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 یحوزه کارآموز یمعرف

 مقدمه -1-1

های و توسعه ش كه سازمان فناوری اطالعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری  

ا هدف ایجاد بهای جهانی و رایانه ای و ارت اط آنها به یكدیار و در نهایت اتصرررال به شررر كه

ساخت سی به منابزیر ستر ع اطالعاتی، های ارت اطی الزم برای تحقق چنین امری و نیز امكان د

به  1370 از سرررال« امور دیتا » های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان دمات و برنامهخ

 رد.کعنوان یكی از قسمتهای زیر مجموعه وزارت پست و تلاراف و تلفن آغاز به کار 

ری اطالعات در همزمان با تغییر نام وزارت پسرررت و تلاراف و تلفن به وزارت ارت اطات و فناو

اطات دیتا ضمن های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارت در سطح شرکت ، تغییراتی1382سال 

ستان  ستان  تغییر نام یافت و در "هاشرکت ارت اطات داده"به  83تغییر هویت در تاب  1384تاب

تغییر « اتشرررکت فناوری اطالع»با توجه به توسررعه اهداف و ماموریتهای شرررکت، نام آن به 

 یافت.

رکت شقانون اساسی، این شرکت ضمن تفكیک از  44تای اجرای اصل در راس 1387در سال 

ساخت انتقال داد و  م ابرات ایران، کلیه امور اجرایی خود را به شرکت های م ابرات ایران و زیر

به پیشرررنهاد  بنا 1389تغییر یافت و از مهرماه  "شررررکت فناوری اطالعات ایران"نام آن به  

 اطات و سرررمایه نیروی انسررانی رجیه جمهور و وزارت ارتمشررترم معاونت توسررعه مدیریت و 

های دولتی، فناوری اطالعات به منظور انتزاع فعالیت های حاکمیتی و سرریاسررتاذاری از شرررکت

ز شرركل اشرررکت فناوری اطالعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مطرح در اسرراسررنامه خود، 

اطالعات  ان آن به سررازمان فناوریشرررکت دولتی به موسررسرره دولتی تغییر ماهیت یافت و عنو

 ایران اصالح گردید.



 یعنوان کارآموز

3 

 

 

 یحوزه کارآموز یمعرف

 تاری چه سازمان فناوری اطالعات -1-1-1

زارت ه.ش ( تلاراف زیر مجموعه وزارت علوم و پسرررت زیر مجموعه و 1255ق ل از سرررال )

 وظایف و دارالشوری بود.

به  ایت ملقبه.ش( به دستور ناصرالدین شاه، علی قلی خان هد 1255اسفند سال ) 21درتاریخ 

 اطات تاسیه شد.م  رالدوله به عنوان اولین وزیر تلاراف ایران منصوب شد و عمال وزارت ارت 

اپارخانه ها چه.ش ( تغییراتی در ساختاراداری کشور ب صوص در اداره پست و  1259در سال ) 

 د.ایجاد شد و میرزا علی ان امین الدوله به عنوان اولین وزیر پست منصوب گردی

د و به این شرره. ش ( اولین امیتاز تلفن به بصرریر الممالک واگذار  1283سررال ) په از آن در

 ترتیب تلفن نیز در تهران شروع بكار کرد .

رت در هم ادغام ه.ش ( هر دو وزا 1287با توجه به تشابه وظایف اداره تلاراف و پست در سال) 

 و وزارت پست و تلاراف آغاز بكار کرد.

سال ) شرکت تل ه.ش ( وزارت 1308در  سهام  شنهادی به مجله  ست و تلاراف طی پی فن پ

وراسرافیل صوقت را خریداری و وزارت پست و تلاراف و تلفن شكل گرفت که میرزا قاسم خان 

 به عنوان وزیر پست و تلاراف و تلفن منصوب شد.

ضافه شدن فناوری اطالعات به این حوزه و سرعت فراگیر و رشد فز فناوریهای اینده با توجه به ا

ورای شررنام وزارت پسررت و تلاراف و تلفن با تصررویب مجله  1383نوین ارت اطی، در سررال 

دید این وزارت انه اسررالمی به وزارت ارت اطات و فناوری اطالعات تغییر نام یافت تا با وظایف ج

 تناسب بیشتری داشته باشد.

