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گيرى از بهره ،هاآنپذيری افزايش دسترسكيفيت خدمات و  یها براى ارتقاهاى دولتيكى از گزينه: هچکید

در  گذارانسياستبه شهروندان و  ارائهقابليكی از خدمات  .است یفناورى اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيك

، در كشور های انجام پذيرفتهسابقه پژوهش ارائهچارچوب دولت الكترونيكی، خدماتی مانند ايجاد ارتباطات علمی، 

نه نشر و يت معنوی، ارائه استانداردهای مختلف در زميدستاوردهای پژوهشی با رعايت قوانين و حقوق مالك ارائه

عنوان مديريت اطالعات توان بهمی هاآنارتباط علمی و بازنمايی وضعيت علم و پژوهش در كشور است كه از مجموع 

علمی نام برد. در اين پژوهش قصد داريم نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران )ايرانداک( را در ارائه خدمات 

های مختلفی برای در چند سال اخير، مدلكترونيكی بيان نماييم. مديريت اطالعات علمی در چارچوب دولت ال

های مختلفی ها بر اساس نظريهاين مدل كهاين ليبه دلالبته  است. شنهادشدهيپ یمراحل توسعه دولت الكترونيك

های زيادی های مختلف، چالش. مدلاست يیهاچالشدارای  هاآناند، تطبيق وضعيت فعلی كشور با شده گذاریپايه

ها و . به دليل وجود نظريهنمايندايجاد می یريزی برای توسعه دولت الكترونيكدر فهم نتايج بلكه در برنامه تنهانهرا 

و سپس برای  شدهگوناگون، در اين مقاله نخست، روند توسعۀ دولت الكترونيكی در ايران بررسی  یهامدل

در اين راستا در  .شودیمانداک در مديريت اطالعات علمی در بستر دولت الكترونيكی روشن ، نقش ايرموردمطالعه

در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران  یدر قالب دولت الكترونيك شدهارائهمقاله با بررسی خدمات  اين

بندی مناسبی از خدمات ارائه در مرور ادبيات، طبقه شدهانجامهای بندی)ايرانداک( سعی شده است با توجه به دسته

تواند نقشه راهی برای ادامه مسير توسعه خدمات با اسناد باالدستی در اين مقاله می شدهارائهشود. تطبيق خدمات 

 الكترونيكی در پژوهشگاه باشد. دولت

دولت خدمات علم و فناوری، ، اسناد باالدستی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران )ايرانداک( :هادواژه یکل

 .مديريت اطالعات علمیالكترونيكی، 
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 مقدمه
دانشجويان، اعضای   ازجمله پژوهشگران و محققينكند كه تمام یم  نيتضم یاطالعات علم تيريمد

اطالعات موجود در   نيدتريجد به عيسر یدسترسو ديگر ذينفعان شامل عموم جامعه،  یعلمئتيه

شوند،  یمصادر  هرروزكه  يیهاپتنتانتشارات و  زانيكنند. میم افتيخود را در موردعالقه هایزمينه

  ی اطالعات جامع علم  دهد كهیم  نانياطم یاطالعات علم تيريمد .است شيمداوم در حال افزا طوربه

و   تيريشامل مد مسئله ني. اگيرددر دسترس قرار روش ممكن  ن يمؤثرتردر پژوهشگران  یبرا روزبه

  ی جستجو  یو طراح یو خارج یداخل تاليجيبه منابع د یداده، حفظ دسترس یهاگاه يكردن پا یسفارش

انتظار   است. گذاراناطالعات ويژه برای سياست و يا دسترسی به آمار و  سؤاالتپاسخ به  یبرا یسفارش

و   یداخل ذينفعان یبرا  یعلم ق يبه انتشار منابع آگاهانه و دق یرود كه متخصصان اطالعات علم یم

مرتبط   یهاچالش  رون يازاكنند.  دايپ یدسترسمتعددی منابع  ی مبادرت نموده و همگان بتوانند بهخارج

ها از نحوه  اين چالش  .موضوع مباحثات فراوانی را فراهم نمايد تواندمی یاطالعات علم گذاریاشتراک با به 

 .رديگی برممرتبط با حقوق مالكيت معنوی را در  ل  ئمسامطالب تا    گذاریاشتراک مديريت و به  

ها و  گستره و چگونگی انجام پژوهش روزرسانی و اشاعه اطالعات عمومی در مورد همچنين ايجاد و به

در  هاآنگيری از بهره جهيدرنتحوزه علم و فناوری و  گذارانسياست برای  جادشدهيااطاعات علمی 

يكی از   ای برخوردار است.سازی علوم توسط نهادهای اجرايی دولتی و خصوصی كشور از اهميت ويژه پياده 

مندی از اين اطالعات توسط جامعه  علمی و درنهايت بهره  راهكارهای مناسب ثبت، توليد و اشاعه اطالعات

 استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات توسط نهادهای متولی مديريت اطالعات علمی در كشور است.

