به اقتصاد دیجیتال  راهبردهای تحول دیجیتال

 %1 نیل به اقتصاد دیجیتال تحول دیجیتال برای کلیهای سیاست

مرحله  ۳
 پنج

 %12 روز 112 %12 منتخب اقتصادی هایبرنامه اقدام تحول دیجیتال بخش

۴ 

مرحله 
 شش

برای نیل به اقتصاد  دیجیتالتحول  ملی سند پروژه راهبریچارچوب  گزارش
 دیجیتال

۳% 

 %۴ برای نیل به اقتصاد دیجیتال  دیجیتالتحول ملی  طرحمنشور  %۱۲ روز 122

مرحله 
 هفت

برای نیل به اقتصاد  روزرسانی سند ملی تحول دیجیتالسازوکار ارزیابی و به
 دیجیتال

۳% 
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 یشرح متدولوژ .3

 یمتدولوژ شرح .3
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ی مورد استتتتفاده برای انجام هاتکنیکو اقدامات پروژه به تفصتتتیل ارائه گردیده و ابزارها و  هتافعتالیتتدر این بخش مراحتل، 
 .در مراحل مختلف پروژه معرفی شده است هافعالیت

 مبانی پروژهتعیین . مرحله اول: 1.3
حول نظری تبررسی مبانی »و  «نفعانذی های ذهنیشناخت و ساخت مفروضات و چارچوب»فعالیت  سهاین مرحله شتامل 

 باشد.می  «آثار اقتصادی تحول دیجیتال بررسی »و  «در سطح ملیو اقتصاد دیجیتال  دیجیتال 

 ورودی .1.1.3

 شده است.مشخص  3شماره  جدولدر های این مرحله ورودی

 مرحله اول یهایورود :3جدول شماره 

 عنوان شماره
 سایر کشورها در سطح ملی و اقتصاد دیجیتال تحول دیجیتال یهااسناد و گزارش 1
 و تبدیل اقتصادهای ملی به یک اقتصاد دیجیتال ها و مستندات مبانی تحول دیجیتالگزارش 2

 مرتبطهای حوزه سایر کشور در حوزه فاوا و راهبردیهای اسناد باالدستی و برنامه 3
 کلیدی کشور نفعانذیهای دیدگاهحاوی های دادهو سایر  اخبار، اطالعات 4
 المللیها و اطالعات اقتصادی منتشره از مراجع رسمی داخلی  وبینداده 5

 هافعالیت. 2.1.3

 ارائه شده است. 4شماره ک در جدول ین مرحله به تفکیااقدامات و  هافعالیتمجموعه 

 مرحله اولاقدامات و  هافعالیت :4جدول شماره 

 مبانی پروژهتعیین مرحله اول: 

 اتاقدام فعالیت

شناخت و ساخت مفروضات 
 های ذهنیو چارچوب

 نفعانذی

 شناسایی افراد و نهادهای مهم مرتبط
 کلیدیران گیتصمیم و گذارانسیاستذهنی  هایچارچوبشناسایی 
 نفع اثرگذارذینهادهای  در موجود ها و مفروضاتارزششناسایی 

 و در زمینه تحول دیجیتالهم اندیشی  برگزاری جلساتهای مشورتی و تشکیل کمیته
 کلیدی نفعانذی باو ابعاد آن  اقتصاد دیجیتال 

 نفعانذیگزارش تحلیل مفروضات ذهنی ها و ارائه بندی دیدگاهجمع
 بررسی مبانی تحول دیجیتال

در سطح  و اقتصاد دیجیتال
 ملی

 ملی سطح در و اقتصاد دیجیتال دیجیتال های تحولنظریه تحلیل وبررسی 
 در سطح ملی دیجیتالو اقتصاد  دیجیتال ابعاد تحول بررسی

 در سطح ملی نیل به اقتصاد دیجیتالبرای  گزارش مبانی تحول دیجیتالتهیه 

بررسی آثار اقتصادی تحول 
 دیجیتال

 های اقتصادی تاثیرپذیر مسقیم و غیرمستقیم شناسایی حوزه
 های تحول دیجیتال در یک اقتصاد دیجیتال و هگیری الیهای اندازهشناسایی روش

 های نمایانگر تاثیر در سطح خرد و کالن اقتصادشناسایی شاخص

 هافعالیتشرح . 3.1.3

 نفعانذی های ذهنیشناخت و ساخت مفروضات و چارچوب. 1.3.1.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 
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لی نتایج حاصل از سند م سازیپیادهو تصمیم گیران کلیدی در حوزه تحول دیجیتال در  گذارانسیاستبا توجه به اینکه 
 هایاهدیدگالزم است مفروضات و  ،دارند ایپایهنقش  برای تبدیل اقتصتاد ملی به یک اقتصاد دیجیتال تحول دیجیتال

 در این زمینه شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد. هاآن
و دیجیتالی شتتتدن بر رویکرد تحول دیجیتال ها آنو تصتتتمیمات ها دیدگاهابتدا نهادها و افراد مهمی که در این راستتتتا 

سات از طری  برگزاری جل های مشورتی وبا تشکیل کمیته . سپسشوندمیاست، شناسایی  تأثیرگذاردر کشور اقتصاد 
طالعات تخصصی در زمینه ابعاد مختلف تحول دیجیتال و اثرات آن در زمینه تحول دیجیتال، ا انتقال دانشهای و کارگاه

نفعان در خصوص تحول دیجیتال و نوع های ذیسپس دیدگاه شتود.کلیدی ارائه می نفعانذیمختلف به های بخشبر 
 گردد. گذاری استخراج میها برای سرمایههای مورد نظر آناثرگذاری آن بر اقتصاد دیجیتالی و حوزه

 هاتکنیکو  ابزارها 

 فرم پرسشنامه 
 پنل جلسهصورت / فرم مصاحبه 
  نفعانذیهای دیدگاهفرم 

 در سطح ملی و اقتصاد دیجیتال بررسی مبانی تحول دیجیتال. 2.3.1.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

دی منجر به ایجاد رویکر  ،در سطح ملیبرای تبدیل اقتصاد ملی به یک اقتصاد دیجیتال  شتناسایی ابعاد تحول دیجیتال
در  و تدوین نقشه راهراهبردی و نیز تدوین استناد  کشتورهااز ستایر  الگوبرداریانجام در به ویژه  ،مناستب به موضتوع

و اقتصتتاد  تحول دیجیتال داخلی و خارجی در خصتتوص یهااستتناد و گزارش بررستتیبا بر این استتاس  .شتتودمی کشتتور
در راستتتای یک از مفاهیم اصتتلی و ابعاد مختلف تحول دیجیتال ای اولیهب چارچو ،بخشتتیدر ستتطح ملی و  دیجیتال