 وظایف و فعالیت های این سازمان -1-1-1-1
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 یحوزه کارآموز یمعرف

نده تیحما تیریمد - ما به امنا یو سرررا افزار و ت ادل اطالعات، نرم یفضرررا تیمور مربوط 

 یعات و کاربردهااطال یتوسعه فنّاور نترنت،یتوسعه ا ،یكیالكترون یافزار، باال بردن آمادگس ت

 آن در کشور.

 .یكیالكترون یهااطالعات و کاربرد یحوزه فنّاور یتهایفعال یسازكپارچهیو نظارت بر  تیریمد-

اطالعات و  یاطالعات کشرررور بعنوان کارگزار وزارت ارت اطات و فناور یب ش فنّاور تیهدا -

اطالعات  یاورکردن کاربرد فنّ ریفراگ یبرا یاز ب ش خصوص یتیحما یاستهایس شنهادیاراجه پ

 در کشور.

 چارت سازمانی-1-1-1-1-1

 
 سازمانی کل   نمودار (1-1)شكل                                                  
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 یحوزه کارآموز یمعرف

 

 

 
 
 
 
 

  
  

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دفتر همكاری هانمودار سازمانی  (1-2)شكل                                    

 

اط با مدیر کل دفتر همكاری های فرا سازمانی ارت 
 صنعت و دانشااه

مانی رییه اداره مدیر کل دفتر همكاری های فرا ساز
 ارت اط با صنعت و دانشااه

 

نی معاون مدیر کل دفتر همكاری های فرا سازما
 ارت اط با صنعت و دانشااه

 

معاون سیاست گذاری و اعت ار ب شی 
 فناوری اطالعات

اط کارشناس دفتر همكاری های فرا سازمانی ارت 
 با صنعت و دانشااه
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در محل استقرار مشروح فعالیت های انجام شده
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 یها تیمشروح فعال

انجام شده در محل 

 مقدمه -1-2

ردن ک یعمل یاسررت و برا انهیحرکت ماجراجو کیکسررب وکار نوپا )اسررتارت آ (،  کیحرکت 

سان یرویبه ن ده،یا سرما یان ستفاده از تجرب ،یمال ی هیماهر،   نیو همچن میت تیموفق، تقو اتیا

ستفاده از منابع درست  ریمس نیاست و در ا ازین یفرد یها یژگیو  یبه شمار م یاتیامر ح کیا

 رود.

 ت.اس دهینرس تینفر به موفق کی)استارت آ ( با تالش تنها  ییوکار نوپا کسب چیه

 کی. كندیم نو گاه ناممك تری به هدف را طوالن دنیرسر ریمسر ،ییتنها به تیموفق یبرا تالش

 ینوپا یرهاوکا در کسررب کهفراموش کرد دیکند. ن ا یعتر طیرا سررر تیموفق ریمسرر تواندیم میت

ضه  یفناور یحوزه  صول یسره هر چ یاطالعات و ارت اطات، عر که  یمتخد ایعتر حداقل مح

شتر شد آن را ب رد، کل یم ضر با سوب م تیموفق عامل نیتری دیحا  یمه ه نیا اما.شودیمح

 .ستیدارند، ن ازیبه آن ن تیموفق ینوپا برا یوکارها که کسب یزیچ

س ضا یوکارها بک شد یانداز کنند. آن ها از راه ینم تیخأل فعال ینوپا در ف س و ر  به دنیتا ر

ساختیبلوغ، به منابع و ز خود  مرع یکردن چرخه  یط یبرا یافزار و نرم یافزار س ت یها ر

 کسررب یدجی ازهایاز ن ارید یكیهاذاران  یو سرررما یدیکل یبه شرررکا یابیدارند. دسررت ازین

 عمرشان است. ی نوپا در چرخه یوکارها

توسعه  و ، رشدفاوا در تمام مراحل آغاز ینوپا یوکارها کسب یریگ و تسهل یتوانمندساز مرکز

 با کسب دنتوانیم اندارندگان استارتا  ها یا ایده گرداز. مشتریان خواهد بودهمراه  هاوکار کسب

 و دنده لیرا تشك انشینوپا میمرکز ت نیاز ابتدا در هم ای دنان به مرکز وارد شوش میتوکار نوپا و

سا یبر تعامالت جار عالوه سب جادیا رهیزنج نفعانیر ریخود با  سعه ک به  زین نوپا یهاوکار و تو

 .دنبپرداز ییافزا هم
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 یها تیمشروح فعال

انجام شده در محل 

 کارآموزاستقرار معرفی واحد محل  -2-2

ساز مرکز سه یتوانمند سب یگر لیو ت ساله در  یقاتیطرح تحق هیفاوا برپا ینوپا یوکارها ک دو