شهروندان با استفاده از   ازجملهمختلف ذينفعان ارائه خدمات دولت به  افتهيرييتغاز سوی ديگر شكل 

سازمانی  تحويل و دريافت خدمات و تبادل اطالعات به دو صورت درونو فناوری اطالعات و ارتباطات 

های بااليی  ظرفيت  یكننده نيتأماست و  گرفتهنام ، دولت الكترونيكی ( یفرا دولت) سازمانیو برون  )دولتی(

بين دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون  یبرای ايجاد ارتباطات الكترونيك

های غيرانتفاعی،  دوسويه ميان دولت با شهروندان، سازمان  ريتأثارتباط و  صورتبه كهاست دولت 

 . (1391  رسانیدبيرخانه شورای عالی اطالع)  شوددولت ديده می بازرگانان، كارمندان و خود

سازمان ملل متحد پيشرفت كشورهای مختلف در  توسط ۲۰۰۲سال در  منتشرشدههای گزارش در 

قرار   موردسنجشهای زير قرار گرفت و كشورهای مختلف با شاخص  یموردبررسالكترونيكی زمينه دولت 

 گرفتند:

 آن   خدمات  و  دسترسی به دولت •

 شمول خدمات برای جامعه •

 اطالعات   مسئوالنه  ارائه •

 ولتید   منابع  از  مؤثر  استفاده •

. بخشی از  آورد دست بهجايگاه مناسبی را در بين كشورهای ديگر نتوانست بر اين اساس كشور ايران 

كشورهای منتخب با توجه به ميزان قابليت دولت الكترونيكی   داردبيان می ذكرشدهبررسی 

در كنار كشورهايی مانند جاماييكا و ازبكستان دارای قابليت دولت  و كشور ايران  اندشده ی بندطبقه
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،  هرچند و عمان جايگاه بهتری نسبت به ايران دارند.  الكترونيكی ضعيف است. در اين ميان، تركيه، مصر

ای دولت الكترونيكی متوسطی  هو هلند قابليت  اين كشورها نيز در برابر كشورهايی مانند استراليا، سنگاپور

 . (DPEPA 2002)د  دارن

با توجه به فعاليت مناسب دهه اخير در توسعه دولت الكترونيكی در كشور، جايگاه كشور در اين حوزه  

 DECA) است قرارگرفتهدر وضعيت خوب و در كنار كشورهايی همانند مالزی و تركيه  ۲۰1۸در سال 

2018 .) 

دولت الكترونيكی در كشور و ارائه خدمات عمومی در با توجه به رشد صورت گرفته در زمينه 

در  نمايد. های آن، پرداختن به زمينه مديريت اطالعات علمی در قالب مذكور امری ضروری می چارچوب 

  صورت بههای انجام پذيرفته در زمينه مقاله جاری، رشد و توسعه دولت الكترونيكی بسياری از پژوهش 

  قرارگرفته  موردبحثزای مختلف مديريت علمی ها، اج است و در بسياری ديگر از پژوهش  بناشدهمستقل 

دولت  است. در اين پژوهش سعی شده از شكاف موجود در توسعه مديريت اطالعات علمی در قالب 

گرفته و بررسی ساختار و توسعه دولت الكترونيكی در كشور را با رويكرد توسعه مديريت   بهره الكترونيكی 

 علم و فناوری به بحث گذاشت. 

، حوزه  در دولت الكترونيكی شده حاصل های پيشرفت  بامطالعه آن استاين مقاله قصد بر  بنابراين در

بررسی نموده و  با محوريت پژوهشگاه علوم و فناوری ايران )ايرانداک(،  را مديريت اطالعات علمی كشور

 نمود.   مطرحخدمات علم و فناوری را در بستر دولت الكترونيكی  چگونگی ارائه  

چگونگی  و در مورد دولت الكترونيكی  مباحثیدوم اين مقاله،  بخشدر ، ذكرشدهكرد با توجه به روي

های توسعه بر اساس نوع دولت  . در اين بخش به انواع مدل شودمیمطرح بندی اجزای مختلف آن تقسيم

در   .است قرارگرفته یموردبررسدر كشورهای مختلف  یو راهبردهای دولت الكترونيك شدهپرداخته 

عنوان بخشی از دولت الكترونيكی در  و مديريت اطالعات علمی به  شدهاستفاده بعدی از اين اجزا    هایبخش 

چهارم   بخشو سپس در  شدهمطرح پژوهش جاری  شناسیروش  سوم بخشدر  .شودبندی می كشور طبقه

شود روند تاريخی توسعه  با بررسی كامل مصوبات و اقدامات اجرايی در كشورمان در اين زمينه سعی می