پیش نویس اولیه تدوین  اقدام آغازین  این فعالیت، بررستتی و ارزیابی .شتتودمیدر ستتطح ملی ارائه اقتصتتاد دیجیتالی 
 .باشدمی ICTشده سند توسعه اقتصاد دیجیتال در وزارت 

 هاتکنیکو  ابزارها 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

 آثار اقتصادی تحول دیجیتالبررسی .3.3.1.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

غیر  مستقیم وطور بهاقتصادی که های حوزهتحول دیجیتال بر اقتصاد کشورها، در این فعالیت  با توجه به اهمیت تاثیر
که نمایانگر اثرات تحول دیجیتال در سطح هایی شاخصشتناسایی شده و  ،پذیرندمیمستتقیم از تحول دیجیتال تاثیر 

ی شناسایی و ديجيتال اقتصادهای اصلی  KPIو  هاشاخصبدین منظور  .گرددمی، استخراج باشدمیکالن و خرد اقتصتاد 
   شودمشخص میگیری و سنجش آنها متدولوژی اندازه

  هاتکنیکابزارها و 

  فرم نکات کلیدی در اسناد 
 

 خروجی. 4.1.3
 مشخص شده است. 5 شمارهاین مرحله در جدول های خروجی

 مرحله اول یهایخروج :5جدول شماره 

 عنوان شماره

 انتقال دانشگزارش اقدامات  1
 ذهنی ذینفعان یهاگزارش تحلیل مفروضات و چارچوب 2
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  تالیجید اقتصادتوسعه  راه نقشه: تالیجیتحول د یتدوین سند مل مشاوره شرح خدمات پروژه

 در سطح ملی و اقتصاد دیجیتال گزارش مبانی تحول دیجیتال 3
 گزارش آثار اقتصادی تحول دیجیتال 4

 برای نیل به اقتصاد دیجیتال الگوبرداری تحول دیجیتالمطالعات : ممرحله دو. 2.3
، «الو اقتصاد دیجیت دیجیتال تحولالمللی بینو ای منطقهملی، های برنامهتحلیل  و بررستی»فعالیت  ستهاین مرحله شتامل 

 «یتالو اقتصاد دیج تحلیل روندهای تحول دیجیتال و بررسی»و  «بررسی آثار اقتصادی تحول دیجیتال در کشورهای منتخب»
 باشد.می

 ورودی. 1.2.3
 مشخص شده است. 6 شماره جدولدر های مهم این مرحله ورودی

 دوممرحله های ورودی :6جدول شماره 

 عنوان شماره

1 
اقتصاد  ،کشورها در حوزه تحول دیجیتال تحت عناوین تحول دیجیتال، دولت دیجیتالاسناد ملی سایر 

 نظایر آنو  دیجیتال

2 
 و دیجتالیزه کردن اقتصاد در زمینه تحول دیجیتال ایمشاورهمؤسسات و ها شرکت ،هابنگاهصنایع،  مستندات

 المللیبینو ای منطقهدر سطح ملی، 
 المللی در حوزه تحول دیجیتالهای بینهای سازمانگزارش 3
 المللیها و اطالعات اقتصادی منتشره از مراجع رسمی داخلی  وبینداده 4
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 هافعالیت. 2.2.3
 ارائه شده است. 7 شمارهاین مرحله به تفکیک در جدول اقدامات و  هافعالیتمجموعه 

 مفرایندها و وظایف مرحله دو :7جدول شماره 

 برای نیل به اقتصاد دیجیتال الگوبرداری تحول دیجیتالمطالعات : ممرحله دو
 اقدامات فعالیت

های برنامهبررسی و تحلیل 
 وای منطقهملی، 

 و تحول دیجیتالالمللی بین
 اقتصاد دیجیتال

 و اقتصاد دیجیتال شناسایی کشورهای دارای برنامه تحول دیجیتال

 و اقتصاد دیجیتال زمینه تحول دیجیتالکشورهای شناسایی شده در های برنامهبررسی 

 و اقتصاد دیجیتال کشورهای مورد بررسی در زمینه تحول دیجیتالهای برنامهتحلیل 

قتصاد و ا تحول دیجیتاللمللی ابینو ای منطقهملی، های برنامهتدوین گزارش بررسی و تحلیل 
 دیجیتال

بررسی آثار اقتصادی تحول 
دیجیتال در کشورهای 

 منتخب

 ها و صنایع منتخب کشورها برای مطالعه انتخاب بخش

 های تاثیرپذیر روی حوزه و اقتصاد دیجیتال تاثیرگذاری تحول دیجیتال بررسی و تحلیل

 های نمایانگر شدت تاثیرگذاری تحول دیجیتال روی شاخص بررسی و تحلیل

تحلیل روندهای  و بررسی
و اقتصاد  تحول دیجیتال
 دیجیتال

 و اقتصاد دیجیتال شناسایی و گردآوری مستندات ارائه شده در زمینه روندهای تحول دیجیتال

 و اقتصاد دیجیتال تحول دیجیتال مطالعه و بررسی روندهای

 مختلفهای حوزهدر  و اقتصاد دیجیتال  روندهای تحول دیجیتالتحلیل 

 و اقتصاد دیجیتال روندهای تحول دیجیتالتدوین گزارش بررسی و تحلیل 
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 هافعالیتشرح . 3.2.3

 تالیجیو اقتصاد د دیجیتال تحولالمللی بینو ای منطقهملی، های برنامهو تحلیل  بررسی. 1.3.2.3

  و چگونگی انجام هافعالیتشرح 

 در سطح ملی و حاکمیتی و برای نیل به یک اقتصاد دیجیتال بسیاری از کشورها اقدامات خود را در زمینه تحول دیجیتال
 وتواند بینش مناستبی برای تهیه سند ، میاندکرده. استنادی که کشتورهای رهستپار ستفر دیجیتال تولید اندآغاز کرده
و اقتصاد  کشورها در حوزه تحول دیجیتال اقدامات ستایرو ها برنامه، این راستتا ایران دیجیتال ایجاد نماید. دراقتصتاد 
 و المللیبین هایسازمانو  ایهمشاور های شرکتمنتشر شده توسط اسناد  زمانهم. گیردقرار میمورد بررسی  دیجیتال
، رویکردهای شتتد و بر استتاس تحلیل نتایجنیز بررستتی خواهد  و اقتصتتاد دیجیتال در حوزه تحول دیجیتال ایمنطقه
 خواهد شد.مشخص دیجیتال ملی  برای نیل به یک اقتصاد در تحول دیجیتالها آنمورد توجه های بخشو  راهبردی