ه صررنعت موفق و مشرراب یها بوم سررتیز یقیتط  یو با بررسرر رانیا اطالعاتی سررازمان فناور

ست. نت جادیا شرویپ یدر کشورها یدولت یتیحما یاطالعات و روندها یفناور حاصل  جیاشده ا

شد  یسته بندحوزه د نینفعان ا یو ر کارشناسانبا فعاالن، یو همفكر لیپه از است راج، تحل

 شكل دهد. یحیمرکز را به صورت صح نیا یها تیتا مأمور

س اجتناب ص یموجود و دور یاز بروکرا ستن از رقابت با ب ش خصو  نیات اخدم یدر طراح یج

 نظر گرفته شده است. در نهاد به دقت

 وظایف و ماموریت ها -1-2-2

ست گذاری های دولت از طریق ایجاد ارت اط پویا میان حلقه  ● سیا شی بر  ای م تلف هاررب 

 لی.صنعت و همفكری با ب ش خصوصی برای بهینه سازی راهكارهای م -دانشااه-بازار 

فعالیت غیرانتفاعی برای توسررعه ملی با در نظر گرفتن منافع همه ری نفعان فناوری اطالعات  ●

وکارهای  ب ش های م تلف زنجیره زیست بوم کسفظ تعادل بازار در بکشور و تالش برای ح

 نوپا و توجه به تقویت حلقه های ضعیف تر.

اوا و ایجاد بسررتری ملی برای تسررهیل همكاری حلقه های م تلف کسررب وکارهای نوپای ف ●

 کمک به دردسترس قرار گرفتن منابع برای فعالین زیست بوم.

وکار  ببوم کسرر های الزم برای توانمندسررازی فعاالن زیسررتفراهم کردن و اراجه آموزش  ●

 نوپای فاوا.
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 یها تیمشروح فعال

انجام شده در محل 

 شرح پرو ه ها و فعالیتهای انجام شده توسط کارآموز -3-2

 یایو مزا م تلف داشرته یکشرورها نیب یا اطالعات و ارت اطات رشرد گسرترده یامروزه فناور

 یاصررل از فناورجذب منافع ح یبرا رو نیکرده اسررت. ازا جادیا یزندگ تیفیک در به ود یفراوان

 .صورت کارآمد استفاده شود اجرا و به یفناور نیا دیاطالعات و ارت اطات، با

 انیم ایدر کشرور  یتالیجیدر حال رشرد شركاف د یمهم اسرت که اگر کشرورها اریامر بسر نیا

شورها سا یخوب به را ارید یک  یماندگ با عقب یراحت کنند به یتوجهی به آن ب اینكرده  ییشنا

 شرررفتیاطالعات و ارت اطات را در رشررد و پ یفناور ااهیجا موضرروع نیرو خواهند شررد. ا به رو

ستفاده یو ضرورت دسترس دهدیکشورها نشان م  یخوب اطالعات و ارت اطات را به یفناور از و ا

 . سازدیمش ص م

 نظارت -1-3-2

 ینیکارآفر ستمیاکوس یها داده لیو تحل یپرو ه شناخت، جمع آور -2-3-1-1    

سب و سعه و یاری نمودن ک شرفت و تو ستای به ود کیفیت زندگی و کمک به پی کارهای  در را

ی در اسررتان ها و نوپا در ابتدا امر سررازمان فناوری اطالعات با همكاری پارم های علم و فناور

 یها ،شرررکتیمراکز نوآورمناطق م تلف کشررور در صرردد جمع آوری اطالعات مفید در حوزه 

ستارتا  ها و واحدها کسب یگذار هیسرما یو خصوص یدولت  ر در پارمفناور مستق یوکارها، ا

علم و  یها ها و پارم شررتابدهنده ،یکار اشررتراک یفضرراها ها، نگیهلد ،یو فناور علمی ها

سی و نظارت برفناور شانه برر این داده ها را  ی برآمده و اینجانب در طول دوره کاراموزی خود 

 .داشتم

مناطق   ی جمع آوری شررده توسررط کارگزاران سررازمان فناوری اطالعات دربا بررسرری داده ها

 سیدیم.رم تلف کشور و مقایسه این داده ها در حوزه های م تلف به نتایج جالب توجهی 

سوادی و تعداد زیاد مراکز علمی و پژوهشی در اکثر مناطق  یكی از موارد قابل تامل نرخ باالی با