كه در   ازيموردندولت الكترونيكی در كشور مشخص شود. سپس با بررسی اسناد باالدستی اقدامات اجرايی 

و   قرارگرفته یموردبررساست  هشد گنجانده  )ايرانداک( اطالعات ايران یفناورپژوهشگاه علوم و  تيمأمور

 شود. و توصيف می   یبندقالب دسته های پژوهشگاه در اين  در آخر فعاليت 

 

 پژوهش  پیشینه

ها و مسائل  نيازمندی  شدهمطرح های توسعه دولت الكترونيكی و با هر نوع از شفافيت در هر يک از مدل 

ها خواهد بود. اين مسائل باعث خواهد شد كه در طی زمان مسائل  مختلفی با گذر زمان پيش روی دولت

در طول زمان را  های توسعه دولت الكترونيكی نيازمندی تغييرات  يکشكل دولت الكترونيكی تغيير نمايد. 

 .دهدمینشان    يرتأث، در دسترس بودن، جذب و  آمادگی  در چهار سطح
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 ( DECA 2007زمان ) درگذر یكيدولت الكترون  یهانيازمندی راتييتغ .1شكل 

 

و سطوح بلوغ ارائه خدمات   هازيرساخت در توسعه خدمات مديريت اطالعات علمی بايد توجه نمود كه 

ريزی مناسبی برای توسعه استفاده  است تا بتوان برنامه قرارگرفته شدهمطرح يک از سطوح در كدام 

 شهروندان از خدمات مذكور ارائه نمود.

  به  دولت، ( G2G) دولتبهدولت : دارد وجود الكترونيک دولت تعاملی فرايندهای در رابطه چهار

و   اسنيد. (Stefanovic et al. 2016) ( و دولت به كاركنانG2C) شهروندان بهدولت  ،(G2B) وكاركسب

دولت الكترونيكی  های سيستم  خصوص دردريافتند كه بيشتر مطالعات صورت گرفته  ۲۰14رايت در سال 

 ( Snead and Wright 2014)  گرفته است  صورتبر تعامل با شهروندان  

اجرايی، عملياتی و   اتظ خدمات آنالين عمومی در فضای ابری، شبكه اطالعات و ... مالح ارائهدر 

وب  های ديگر ابزار  های اجتماعی ورسانه  ،مثالعنوان به  .(Kumar 2014)سازمانی بسياری وجود دارند 

دولت   پورتال در هاآن گنجاندن  طريق از تعامل ينا برای الكترونيكی های جديدكانال  ندنتوامی ۲.۰

های تلفن دستگاه  جديد مانندهای فناوری  استفاده از و ۲.۰وب  ابزار معرفی ،حالنيباا ارائه كنند.( محلی)

نيز بين  های دولتی وسازمان  ميان در همكاری و مشاركت احتمال تعامل، های اجتماعیو رسانه  همراه

دولت   مدلجايگيری  جديد محل برایرا الزم  پتانسيلداده و  گسترش را غيردولتی دولتی وهای سازمان 

 (. Sandoval-Almazan and Gil-Garcia 2012).  كرده استی فراهم  الكترونيك

  آمريكا، سوئد، دانمارک، كره  متحدهاالت يا ازجملهكشورها در سراسر جهان، در حال حاضر، بسياری از 

های مختلف مربوط به هر نوع از تعامل در رابطه مونه . ناندو كانادا خدمات دولت همراه را بنا نهاده جنوبی 

، امنيت عمومی، عدالت و اشتغال وجود دارد. در حال  وپرورشآموزش  ازجملههای مختلف جامعه، با بخش 

 ,Ntaliani, Costopoulou) است  همراه در سراسر جهاننوع دولت  ترينيافتهتوسعه دانمارک حاضر، 

and Karetsos 2008; Malik, Malik, and Ramay 2013; DECA 2018 .) 

 Lee) نقاط كليدی انتخاب سيستم اطالعاتی در ساختار دولت الكترونيكی شامل موارد زير است

2010) : 
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 ازيموردنسازی  سطح فناوری پياده •

 زيرساخت شبكه •

 پذيریتعامل •

 استانداردسازی •

 های فنی نيروهای متخصصقابليت •

با تمركز بر كاربست دولت الكترونيكی در كشور   ريچرفورد و متحقيقی كه توسط كاهمچنين در 

در كاربست هر يک از سطوح خدمات الكترونيک استخراج شد.  مختلفی  های  انگليس انجام پذيرفت، چالش 

به   ريزیشود. در اين راستا و در سطح برنامه استفاده می  ارائهقابلاز اين سطوح در تحليل جايگاه خدمات 

  فقدان ، هااست يها و ساستمرار برنامه  فقدان، کياستراتژ یزيرو برنامه یفقدان هماهنگهای چالش 