 
 هاتکنیکو  ابزارها 

 راهبردی فرم نکات کلیدی در اسناد 

  آثار اقتصادی تحول دیجیتال در کشورهای منتخب و تحلیل بررسی .2.3.2.3

  و چگونگی و انجام هافعالیتشرح 

و صنایعی که از تحول دیجیتال تاثیر  ی اقتصادیهابا بررسی مستندات ارائه شده در خصوص کشورهای منتخب، بخش
. شودیماقتصادی مشخص های شاخصشناسایی شده  و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تحول دیجیتال بر اند پذیرفته
 دی وضعیت اقتصا های نمایانگرشدت تاثیرگذاری تحول دیجیتال روی شاخص بر مبنای گزارشات منتشر شده، همچنین

 .گرددمی تحلیل بررسی ونیز 

  هاتکنیکابزارها و 

 های کمی آماری و اقتصادسنجیروش 

 5ستمیس ییایپو 

 

 و اقتصاد دیجیتال تحلیل روندهای تحول دیجیتال و بررسی .3.3.2.3

  و چگونگی و انجام هافعالیتشرح 

پردازی تحول دیجیتال را  اندازچشم های مختلف جامعه،ها بر بخشدیجیتالی و اثرگذاری آنتحول شتناستایی روندهای 
 باشد.می کنندهکمک (هاراهبردها و سیاستآرمان، اهداف،  شامل)راهبردی تسهیل نموده و نیز در تدوین اسناد 
و آتی تحول دیجیتال، ابعاد فناورانه، مدیریتی و اجتماعی آن مورد بررسی  ی موجوددر این راستا ضمن شناسایی روندها

ا ههای ایجاد، گسترش و بکارگیری آنهای مختلف روندهای شناسایی شده، زمینهبا تحلیل جنبهگیرد. در ادامه قرار می
 شود.های مختلف بررسی میدر بخش

 هاتکنیکو  ابزارها 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

  نوظهورهای فناوریهایپ سایکل گارتنر برای 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــ

1 .System Dynami cs 
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 خروجی. 4.2.3
 مشخص شده است. 8 شمارهدر جدول های این مرحله خروجی

 مهای مرحله دو: خروجی8 جدول شماره

 عنوان شماره

 و ها موفقیت تحلیل) و اقتصاد دیجیتال دیجیتال تحول ملی هایبرنامه الگوبرداریمطالعات  گزارش ۱
 (دیجیتال حوزه در مختلف طبقات در کشورها های شکست

 در کشورهای منتخب  دیجیتال تحول اقتصادی آثار گزارش  2

 و اقتصاد دیجیتال گزارش الگوبرداری روندهای موجود و آتی تحول دیجیتال 3

 تحول دیجیتال جودبررسی و ارزیابی وضع مومرحله سوم: . 3.3
ارزیابی وضع »و  «چارچوب ارزیابی تحول دیجیتال در ستطح ملی ستازیمناستب/انتخاب »فعالیت  چهاراین مرحله شتامل 

 .باشدمی«تحول دیجیتال آثار اقتصادی چارچوب ارزیابی  سازیمناسب/انتخاب » و «ملیدر سطح  موجود تحول دیجیتال

 ورودی. 1.3.3
 .شده استمشخص  9 جدولدر های این مرحله ورودی

 مرحله سوم یهایورود :9جدول شماره 

 عنوان شماره

 ملی های ارزیابی تحول دیجیتال در سطح مدل ۱
 ملی گیری تحول دیجیتال در سطح اندازههای شاخص اسناد ۲
 تحول دیجیتال آثار اقتصادی های ارزیابی مدل 3
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 هافعالیت. 2.3.3
 .ارائه شده است 12 شمارهک در جدول ین مرحله به تفکیااقدامات و  هافعالیتمجموعه 

 سومف مرحله یو وظا هافعالیت :11جدول شماره 

 موجود تحول دیجیتالبررسی و ارزیابی وضع : سوممرحله 

 اقدام فعالیت

چارچوب ارزیابی سازی مناسب/انتخاب
 تحول دیجیتال در سطح ملی

 ارزیابی تحول دیجیتال در سطح ملیهای شاخصو ها چارچوبشناسایی 
و اقتصاد  ارزیابی تحول دیجیتالهای شاخصو ها چارچوببررسی اسناد 

 دیجیتال
و اقتصاد  های ارزیابی تحول دیجیتالشاخصها و تحلیل مستندات چارچوب

 دیجیتال
های ارزیابی تحول ها و شاخصاخذ نظرات خبرگان در خصوص چارچوب

 و اقتصاد دیجیتال دیجیتال
در  و اقتصاد دیجیتال چارچوب ارزیابی تحول دیجیتالسازی مناسب/انتخاب

 سطح ملی

ارزیابی وضعیت تحول  سازی شدهمناسب/انتخابارائه گزارش چارچوب 
 در سطح ملی و اقتصاد دیجیتالدیجیتال 

ارزیابی وضع موجود تحول دیجیتال در 
 سطح ملی

بر اساس چارچوب  های مورد نیاز ارزیابی تحول دیجیتالگردآوری داده
 سازی شدهمناسب/انتخاب

های تحول های گردآوری شده به منظور ارزیابی شاخصبررسی و تحلیل داده
  دیجیتال

  تحلیل نتایج ارزیابی وضعیت موجود تحول دیجیتال

 ارائه گزارش ارزیابی وضعیت موجود تحول دیجیتال کشور

سازی چارچوب ارزیابی مناسب/انتخاب
 تحول دیجیتالآثار اقتصادی 

 تحول دیجیتالآثار اقتصادی های ارزیابی ها و شاخصشناسایی چارچوب

 تحول دیجیتالآثار اقتصادی های ارزیابی و شاخصها بررسی اسناد چارچوب

تحول آثار اقتصادی های ارزیابی ها و شاخصتحلیل مستندات چارچوب
 دیجیتال
آثار اقتصادی های ارزیابی ها و شاخصاخذ نظرات خبرگان در خصوص چارچوب

 تحول دیجیتال

 دیجیتالتحول آثار اقتصادی سازی چارچوب ارزیابی مناسب/انتخاب

تحول  آثار اقتصادی سازی شده ارزیابیمناسب/ارائه گزارش چارچوب انتخاب
 دیجیتال 

 هافعالیتشرح . 3.3.3

 چارچوب ارزیابی تحول دیجیتال در سطح ملی سازیمناسب/انتخاب. 1.3.3.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

هدف این فعالیت، ارائه یک باشتتد. ای توستتعهی هافعالیتنقطه شتتروع اقدامات و تواند میشتتناخت وضتتع فعلی، 
در این راستا باشد. می در ایران و اقتصاد دیجیتال ستازی شتده برای ارزیابی وضعیت تحول دیجیتالچارچوب مناستب