کشور است که نشان دهنده وجود نیروی قوی و مستعد جهت تامین نیروی مت صص یا فعالیت 
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شور با وجود برخوردار بودن از  سیاری از مناطق ک ست. با این حال ب در حوزه پرو ه های علمی ا

رایط مشكالت زیادی جهت تامین نیروی مت صص و راه اندازی کسب و کار های موفق این ش

داشتند. این مشكل بیشتر در استان هایی دیده میشود که در جوار استان های بزرگ و رشد یافته 

ستان گیالن مت صصان زیادی در حوزه های م تلف  ای مثل تهران قرار دارند. به عنوان مثال ا

اطالعات تربیت میكند اما این افراد په از مدتی به شهرهای بزرگ تر مهاجرت از جمله فناوری 

 کرده و ترجیح میدهند فعالیت خود را در شرایط بهتری ادامه دهند.

ستارتا   به غیر از این موارد مشكالت دیاری از ق یل عدم سرمایه گذاری ب ش خصوصی در ا

ارهای کو مشرركالتی نظیر صرردور مجوز و انجام کارهای اداری مرت ط با کسررب و های کوچک 

شتابدهنده ها به تعداد کافنوپا  شده به چشم در گزارش ها تی در اکثر مناطق و عدم وجود  نظیم 

 می ورد.

 ن ها دارند.آها نقش بسیار مهمی در شكل گیری موفقیت آمیز استارتا  ها و رشد شتابدهنده 

 نیبهتر تا كندیم وکار اراجه شده، تالش بکس یها هدیا یابیو ارز یبدهنده با بررسمرکز شتا کی

 خدمات ی هجبا ارا ه،یاول یگذار هیها انت اب کند. سرررپه ضرررمن سررررما نآ انیها را از م هدیا

نوپا  یها میت به یابیو بازار یکسررب وکار یتر از آن مشرراوره  مو مه یفن ی هم تلف مشرراور

ضه دیتول ی هخود را به مرحل ی هدیتا بتوانند ا كندیکمک م صول قابل عر سانند. ب به مح ازار بر

 كنندیم افتیردرا  نوپا وکار باز سهام کس یخدمات خود معموال ب ش یمراکز شتابدهنده در ازا

 .شوندیم میسه زیوکار ن بکس یها کسیدر ر بیترت نیو بد

 شررراره کرد.پارم های علم و فناوری نیز یكی از دیار مواردیسرررت که میتوان به آن اکم ود 

در مورد  یچندان که دانش شوندیمیانداز هرا یتوسط افراد دانشااهنوپا  یوکارهاب از کس یاریبس

س صول ک سافراد و نیوکار ندارند. ا با جهه با بازار، ها در موا نآ کیآکادم ینوپا یوکارها بک

 ا باال است.نهو در اکثر موارد نرخ شكست آ روندیم شیو خطا پ آزمون و رق ا براساس یمشتر

شد و پار مراکز شاا نیحل ا یبرا یفناور یکهار صاحب  افراد اند. هشد جادیها ا همشكل در دان

محصرررول، مدل  یطراح یمراکز برا نینوپا با ورود به مراکز رشرررد، از خدمات ا یها میو ت دهیا

 دهینوپا در مراکز رشد از ا یوکارها ب.کسكنندیم وکار خود استفادهب کس یوکار و برنامه  بکس

 ایعرضرره کنند  یینها یمحصررول خود را به بازار و مشررتر توانندیم که رسررندیم یه مرحل هاب

 نیتر مگذاران به مذاکره بپردازند. مه هیوکار مشرر ص باسرررما بکسرر ی هبرنام کیبراسرراس 
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 نیبه ا شرررده اراجه یها هدیا تیفیک قیدق یابیارز ،یفناور یها ممراکز رشرررد و پار ی هدغدغ

 دنیها تا رس هدیا نیا تیهدا یمشابه و سپه چاونا یها هدیها با ا هدیا نیا ی هسیمراکز، مقا

 است. رانیدر بازار ا اریموفق د یها هنمون وکار با توجه به بکس یانداز هرا ی هبه مرحل

ستارت ستم ا سیاری جهت به ود اکوسی ست و راهكارهای ب شروع راه ا اپی ایران وجود اما این تازه 

ازی کسررب و نمودن مراحل اداری راه انددارد. در طی این سررال ها دولت سررعی کرده با آسرران 

جه تسرررهیالت م تلف راه را برای رشرررد هموار کند همچنین در  ال تامین حکارهای نوپا و ارا

ر زیرسرراخت های مناسررب و رفع محرومیت های اسررتان های م تلف جهت سرررمایه گذاری د

 ب ش های سودآوری است که تا کنون مورد کم توجهی قرار گرفته اند.