ها  استمرار برنامه  فقدانی، مجر ی هادستگاه  گلوگاهی، و سازمان یفرهنگ یدوگانگ، هااست يس و های مشخط

 (. Cornford and Richter 2007) است  شدهاشاره   هاهيو اتحاد  نيمتخصص  مخالفتو    هااست يو س

خدمات مديريت علم و فناوری در چارچوب دولت الكترونيكی همواره   ازجملهارائه خدمات مختلف 

و   )سالمی را فراهم آورد هاآنبايد بتواند ذينفعان مختلف خود )مشتريان( را جذب نموده و رضايت 

 (. 1394  ديگران

های  برخط و در تمامی زمان  صورتبه يكی از عوامل حفظ رضايت ذينفعان در اين حوزه، ارائه خدمات 

ارائه اين   تواندالكترونيكی است كه می صورتبه در ساعات اداری و با مراجعه حضوری( و  فقطنه ن )ممك

  برای  پاسخگويی و سازیشفاف  همچون را متعددی مزايای كاربردی ساخته و شهروندانبه خدمات را 

  تواند نمی  ،ازي موردن امكانات و تجهيزات كردن فراهم و گذاریسرمايه تنها بنابراين؛ آورد ارمغان به جامعه

  دولت  بالقوه مزايای به دستيابی برای و شود منجر یالكترونيك دولت مزايای از جامعه برخورداری به

حسينی  ) گيرد قرار مدنظرنيازمندی شهروندان به اين خدمات  و جامعه در آن پذيرش بايد الكترونيک،

 .(13۸7رضايی  و    رضی  عرب  ري م،  لرگانی

ارتقا و  ، پيدايش و ظهور است كه شامل شدهمطرح ی دولت الكترونيك گوناگونی در توسعهمراحل 

اطالعات به   ای ازمحدود و پايه  یسطح ارائه پيدايش به معنی. استيكپارچگی و  تراكنش ،تعامل، توسعه

  و هات اسيسنظير  وشدهيآرشفعلی و  اطالعاتارائه ، سويهيک یارتباطهای . توسعه، فعاليت است شهروندان

دانلود  به ،تعاملسطح  .رديگیبرم را در راهنمايی شهروندان جستجو و و كاركردهايی همچون  وانينق

پردازد.  میبا مسئولين  ميتماس مستق یامكان برقرار ، یريو تصو یصوت یمحتوا ، هاها و درخواست فرم 

 ، یعموم یهانهيو هز اتيپرداخت عوارض و مال، دوسويه مرحله تراكنش شامل اقداماتی در زمينه ارتباط

ايجاد فضايی برای يكپارچگی خدمات   ،شبكه سطح  تيدرنهای بوده و گواه افتيدرخواست و در

  دهدمی را هدف قرار  یتعاملو ايجاد محاوره دوسويه و  سازی دوسويهتصميم ، و بالعكس شهروندانبهدولت 

(IBM 2016 .) 

های خدمات  توان گروه به شهروندان می ارائهقابل بندی انواع خدمات از نگاه تكاملی نسبت به دسته 

خدمات از سطح   ارائه توان به اين نكته پی برد كه سطوحفوق را مورد استناد قرار داد. در اين نگاه می

ها يا قوانين در فضای مجازی( تا سطح مشاركت  رسانی )مانند در دسترس قرار دادن ابالغيه اطالع 
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بندی خدمات  بنابراين در دسته؛ های محلی قابل توسعه استشهروندان بر بستر ارتباطی اينترنت يا شبكه

ولت الكترونيكی بايد مشخص گردد  كشور در چارچوب د ردر مديريت اطالعات علم و فناوری د شدهارائه 

  هاآن و چگونگی ارتقای  اندقرارگرفتهاز خدمات در قالب كدام مرحله تكاملی از دولت الكترونيكی  هركدام

  درگذر  الكترونيكی دولت هاینيازمندی ها و و همچنين چالش  بندیاين دسته  قرار داد. یموردبررسرا 

مورد كاوی مقاله در زمينه   شدهارائه های بعدی اين مقاله برای خدمات در بخش  (DECA 2007) زمان

 گيرد.قرار می   مورداستفادهكشور    یو پژوهشمديريت اطالعات علمی  

  در  شده پياده موفق تجربيات كارگيریهب با كه نمود اشاره موضوع اين به توانمی  بندیجمع  عنوانبه

  و  بالقوه هایفرصت  شناسايی به توان می ،دانشگاهی تحقيقات در هاتئوری  از استفاده و موردمطالعه حوزه

 Rannu, Saksing, and Mahlakõiv 2010; Jotischky and)  كرد  پيدا  دستالكترونيكی  پنهان دولت  

Nye 2011) مديريت اطالعات علمی و فناوری  خدمات  هایانتهای اين بخش نيازمندی در بنابراين ؛