 شوند.شناسایی می در سطح ملی و اقتصاد دیجیتال ارزیابی تحول دیجیتالموجود برای های ها و شاخصچارچوب اابتد
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نتخاب یک چارچوب نیز اخذ نظرات مشاوران، در خصوص ا ها وبررستی و تحلیل چارچوببا  استتخراج شتده در ادامه
 شود.گیری میتصمیم ،هاسازی یکی از چارچوبپایه و یا مناسب

 اند از:هایی که در این فعالیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتها و شاخصای از چارچوبنمونه

 OECD درویکر  •
 (اکونومیست) آسیایی کشورهای دیجیتال تحول شاخص •
DESI)اروپا اتحادیه دیجیتال جامعه و اقتصاد شاخص • )  
 اروپا اتحادیه دیجیتال تحول امتیازی چارچوب •
 دیلویت دیجیتال تحول ارزیابی چارچوب •

های ارزیابی وضعیت تحول دیجیتال کشور مشخص شاخصستازی شده، مناستب/در انتها بر استاس چارچوب انتخاب
 شود.می

 هاتکنیکو  ابزارها 

 مدل-ماتریس شاخص 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

 ارزیابی وضع موجود تحول دیجیتال در سطح ملی. 2.3.3.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

های الزم شناسایی منابع اطالعاتی برای استخراج دادهسازی شده، مناسب/انتخابچارچوب های نهایی شاخص بر مبنای
 شتناستایی شتده استخراج شده وهای ثانویه دادهاز منابع ها ای مورد نیاز برای تعیین شتاخصهشتود. ستپس دادهمی

 شود.ختلف مشخص میجود تحول دیجیتال کشور در ابعاد موضعیت مو

 

 هاتکنیک و ابزارها 

  کشورسازی شده ارزیابی تحول مناسب /انتخاب شدهچارچوب 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

 جلسه پنلصورت / فرم مصاحبه 

 

 تحول دیجیتال آثار اقتصادی سازی چارچوب ارزیابی مناسب/. انتخاب3.3.3.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

های اثرپذیر از تحول دیجیتال نیز حایز شناسایی وضعیت کشور در حوزه، تحول دیجیتال شناخت وضع فعلیعالوه بر 
تحول دیجیتال در آثار اقتصادی سازی شده برای ارزیابی . هدف این فعالیت، ارائه یک چارچوب مناسبباشداهمیت می
تحول دیجیتال شناسایی آثار اقتصادی های موجود برای ارزیابی ها و شاخصباشد. در این راستا ابتدا چارچوبایران می

ها و نیز اخذ نظرات مشاوران، در خصوص انتخاب یک چارچوب پایه و یا با بررسی و تحلیل چارچوب د. در ادامهشونمی
 شود.گیری میها، تصمیمسازی یکی از چارچوبمناسب

های اقتصادی مهمی که نمایانگر اثر تحول دیجیتال بر شاخصسازی شده، مناسب/در انتها بر استاس چارچوب انتخاب
 چارچوبباشد و ارزیابی وضعیت اقتصاد دیجیتال در دامنه این پروژه نمی شود.مشخص میباشند، شتور میاقتصتاد ک

گیرد تا بر مبنای آن و با قرار می (ICTوزارت )اختیار کارفرما  پروژه، در در ارزیابی آثار اقتصادی تحول دیجیتال تدوین شده
آوری نموده و بر های اقتصتتاد دیجیتال کشتتور را جمعگیری شتتاخصهای الزم برای اندازهاتخاذ ستتازوکار مناستتب، داده

 اساس آن وضع موجود اقتصاد دیجیتال کشور را مشخص نمایند.

  هاتکنیکابزارها و 
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 مدل-ماتریس شاخص 

 فرم نکات کلیدی در اسناد راهبردی 

 

 خروجی. 4.3.3
 مشخص شده است. 11 شمارههای این مرحله در جدول خروجی

 چهارممرحله  یهایخروج :11جدول شماره 

 عنوان شماره

 کشوردر  سازی شده ارزیابی تحول دیجیتالمناسب/انتخابگزارش چارچوب  1

 کشور گزارش وضع موجود تحول دیجیتال 2

 کشورتحول دیجیتال در آثار اقتصادی سازی شده ارزیابی مناسب /انتخاب گزارش چارچوب 3

 کالن گیریجهتتعیین . مرحله چهارم: 4.3
 تدوینگیری کالن تحول دیجیتال کشتتور پس از انجام مراحل قبل و با استتفاده از نتایج حاصتل از مطالعات مراحل قبلی، جهت

راهبردها و تدوین »و « گذاریهدف»، «هاتعیین آرمان»، «انداز پردازیچشتتم»ی هافعتالیتشتتتود. این مرحلته شتتتامتل می
 باشد.می« هاسیاست

 ورودی. 1.4.3
 آورده شده است. 12های مهم این مرحله در جدول شماره ورودی

 مهای مرحله چهار ورودی :12جدول شماره 

 عنوان شماره

 های مرتبطکشور در حوزه فاوا و سایر حوزه راهبردیهای اسناد باالدستی و برنامه 1

 و اقتصاد دیجیتال های ملی تحول دیجیتالگزارش الگوبرداری برنامه 2

 و اقتصاد دیجیتال گزارش الگوبرداری روندهای موجود و آتی تحول دیجیتال 3

 نفعانذیهای ذهنی و چارچوبگزارش تحلیل مفروضات  4

 کشور گزارش وضع موجود تحول دیجیتال 5
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 هافعالیت. 2.4.3
 است. ارائه شده 13و اقدامات این مرحله به تفکیک در جدول شماره  هافعالیتمجموعه 

 و وظایف مرحله چهارم هافعالیت :13جدول شماره 

 گیری کالنجهتتعیین : ممرحله چهار 

 اقدامات فعالیت

 انداز پردازیچشم

 انداز پردازیکلیدی برای چشم نفعانذیتحلیل اصول و مفروضات ذهنی 

های اولیه شامل اسناد باالدستی، نظرات خبرگان، تجارب دیگر کشورها و تحلیل ورودی
 و اقتصاد دیجیتال روندهای تحول دیجیتال