با بهره نی توانسررته وجود مشرركالت زیاد از جمله تحریم ها و عدم راه یابی به بازار جها ایران با

سیل های بی نظیر آن  شور و بهره گیری پتان ستعد ک انع رکود مگیری از نیروهای مت صص و م

سب و کارها و ایده شود و همچنین عالوه بر ایجاد ک شور  ستارتاپی ک ستم ا سی های جدید  اکو

 ی ایده های پرکاربرد جهانی بزند.دست به بومی ساز

 

 تحقیقاتی -2-3-2

 تحقیقات اکوسیستم استارتاپی سایر کشورها -2-3-2-1     

اطق کشور در قسمت ق ل مشاهده کردیم که داشتن اطالعات از اکوسیستم استارتاپی همه من

نها داشررتن تا چه اندازه برای رفع مشرركالت و به ود کیفیت موضرروع مهم و حیاتی اسررت اما ت

ساطالعات  ستارتاپی کشوری که در آن زندگی میكنیم کافی نی ستم ا ت بلكه باید درباره اکوسی

شابه ماکوسیستم استارتاپی سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه با شرایطی 

ونه هایشان ایران به دقت بررسی شود و راه حل ها و مشكالت و شرایط پیشرفت آن ها با نم

 فت.وان از آن ها در راستای پیشرفت و توسعه بهره گردر ایران مقایسه شود تا بت
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ه های رفته همچنین بررسی شرایط و اکوسیستم کشورهای پیشرفته تر میتواند نشان دهنده را

شد و در کنار این فعالیت ها میتوان از حوزه های همك شورها به ایران با شارکت آن ک اری و م

 سایر کشورها نیز مطلع شد.

 گیرینتیجه -4-2

مد از جمله توریسم ارای پتانسیل های بسیار زیادی جهت سرمایه گذاری در حوزه های پردراایران د

ب و برنامه و گردشاری ، صنایع دستی ،  صنعت و معدن و... است که در صورت استفاده مناس

ین حوزه ها ریزی صحیح میتواند عالوه بر سود کالن باعث گسترش کسب و کارهای زیادی در ا

 .شود

همچون تقویت زیرساخت ها ، تالش در حفظ آرار تاری ی و مناظر ط یعی،تربیت نیروی  اقداماتی

مت صص و کارامد ،توجه مضاعف به مناطق محروم و استان هایی که کمتر مورد توجه واقع شده 

اند مثل خراسان شمالی ،تصویب قوانین جدیدی از سوی دولت جهت تسهیل فرایند توسعه کسب 

 میتوانند در دراز مدت مورر واقع شوند.و کار و کارافرینی 
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و  یریگ جهینت

 شنهادهایپ

 مقدمه -1-3

با بهره نی توانسررته وجود مشرركالت زیاد از جمله تحریم ها و عدم راه یابی به بازار جها ایران با

سیل های بی نظیر آن  شور و بهره گیری پتان ستعد ک انع رکود مگیری از نیروهای مت صص و م

سب و کارها و ایده شود و همچنین عالوه بر ایجاد ک شور  ستارتاپی ک ستم ا سی های جدید  اکو

 ی ایده های پرکاربرد جهانی بزند.دست به بومی ساز

مد از جمله توریسم ارای پتانسیل های بسیار زیادی جهت سرمایه گذاری در حوزه های پردراایران د

ب و برنامه و گردشاری ، صنایع دستی ،  صنعت و معدن و... است که در صورت استفاده مناس

ین حوزه ها ریزی صحیح میتواند عالوه بر سود کالن باعث گسترش کسب و کارهای زیادی در ا

 .شود

 

 محتوا -2-3

همچون تقویت زیرساخت ها ، تالش در حفظ آرار تاری ی و مناظر ط یعی،تربیت نیروی  اقداماتی

مت صص و کارامد ،توجه مضاعف به مناطق محروم و استان هایی که کمتر مورد توجه واقع شده 

اند مثل خراسان شمالی ،تصویب قوانین جدیدی از سوی دولت جهت تسهیل فرایند توسعه کسب 

 میتوانند در دراز مدت مورر واقع شوند.و کار و کارافرینی 
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