با  ها اين نيازمندی . (يک)جدول  است شدهاستخراج سناد باالدستی از ا در قالب دولت الكترونيكی  كشور

خدمات مديريت  پژوهشگاه در توسعه  ازجملهها و دولت سازمان نقش توجه به مطالعات صورت گرفته در 

 . اندشده مشخص دولت الكترونيكی  اطالعات علم و فناوری در چارچوب  

 یكيدولت الكترون  مديريت اطالعات علم و فناوری در در توسعه كشور ازيموردن مفاهيم استخراج  .1جدول 

 مدیریت اطالعات علمی نیازمندی مفهوم ماده منبع

توسعه  برنامه ششم

 كشور

 حضانت از حقوق مالكيت فكری حقوق مالكيت فكری ب 4

 پ 4
انتقال دانش و فناوری و 

 نيروی كارتبادل 

ارتباط با سامانه  / توسعه سامانه پژوهشگران

پژوهش  ني)سامانه ارتباط ب ساعت پژوهش 

/ ارتباط با نقشه  صنعت( یهایازمنديو ن 

 جامع علمی كشور

 ت 4

افزايش مهارت و 

تخصص نيروی كار 

 متخصص

 / هانامهتوسعه كتابخانه ديجيتال پايان

 آموزش الكترونيكی

 ث 4

مشاركت جذب 

های جهانی در شركت

 زنجيره توليد داخلی

 توسعه سامانه ساعت پژوهش

 ج 4

ايده و  یسازیتجار

دانش در توليد 

 محصوالت و خدمات

 تشكيل مركز رشد و فناوری

 آموزش روستاييان 7 - الف ۲7

 / هانامهانيپاتوسعه كتابخانه ديجيتال 

/ استخراج ادبيات از  آموزش الكترونيكی

 پارساها

 فناوری اطالعات سازمانی مدل بومی تعالیكاهش حجم و ساختار  الف ۲۸
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 های اجرايیدستگاه

 د 4۶
 یهدفمندسازتوسعه و 

 پژوهش در حوزه فرش

 خألتوسعه نقشه جامع علمی كشور / كشف 

 استخراج ادبيات از پارساها / پژوهش

47 

مناقصات  ارائه

های اجرايی در دستگاه

شرايط برابر به 

 پيمانكاران بومی

 توسعه سامانه ساعت پژوهش

 ح ۶3

توسعه آموزش فرهنگ 

مطالعه و پژوهش در 

مناطق محروم در كانون 

 پرورش فكری

 آموزش الكترونيكی

 ب ۶4

توسعه پژوهش 

های اجرايی در دستگاه

راستای نقشه جامع 

 علمی كشور

 نقشه جامع علمی كشورتوسعه 

 ت ۶4

جلوگيری از 

ی رهای تكراپژوهش

 كشور

پايگاه های داده و همانند جوكاركرد توسعه 

های اجرايی در / تصويب اجبار دستگاه گنج

 هاثبت و استعالم پژوهش

 چ ۶4

های مشاركت دستگاه

های اجرايی در پروژه

 المللیبين

سامانه ساعت پژوهش به سطح توسعه 

 های پژوهش محورشركت

 ت 74

های ظرفيت دانشگاه

 برحسبعلوم پزشكی 

 نقشه جامع علمی

برای توسعه نقشه جامع علمی كشور )

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی(

 ت 113
با  جرائمساماندهی 

 مؤثرتحليل عوامل 
 استخراج ادبيات از پارساها

 د 113

های بهبود شاخص

های پروندهرسيدگی به 

 قضايی

 فناوری اطالعات سازمانی مدل بومی تعالی

ابالغی  یهااستيس

 اقتصاد مقاومتی

 توسعه نقشه جامع علمی كشور نقشه جامع علمی كشور 1

1۵ 
تحول اساسی در 

 های اجرايیدستگاه
 اطالعات سازمانیفناوری  مدل بومی تعالی

۲۰ 
تبيين ابعاد اقتصاد 

های مقاومتی در محيط

 خأل)كشف نقشه جامع علمی كشور 

 پژوهش(
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 مدیریت اطالعات علمی نیازمندی مفهوم ماده منبع

 علمی و آموزشی

۲1 
 یريكارگبهشناسايی و 

 علمی یهاتيظرف

 /)ارتقا و ترفيع(  سامانه رزومه اساتيد

 پژوهش سامانه ساعت ارتباط با

های كشور در پايگاه

توسعه دولت 

 )سازمانالكترونيكی 

اطالعات  فناوری

1397) 