 اندازتدوین چشم

اهداف ) هاتعیین آرمان
 (کیفی

 کلیدی نفعانذیاخذ و تحلیل نظرات خبرگان و 

 تحلیل نتایج مطالعات و الگوبرداری

 و اقتصاد دیجیتال های تحول دیجیتالتدوین گزارش آرمان

 (اهداف کمی)گذاریهدف

 کلیدی نفعانذیاخذ و تحلیل نظرات خبرگان و 
 تحلیل نتایج مطالعات و الگوبرداری

 و اقتصاد دیجیتال تدوین گزارش اهداف تحول دیجیتال ایران

ها و تدوین سیاست
 راهبردها

 کلیدی نفعانذیاخذ و تحلیل نظرات خبرگان و 
 تحلیل نتایج مطالعات و الگوبرداری

 و اقتصاد دیجیتال ها و راهبردهای تحول دیجیتالسیاستتدوین و تائید 

 و اقتصاد دیجیتال ها و راهبردهای تحول دیجیتالبندی سیاستاولویت

 هافعالیت. شرح 3.4.3

 انداز پردازی. چشم1.3.4.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

دستیابی در حوزه و قابل (قبولجذاب و قابل شفاف، واقعی،)انداز تحول دیجیتال عبارت است از تصویری مطلوب چشم
انداز، مدیگر چشعبارتگردد. بهکه دریک اف  زمانی مشخص تعیین می برای نیل به یک اقتصاد دیجیتال تحول دیجیتال

ای است که کشور در جستجوی خل  کند و تصویر آیندهسوی آن حرکت میبیان صتریح سترنوشتی است که کشور به
 آن است.

 ، نتایجو آتی اقتصتتاد دیجیتال ملی کلیدی، وضتتعیت فعلی تحول دیجیتال کشتتور نفعانذیدر این راستتتا مفروضتتات 
انداز تحول مطالعات الگوبرداری و ستتایر استتناد مرتبط مورد بررستتی و تحلیل قرار گرفته و ستتناریوهای مختلف چشتتم

 نتعییو خبرگان ارائه شده و سناریوی منتخب  کلیدی نفعانذیشتود. ستپس سناریوها به دیجیتال کشتور طراحی می
 شود.می

 

  هاتکنیکابزارها و 

  کشور سازی شده ارزیابی تحول دیجیتالمناسب / منتخبچارچوب 

  اسناد راهبردیفرم نکات کلیدی در 
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 جلسه پنلصورت / فرم مصاحبه 

 کمپینگ 

 (اهداف کیفی) ها. تعیین آرمان2.3.4.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

منظور شفاف نمودن شده و بهانداز تعریفها عبارت است از تدوین اهداف کیفی توسعه، در راستای چشمتعیین آرمان
انداز برای رسیدن به چشم»انداز. در حقیقت اهداف مذکور، پاسخگوی یک سؤال اساسی است: مستیر نیل به چشم
 .«شده، به چه مقاصدی باید دست یافت؟در افق زمانی تعیین

های هدف شتتناستتایی شتتده و با توجه به پذیرد. بر این استتاس حوزهپایین صتتورت می به ها با رویکرد باالدوین آرمانت
های تحول شتده به همراه و تحلیل استناد باالدستتی، نظرات خبرگان و تجارب دیگر کشورها، آرمانانداز ترستیمچشتم

 شود.دیجیتال کشور مشخص می

  هاتکنیکابزارها و 

 کشور سازی شده ارزیابی تحول دیجیتالمناسب چارچوب 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

 جلسه پنلصورت / فرم مصاحبه 

 کمپینگ 

 

 (اهداف کمی) گذاری. هدف3.3.4.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

های شتتتاخصشتتتود. روش موردنظر جهت انجام این کار استتتتفاده از برای هر آرمان یک یا چند هدف کمی تعریف می
توان یک یا چند شاخص کلیدی تعریف نمود. این سنجش بوده و برای هر آرمان میاست. شاخص کلیدی، قابل 6کلیدی

کلیدی و همچنین تحلیل نتایج مطالعات و الگوبرداری تعیین  نفعانذیهتا بتا اخذ و تحلیل نظرات خبرگان و شتتتاخص
 شود.می

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــ

6.Key Indicator (KI) 
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  هاتکنیکابزارها و 

 کشورسازی شده ارزیابی تحول دیجیتال چارچوب مناسب 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

 جلسه پنلصورت / فرم مصاحبه 

 کمپینگ 

 

 ها و راهبردها. تدوین سیاست4.3.4.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

انداز تحول دیجیتال ها و چشتتتمیابی به اهداف، آرمانهتا و اقدامات برای دستتتتگیریای از جهتتراهبردهتا مجموعته
ها چارچوبی برای تعریف کیفیت و چگونگی رستتیدن به اهداف و محق  شتتدن راهبردهای تحول باشتتد. ستتیاستتتمی

 دهد.ارائه میو اقتصاد دیجیتال دیجیتال 
کلیدی و خبرگان و نیز تحلیل نتایج مطالعات پیشتتین و الگوبرداری از ستتایر  نفعانذیاخذ نظر  دوین راهبردها بات برای

گردد. راهبردهای تحول تدوین می برای نیل به یک اقتصتتاد دیجیتال ها و راهبردهای تحول دیجیتالکشتورها، ستیاستت
های کلیدی مانند میزان اهمیت، ضرورت اجرای آن برای اجرای سایر راهبردها و نیز دیجیتال کشتور بر استاس شتاخص

 شود.بندی میمیزان تأثیرگذاری آن اولویت
  هاتکنیکابزارها و 

 کشورسازی شده ارزیابی تحول دیجیتال چارچوب مناسب 

 راهبردیاسناد  فرم نکات کلیدی در 

 جلسه پنلصورت / فرم مصاحبه 

 ها و فرم نظرسنجیپرسشنامه 

 کمپینگ 

 کمی  راهبردیریزی ماتریس برنامه(QSPM) 
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  تالیجید اقتصادتوسعه  راه نقشه: تالیجیتحول د یتدوین سند مل مشاوره شرح خدمات پروژه

 . خروجی4.4.3
 ارائه شده است. 14در جدول شماره های قابل تحویل این مرحله خروجی

 های مرحله چهارمخروجی :14جدول شماره 

 عنوان شماره

 و  و دیجیتالیزه شده اقتصاد ملی  تحول دیجیتالانداز چشم ۱
 (اهداف کیفی) کشورو اقتصاد دیجیتال  های تحول دیجیتال آرمان ۲
 (اهداف کمی) کشور و  اقتصاد دیجیتال  اهداف تحول دیجیتال ۳
 برای نیل به اقتصاد دیجیتال  راهبردهای تحول دیجیتال ۴
 نیل به اقتصاد دیجیتال تحول دیجیتال برای کلیهای سیاست ۵

 منتخب ی اقتصادیهاتدوین برنامه تحول دیجیتال بخش. مرحله پنجم: 5.3
 هایبخشمختلف، الزم استتتت  هایبخش آفرینینقشبر مبنای الگوهای موجود در بخش بندی اقتصتتتاد دیجیتال و با توجه به 

 ، مشخص شود.شودمیاقتصادی نیز  هایبخشمنجر به ایجاد ارزش در سایر  هاآندر  گذاریسرمایهدارای اولویت که 
سطح محوری، اقتصاد  3، از نگاه اقتصادی، تحول دیجیتال را به (2217)به عنوان نمونه، مدل ارائه شده توسط باکت و هیکس 

 (3شکل شماره ) کرده است. بندیتقسیمدیجیتال و اقتصاد دیجیتالی شده 
 
 

 
 (2117): مدل ارائه شده توسط باکت و هیکس 3شکل شماره 
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 هایبخش، تروسیعبر اساس مدل، بخش فاوا، به عنوان محور تحول دیجیتال و در دامنه محدود، اقتصاد دیجیتال و در دامنه 
 منتخب دیجیتالی شده اقتصادی قرار دارد.