سازمان 

 احوالثبت

 كشور

پايگاه ملی هويت 

 اشخاص حقيقی
 استعالمات آموزشی

پايگاه ملی اسناد و 

 امالک و كشور

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

پايگاه ملی هويت 

 اشخاص حقوقی

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

نيروی 

 انتظامی

 طيوساپايگاه هويت 

 نقليه

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

وزارت 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

پايگاه كاال و خدمات 

 )ايران كد(

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

معاونت 

 توسعه

پايگاه شناسنامه خدمات 

 های دولتیو فرآيند

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

 شركت پست

پايگاه نظام ملی آدرس 

گزاری مكان محور 

 (GNAFكشور )

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

وزارت امور 

اقتصادی و 

دارايی و 

 بانک مركزی

پايگاه نظام پولی و مالی 

 كشور

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

مركز آمار 

 ايران

پايگاه ملی اطالعات و 

 آمار كشور

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

وزارت 

 بهداشت،

 ودرمان 

 آموزش

 پزشكی

 پايگاه ملی سالمت
تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده

وزارت تعاون، 

كار و رفاه 

 اجتماعی

 پايگاه ملی بيمه كشور
تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده
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 مدیریت اطالعات علمی نیازمندی مفهوم ماده منبع

معاونت 

 و یزيربرنامه

 نظارت

 راهبردی

پايگاه اطالعات مكان 

 محور كشور

تخصصی / خدمات پايه  نامهاصطالحتوسعه 

 تحليل داده
 

استعالم 

 نامهپايان

خدمات دولت 

الكترونيكی 

در مركز  دولتبهدولت

ملی تبادل اطالعات 

(NIX) 

 نامهانيپااستعالم عنوان و چكيده 

 علمی زنجيره اطالعات

پژوهشگاه  فناورانۀ و

و نعيمی  نژاد یساجد)

 (139۶صديق 

 1 خ

 های پايهكشف پژوهش

فرا  با استفاده از تجميع

 هامتن

 با نامهانيپا شبكه /

 و هافراداده از استفاده

های تحقيقات رفرنس

 شدهانجام

 نقشه جامع علمی / استخراج ادبيات

 3خ 

 ارائه و بندیدسته

 ارائه و تخصصی محتوای

 ادبيات مرور

 محتوا خودكارسازی و ديجيتالی یسازهينما

 4خ 

 ديجيتالی كتابخانۀ

 یو موتور جستجو

 موضوعی بومی

 هانامهپايان تاليجيدكتابخانه  توسعه

 7خ 
مركز اطالع و شناسنامه 

 نخبگان و متخصصين
 شناسنامه نخبگان

 9 خ

ساماندهی ارتقای سطح 

اطالعاتی شاغالن 

های دولتی و بخش

 ی ردولتيغ

 آموزش الكترونيكی

 

 پژوهش  شناسیروش

قبل، كلياتی در مورد دولت الكترونيكی مطرح گرديد. بر اين اساس در اين بخش به انواع   بخشدر 

و راهبردهای دولت الكترونيكی در كشورهای مختلف   شدهپرداختههای توسعه بر اساس نوع دولت مدل 

از مطالعه و بررسی  در آن و  است یفيك یكرد ي رو عمدتاًپژوهش  ني ا كرديروگيرد. قرار می  یموردبررس
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اند  در اين پژوهش عبارت  مورداستفاده یابزارها  است. شدهگرفتهبهره اسناد و مدارک معتبر و قابل استناد 

 از: 

 سازی خدمات دولت الكترونيكی مرور جامع بر تجربيات كشورهای مختلف در زمينه پياده •

 باالدستی و استخراج مفاهيم  دمطالعه اسنا •

 ران ياطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور   طالعهموردم   یمشاهده و بررس •

 (. Potter, Gordon, and Hamer 2004)  روش اجماعی خبرگان •

 ی ساز   یتئور •

گيری از خبرگان در پروژه، روش اجرای  ، موضوع آن و تجارب و بهره مقالهمتناسب با ماهيت اين 

های مطرح  خدمات و نيازمندیشود. در روش اجرای پروژه طبق محدوده پروژه، شرح پروژه مشخص می

برای   ازيموردنهای و تكنيک شدهفيتعرهای خاص( مراحل پروژه های الزامی فنی يا نيازمندی)نيازمندی

های كيفی مانند  شناسی، از روشبر اساس روش  پژوهششود. در اين انجام هر مرحله مشخص می

با توجه به ماهيت اين   است. شدهاستفاده استخراج مفاهيم، اجماع ذينفعان و كارشناسان و ساخت نظريه 

 است.   شدهگرفتهدر اين مقاله بهره    مورداستفادهتحقيق، از سه دسته از خبرگان برای توسعه مفاهيم  

سازمان متصدی توسعه دولت   دسته اول خبرگان فعال در زمينه توسعه دولت الكترونيكی كه در

فناوری اطالعات ايفای نقش  ارتباطات و الكترونيكی )سازمان فناوری اطالعات ايران( و همچنين در وزارت 