 تدوین برنامه اقدام »و  «دار جهت تدوین برنامه اقداماولویت اقتصادی هایانتخاب بخش»این مرحله شامل دو فعالیت 
 باشد.می« اقتصادی های منتخببخش

 . ورودی1.5.3
 آورده شده است. 15طی جدول شماره های مهم این مرحله ورودی

 های مرحله پنجمورودی :15جدول شماره 

 عنوان شماره

 گزارش وضع موجود  1
 های ملیبرنامهگزارش الگوبرداری  2
 گزارش الگوبرداری روندهای موجود و آتی  3
 های مرتبطکشور در حوزه فاوا و سایر حوزه راهبردیهای اسناد باالدستی و برنامه 4
 ایران دیجیتالانداز چشم 5
 و اقتصاد دیجیتال های تحول دیجیتالآرمان 6
 و اقتصاد دیجیتال اهداف تحول دیجیتال 7
 برای نیل به اقتصاد دیجیتالراهبردهای تحول دیجیتال  8
 برای نیل به اقتصاد ایارن دیجیتالهای تحول دیجیتال سیاست 9

 هافعالیت. 2.5.3
 ارائه شده است. 16تفکیک در جدول شماره و اقدامات این مرحله به  هافعالیتمجموعه 

 مو اقدامات مرحله پنج هافعالیت :16جدول شماره 

 هاتدوین برنامه تحول دیجیتال بخشمرحله پنج: 

 وظیفه فعالیت

 هایانتخاب بخش
دار جهت اولویت اقتصادی

 تدوین برنامه اقدام

 گذاران و خبرگان دولت، صنعت و دانشگاهاخذ و تحلیل نظرات سیاست 

 صنایع منتخب تحول دیجیتال در سایر کشورها/هاشناسایی بخش 

 های منتخب برای تدوین برنامه اقدامتعیین بخش

تدوین برنامه اقدام  
 اقتصادی هایبخش

 منتخب

 های منتخباخذ و تحلیل نظرات خبرگان در بخش
 های منتخببخشتحلیل نتایج الگوبرداری و مطالعات با رویکرد استخراج برنامه اقدام در 

 در هر بخش منتخب هاآرمانتعیین 
 در هر بخش منتخب گذاریهدف
 در هر بخش منتخب ها و راهبردهاتدوین سیاست

 منتخب اقتصادی هایتدوین و اخذ تأیید برنامه اقدام تحول دیجیتال برای بخش

 هافعالیت. شرح 3.5.3

 دار جهت تدوین برنامه اقداماولویت اقتصادی های. انتخاب بخش1.3.5.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 
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ها و صنایع مختلف انعکاس یابد. بدین منظور الزم گیری کالن تحول دیجیتال کشور بایستی در بخشنتایج تعیین جهت
آرمان، اهداف و راهبردهای مناسب را صنایع منتخب، /هااست با توجه به راهبردهای سطح کالن، برای هرکدام از بخش

 ریزی نمود.طرح
بر مبنای  و نیل به یک اقتصتتتاد دیجیتال در کشتتتور جهتت تحول دیجیتالدر این پروژه شتتتش بخش دارای اولویتت 

 شود.شده مشخص میهای تدوینشاخص
  هاتکنیکابزارها و 

 در ایران برای نیل به اقتصاد دیجیتال  سازی شده ارزیابی تحول دیجیتالچارچوب مناسب 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

  جلسه پنلصورت /فرم مصاحبه 

 منتخباقتصادی های . تدوین برنامه اقدام بخش2.3.5.3

، گیری کالنو همچنین با در نظر گرفتن جهت شدهانجامدر این فعالیت، با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و الگوبرداری 
تحول دیجیتال برای ها، اهداف و راهبردهای گردد. این برنامه اقدام شامل آرمانهای منتخب تدوین میبرنامه اقدام در بخش

 های منتخب است.بخش
  هاتکنیکابزارها و 

 کشور سازی شده ارزیابی تحول دیجیتالچارچوب مناسب 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

  جلسه پنلصورت /فرم مصاحبه 

 ها و فرم نظرسنجیپرسشنامه 

 کمپینگ 

 . خروجی4.5.3
 مشخص شده است. 17های قابل تحویل این مرحله در جدول شماره خروجی

 های مرحله پنجمخروجی :17جدول شماره 

 عنوان شماره

 اقتصادی های منتخببرنامه اقدام تحول دیجیتال بخش ۱

 چارچوب راهبریطراحی . مرحله ششم: 6.3
 باشد.می« تدوین منشور طرح ملی تحول دیجیتال»و  «حکمرانی دیجیتال»این مرحله شامل دو فعالیت 

 . ورودی1.6.3

 .مشخص شده است 18 های این مرحله در جدول شمارهورودی
 های مرحله ششمورودی :18 جدول شماره

 عنوان شماره

 و اقتصاد دجیتال های ملی تحول دیجیتالگزارش الگوبرداری برنامه 1
 اقتصادی های منتخببرنامه اقدام تحول دیجیتال برای بخش 2

 گزارش وضع موجود تحول دیجیتال ایران 3
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 انداز تحول دیجیتال کشورچشم 4
 های تحول دیجیتال کشورآرمان 5
 اهداف تحول دیجیتال کشور 6
 راهبردهای تحول دیجیتال کشور 7
 های تحول دیجیتال کشورسیاست 8
 های مرتبطکشور در حوزه فاوا و سایر حوزه راهبردی هایاسناد باالدستی و برنامه 9
  منتخباقتصادی  هایدیجیتال بخشبرنامه اقدام تحول  11

 هافعالیت. 2.6.3
 ارائه شده است. 19شماره و اقدامات این مرحله به تفکیک در جدول  هافعالیتمجموعه 

 و وظایف مرحله ششم هافعالیت :19 جدول شماره

 چارچوب راهبریطراحی مرحله ششم: 