. بخش ديگر خبرگان در زمينه مديريت اطالعات علمی و فناورانه كشور فعال بوده و  نمايندمی

دسته سوم   تاًينهالمی اطالعات داشته و دستاوردهای متعددی در زمينه توسعه ارتباطات و مديريت ع

های مرتبط  پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران كه در زمينه توسعه سامانه  یعلمئتيهشامل اعضای 

در دو گروه كلی پژوهشگران و   ذينفعاندر اين راستا اند. داشته ینيآفرنقش با موضوع مقاله 

  مورداستفاده در فرايند پژوهش   نماينده  عنوانبه  در نظر گرفته شدند و از هر گروه پنج نفر دهندگانتوسعه

  بعالوه  .شوندها میسازمان  فناوری اطالعات مديرانو  یعلمئتي هكه شامل اعضای  قرار گرفتند

ی  )متشكل از پنج نفر از اعضای پژوهشگاه علوم و فناور  یسازماندرون در دو سطح نيز كارشناسان 

نظر  بدين ترتيب  پنج نفر از كارشناسان ارشد دولتی مورد نظرخواهی قرار گرفتند.و  اطالعات ايران(

ها و  تناسب تكنيک شد  استخراجگيری از روش گروه اسمی با بهره  مورداشارهگروهی مجموعه خبرگان 

مشخصات   دودر جدول  كند.را فراهم میپژوهش اعتبارسنجی با خروجی مورد انتظار، اسباب كيفيت اين 

 . پژوهش تشريح شده است  روش
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 شناسی پژوهش جاریروش .۲جدول 

 شرح خروجی روش هدف

شناخت كاركرد 

دولت الكترونيكی 

 در پژوهشگاه

خدمات  ارائه بندی و تعريف نحوهفهرست، گروه

های مبتنی بر فناوری اطالعات و و سيستم

 خدمات مبتنی بر آن در بافت دولت الكترونيكی

 ایمبتنی بر مطالعات كتابخانه

 شدهاستخراجدر اين مرحله مطالب 

، یمفهوم نگارو با ايده  شدهیسازمانده

شناسايی نوع ارائه خدمات به  یمدل مفهوم

 است. شدهیطراحشهروندان 

مقايسه مفهومی نحوه تشكيل دولت الكترونيكی 

بندی و دسته شدهارائهبررسی خدمات ، در كشور

بر  بينی خدماتتبيين شرايط پيشو  هاآن

 مبنای روش گروه اسمی

-در اين مرحله، بر اساس ماهيت موجوديت

، خدمتگاه هر جاي خدمات،های وابسته به 

 مورداستفادهو نوع فناوری آن نوع ذينفعان 

 مشخص بيترتنيابهشود. شناسايی می

خدمات كه در وضع مطلوب،  گرددمی

 شوند.چگونه محقق می

 

 هایافته  لیوتحلهیتجز

در بيشتر كشورها بر عهده يک وزارتخانه و در قالب يک برنامه   یدولت الكترونيك سازیپياده و  یراهبر

  صورت به خدماتشانهای ديگر نيز نيازمند حمايت برای توسعه . ولی تمام وزارتخانهاست یالكترونيك

های الزم مانند منابع انسانی مسلط به فناوری اطالعات برای توسعه  و تمام حمايتهستند الكترونيک 

انجام   های تجاری خصوصی و دولتی و امور قراردادی توسط يک هسته مركزیشريک ، یدولت الكترونيك

مشاوره برای توسعه دولت   ارائه ها در. در بسياری از كشورها، مراكز فناوری اطالعات سازمانگيردمی

در كابينه و   یمثال در كنيا، مدير توسعه دولت الكترونيك طوربهبا يكديگر همكاری دارند.  یالكترونيك

ای و پارلمانی  هماهنگی دو كميته بين وزارتخانه  مسئولنمايد و جمهوری فعاليت میيس ئرتحت نظارت 

های دولت  ل هدايت و هماهنگی فعاليتئو در مكزيک دفتر رياست جمهوری مس .است یدولت الكترونيك

سازی شبكه  رای پياده های سياسی و مديريتی الزم ب. دفتر رياست جمهوری حمايت ی استالكترونيك

دهد. همچنين كميته اجرايی زير نظر دفتر رياست  را در بين تمامی نهادها انجام می یدولت الكترونيك

های مختلف را تدوين نموده و استانداردهای الزم برای هماهنگی و  است و سياست شدهليتشكجمهوری 

برخی از كشورها مانند ايرلند،   دهد. ه می ئراسازی و راهكارهای توسعه عملياتی را اسازی، پياده يكپارچه 

ولی ساختار حقوقی   انددادههای اجرايی فناوری اطالعات توسعه كره جنوبی، بلغارستان و سنگاپور آژانس 

ها  اند. اين كميته برای جذب بهترين امكانات و پرسنل فناوری اطالعات فراهم نموده را نيز الزم 