 اقدامات فعالیت

 حکمرانی دیجیتال

 های تحول دیجیتالها و استانداردهای عملیاتی پروژهسیاستبررسی و مطالعه 
 ها و استانداردهای عملیاتی پروژه تحول دیجیتال در سطح ملیتعیین سیاست

 ریزی اجرای راهبردهاتدوین ساختار مناسب برای برنامه
 تدوین ساختار مناسب برای نظارت بر اجرای راهبردها

 هاها و مسئولیتهای مختلف برای تعیین نقشبخشهای اقدام در تحلیل برنامه
 های مدیریت طرحها و مسئولیتتعیین نقش

 تنظیم گزارش حکمرانی دیجیتال

تدوین منشور طرح ملی 
 تحول دیجیتال

 قبلمراحل  دستاوردهایبررسی 
 دیجیتالریزی و نظارت بر اجرای طرح ملی تحول تدوین برنامه زمانی پیشنهادی برای برنامه

 های مختلفبخش اقدام برنامهتدوین بودجه پیشنهادی جهت اجرای 
 سازی طرح ملی تحول دیجیتالبررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت پیاده

 سازی طرح ملی تحول دیجیتالها و تهدیدهای پیادهبررسی و تحلیل فرصت
 شدههای انجامطرح بر اساس بررسی و تحلیل مخاطراتتعیین 

 بررسی و تعیین مفروضات اساسی طرح
 های اقدامبررسی و تعیین روابط بین برنامه

 تدوین منشور طرح ملی تحول دیجیتال

 هافعالیت. شرح 3.6.3

 . حکمرانی دیجیتال1.3.6.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

ی سازمان را در هافعالیتها و منظور محق  ستاختن تحول دیجیتال در ستطح ملی، نیاز به ساختاری است تا تالشبه
بایستتت ستتاختاری برای گیری کالن، هدایت کند. با توجه به گستتتردگی حوزه تحول دیجیتال، میراستتتای تحق  جهت

ها و همچنین نحوه نظارت بر این طرح، ایجاد لیتها و مسئوها، استانداردهای عملیاتی، نقشمشخص ساختن سیاست
شتتده، ارتباطی یکپارچه بین ستتطوح نمود. با برقراری حاکمیت دیجیتال برای اجرایی نمودن اهداف و راهبردهای تعیین

شتتتده، وظایف و های معینها و ستتتیاستتتتوستتتیله با نگاشتتتت نهادی بر اقدامشتتتود. بدینمختلف پروژه ایجاد می
شود. حکمرانی دیجیتال با کمک نشتگران درگیر در توستعه برنامه تحول دیجیتال کشتور مشخص میهای کمستئولیت
 تهیه و تدوین خواهد شد. المللی، اسناد باالدستی و نظر خبرگان حوزه،الگوهای بین

  هاتکنیکابزارها و 
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  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

  جلسه پنلصورت /فرم مصاحبه 

 منشور طرح ملی تحول دیجیتال. تدوین 2.3.6.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

های اقدام بخشتتی و ستتاختار ها، راهبردها، برنامهها، اهداف، ستتیاستتتمنظور مشتتخص نمودن ارتباط میان آرمانبه
 امدر راستای برنامه اقد های عملیاتی،شده در مراحل قبلی، نیاز به تدوین منشوری از پروژهحکمرانی مجریان مشتخص

هایی که این طرح ها یا حوزه. در منشور طرح ملی تحول دیجیتال، نهادهای اصلی هدف، یعنی مشموالن برنامهباشدمی
بندی، ریستک و مفروضتتات طرح مشخص خواهد بندی، بودجهها را دارد، به همراه برنامه زمانقصتد تأثیرگذاری بر آن
های مختلف تدوین ه تحول دیجیتال کشتور، در سطوح و بخشعنوان مستتندی برای هدایت برنامشتد. این منشتور به

 خواهد شد.
 
 
 
 
 

  هاتکنیکابزارها و 

  جلسه پنلصورت /فرم مصاحبه 

  استاندارد مدیریت پروژه و مدیریت طرحPMBOK 

  راهبردیفرم نکات کلیدی در اسناد 

 . خروجی4.6.3
 مشخص شده است. 22های قابل تحویل این مرحله در جدول شماره خروجی

 

 های مرحله ششمخروجی :21جدول شماره 

 عنوان شماره

1 
برای نیل به اقتصاد  دیجیتالتحول  ملی سند پروژه راهبریچارچوب  گزارش

 دیجیتال
 برای نیل به اقتصاد دیجیتال  دیجیتالتحول ملی  طرحمنشور  2

 روزرسانیبهبرنامه ارزیابی و تدوین مرحله هفتم: . 7.3
 باشد.می «روزرسانیبهبرنامه ارزیابی و »این مرحله شامل یک فعالیت 

 ورودی. 1.7.3
 شده است. مشخص 21 شمارهجدول در های این مرحله ورودی

 

 مرحله هفتم یهایورود: 21جدول شماره 

 عنوان شماره



 

 
 33   تالیجیاقتصاد دتوسعه : نقشه راه تالیجیتحول د یسند مل نیتدو مشاوره شرح خدمات پروژه

 
 

  تالیجید اقتصادتوسعه  راه نقشه: تالیجیتحول د یتدوین سند مل مشاوره شرح خدمات پروژه

 چارچوب ارزیابی تحول دیجیتال در سطح ملی 1
 دیجیتال منشور طرح ملی تحول 2
 انداز تحول دیجیتال کشورچشم 3
 های تحول دیجیتال کشورآرمان 4
 اهداف تحول دیجیتال کشور 5
 راهبردهای تحول دیجیتال کشور 6
 های تحول دیجیتال کشورسیاست 7
 دیجیتال تحول ملی سند پروژه راهبری چارچوب گزارش 8
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  تالیجید اقتصادتوسعه  راه نقشه: تالیجیتحول د یتدوین سند مل مشاوره شرح خدمات پروژه

 هافعالیت. 2.7.3
 ارائه شده است. 22شماره ک در جدول ین مرحله به تفکیااقدامات و  هافعالیتمجموعه 

 ف مرحله هفتمیو وظا هافعالیت :22جدول شماره 

 روزرسانیبهبرنامه ارزیابی و تدوین مرحله هفتم: 

 اقدامات فعالیت

برنامه ارزیابی و تدوین 
 روزرسانیبه

 های تحولطرحارزیابی الگوهای بررسی 
 اقداماتو  هافعالیتتدوین سازوکار ارزیابی 

 شدهانجامسند ملی تحول دیجیتال بر اساس ارزیابی  روزرسانیبهتدوین سازوکار 
 و شرایط نوظهور

 سند ملی تحول دیجیتال روزرسانیبهارائه گزارش سازوکار ارزیابی و 
 

 هافعالیتشرح . 3.7.3

 روزرسانیبهبرنامه ارزیابی و تدوین . 1.3.7.3

 شرح فعالیت و چگونگی انجام 

ماهیت با توجه به  .باشدمیپروژه  هایبرنامه روزرسانیبهچرخه ارزیابی و  تحول دیجیتال، هایپروژهاز عوامل موفقیت 
دین ب قرار دهد. تأثیری تدوین شده را تحت هاتواند برنامهتحول دیجیتال، تغییرات و شرایط نوظهور می پویای روندهای

ا با در این راستبرنامه با توجه به شرایط جدید ایجاد شود.  روزرسانیبهبایست سازوکاری به منظور ارزیابی و می سبب
ارائه  بر طرح مؤثرپایش روندها و عوامل چارچوبی به منظور  های تحول،های ارزیابی طرحو روشها چارچوب بررستتتی

 شود.مشخص میاقدامات اصالحی برنامه  شود و سپس با کمک این چارچوب،می

 هاتکنیکو  ابزارها 

  تحول دیجیتالسند ملی چارچوب ارزیابی 

  جلسه پنلصورت /فرم مصاحبه 

 

 خروجی. 4.7.3
 مشخص شده است. 23 شمارهدر جدول  مرحله نیا لیتحو قابل یهایخروج

 مرحله هفتم یهایخروج :23جدول شماره 

 عنوان شماره

 البرای نیل به اقتصاد دیجیت روزرسانی سند ملی تحول دیجیتالبهسازوکار ارزیابی و  1
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  تالیجید اقتصادتوسعه  راه نقشه: تالیجیتحول د یتدوین سند مل مشاوره شرح خدمات پروژه

 ارائه شده است. 4ساختار کالن پروژه در شکل شماره 

 
 : ساختار کالن پروژه4شکل شماره 

 

با توجه به ماهیت پروژه الزم است در فرایند اجرایی پروژه تعامل و همکاری نزدیکی بین اعضای تیم پروژه در دانشگاه تهران و 
اصلی پروژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود. بدین منظور در سطح راهبردی ساختار سازمانی پروژه،  نفعانذی

شورای راهبردی، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و ری پیش بینی شده است که اعضای شورای راهبردی و کمیته راهب
. شورای راهبردی و کمیته راهبری، متشکل از نمایندگانی از وزارت شوندمیاعضای کمیته راهبری توسط رئیس دانشگاه منصوب 

 .باشندمیارتباطات و فناوری اطالعات و دانشگاه تهران 
 از: اندعبارتشرح وظایف هر یک از ارکان ساختار پروژه 

 

 شورای راهبردی. 1.4

 گذاری در خصوص پروژهسیاست 

 نظارت عالی بر حسن اجرای پروژه 

  گیری در خصوص مخاطرات و مشکالت، تسهیل تخصیص منابع، تصمیم)پشتیبانی و حمایت از فرایند اجرای پروژه
 (د مشابهنفعان بیرونی و موار ارتباط با ذی

 گذاری دستاوردهای اصلی پروژهصحه 

 

 

 کمیته راهبری. 2.4

 اینظارت بر فرایند اجرای پروژه از طری  دریافت و بررسی گزارشات پیشرفت دوره 

 بررسی و تایید متدولوژی و برنامه عملیاتی پروژه 
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  تالیجید اقتصادتوسعه  راه نقشه: تالیجیتحول د یتدوین سند مل مشاوره شرح خدمات پروژه

  (دامنه، زمان و هزینه)بررسی و تصویب تغییرات پیشنهادی در ابعاد پروژه 

  های مقتضی در خصوص مخاطرات و مشکالت پروژهتصمیماخذ 

 

 مدیر پروژه. 3.4

 تهیه و ارائه برنامه پروژه، متدولوژی و دستاوردهای اصلی پروژه 

 ی تیم پروژههافعالیتریزی و نظارت بر برنامه 

 گیری در خصوص تخصیص منابع انسانی و مالی پروژهتصمیم 

 شبرد فرایند اجرایی پروژهنفعان مختلف پروژه جهت پیارتباط با ذی 

 ی پروژههافعالیتدهی از گزارش 

 

 و مشاوران پروژه خبرگان موضوعی. 4.4

 مشارکت فعال در جلسات بررسی و تصویب اسناد راهبردی و بخشی مرتبط 

 های اجرایی پروژهارائه نظرات تخصصی به تیم 

 بررسی و اعالم نظرات در خصوص دستاوردهای تخصصی 

 های تخصصیها در حوزهالزم به مدیر پروژه و مدیران تیم هایارائه مشاوره 

 اعالم نظر در خصوص دستاوردهای پروژه با نظر مدیر پروژه 
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  تالیجید اقتصادتوسعه  راه نقشه: تالیجیتحول د یتدوین سند مل مشاوره شرح خدمات پروژه

 (PMO)دفتر مدیریت پروژه . 5.4

 ریزی و کنترل فرایند اجرایی پروژه شامل:برنامه 

o مدیریت دامنه، زمان، هزینه، کیفیت و ارتباطات 
o  پروژهمدیریت مخاطرات و مشکالت 
o  های پروژهی تیمهافعالیتمدیریت یکپارچگی 

 دهی در سطوح مختلفگزارش 

 نفعان بیرونیهای مختلف پروژه و ذیهای الزم به بخشارائه آموزش 

  هافعالیتایجاد زیرساخت فنی مناسب برای ارکان پروژه جهت انجام 

 پشتیبانی فنی و رفع مشکالت زیرساخت فنی در طول پروژه 

 ح راهبردیتیم سط. 6.4

 انجام مطالعات الگوبرداری تحول دیجیتال 

 یابی تحول دیجیتال در سطح ملیوضعیت 

 های تحول دیجیتالها، اهداف، راهبردها و سیاستانداز، آرمانتدوین چشم 

 های منتخببررسی و تعیین بخش 

 های مستخرج از سند ملیطراحی چارچوب راهبری پروژه 

 سانیروزر تهیه برنامه ارزیابی و به 

 های بخشیتیم. 7.4

 تولید و تحویل دستاوردهای بخش مربوطه 

  و اقدامات به مدیر پروژه هافعالیتارائه گزارش 

 ها جهت یکپارچگی اقدامات تحت نظر هماهنگی با سایر تیمPMO 

 

شناس از یک کار  در هر تیمبا توجه به نقش محوری موضوع اقتصاد دیجیتال در تدوین اسناد بخشی، پیش بینی شده است 
 استفاده شود. ارشد اقتصاد که دانش و تجربه کافی در حوزه اقتصاد دیجیتالی دارد،

 

 