آن را پايش   سازیپياده گذاری نموده و پيشرفت گذاری دولت را در زمينه فناوری اطالعات اولويت سرمايه

ای فعاليت نموده و معموالً رياست كميته بر عهده  ها زير نظر كميته بين وزارتخانه نمايند. اين آژانس می

های مختلف راهبری  دهد مدل نشان می سه دول(. ج Hanna et al. 2009) جمهور آن كشور استرئيس

 .چه مزايا و معايبی دارد  يکدر كشورهای مختلف چيست و هر  یدولت الكترونيك
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 ( Hanna et al. 2009) یكيدولت الكترون  یدر راهبر گريد یتجارب كشورها .3جدول 

 معایب  مزایا  کشور مدل

همااااهنگی مصاااوبات و 

)وزارتخاناه  یگذارهيسرما

بااارای اماااور اقتصاااادی، 

سااااازمان مااااديريت و 

 (یزيربرنامه

اسااااتراليا، برزياااال، 

كانادا، شايلی، چاين، 

، فرانسااااه، فنالنااااد

ايرلناااااد، ژاپااااان، 

، انگلسااتان، النكايساار

 آمريكا

گذاری باارای هاار ساارمايهباار 

تسلط وجود داشاته و  وزارتخانه

توسااااعه يكپارچااااه دولاااات 

با ماديريت اقتصااد  یالكترونيك

 شود.عمومی كشور انجام می

كمبااااود نظااااارت باااار 

فرآينااااادهای فنااااای و 

همااااهنگی كمتااار باااين 

 یساز يیاجرادر  هادستگاه

هماهنگی اداری )بر عهده 

وزارت كشور با هماهنگی 

و يا ساازمان  هایاستاندار

 (یزيربرنامهمديريت و 

بلغارساااتان، مصااار، 

آلمااان، كااره جنااوبی، 

 ،یاسااالوون مكزياااک، 

 آفريقای جنوبی

تر و راحاااات یسااااازكپارچهي

برای رسيدن باه  مديريت آسان

 دولت الكترونيک

 های فنایكمبود توانمندی

بااااااارای  ازيااااااا موردن 

عاااادم و  یسااااازكپارچهي

 توانمندی تخصايص ماالی

 گذاریبرای اولويت

هماااهنگی فناای )وزارت 

اطالعات يا وزارت فناوری 

 صنايع(

غنا، هند، اردن، كنيا، 

پاكسااتان، ساانگاپور، 

 رومانی، تايلند، ويتنام

، توانمناادی فناایاطمينااان باار 

 فناای نفعااانيذدسترساای بااه 

 و دانشگاهی یردولتيغ

تمركز زيااد بار فنااوری و 

فاصاااااله از اصاااااالحات 

 مديريتی

و فارغ  سياسیبدون حساسيت  روسيه، سوئد، تونس مشاركت همه نهادها

 ایاز حساسيت وزارتخانه

 بدون ايجااد حاس رقابات

عاادم ، هاوزارتخانااهبااين 

 خادمات ارائهتوانمندی در 

 مشترک

مور اداری و استخدامی كشور در هماهنگی بين اسازمان  یگر یتولبا توجه به جدول فوق و با 

دولت الكترونيكی  توان به اين نتيجه رسيد كه توسعه در كشور می یدستگاهی در توسعه دولت الكترونيك 

 در ايران با مدل دوم و با كشورهايی مانند مصر و آلمان تطابق دارد. 

های متعدد مطالعاتی و تهيه اسناد مختلف، يک نقشه جامع برای استقرار و  عليرغم انجام فعاليت 

در   كه به تصويب مراجع الزم رسيده و مورد وفاق عمومی باشد، وجود ندارد. یتوسعه دولت الكترونيك

  ين ترمهمكه فهرست  شدهانجام  یهای اخير اقداماتی نيز در زمينه استقرار و توسعه دولت الكترونيكسال 

 . آمده است  چهاردر جدول    هاآن
 یكيدولت الكترون  نهياقدامات در زم اههيس .4جدول 

 متولی اقدام

 شورای عالی اداری های اختصاصی و عمومی نظام اداریفعاليت یخودكارساز

 شورای عالی اداری های پيشروالكترونيک در استان یرسان خدماتطرح ايجاد مراكز 

 نهاد رياست جمهوری اندازی شبكه پيام دولتايجاد و راه
اداری در تمامی  یخودكارسازهای عمومی و توسعه سامانه

 های اجرايیدستگاه

های دستگاه /شور ك وبودجهبرنامه سازمان

 اجرايی
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 متولی اقدام

 كشور وبودجهبرنامه سازمان (Iran.ir) رسانی خدماتايجاد درگاه اطالع
های تالش برای مستندسازی و توسعه خدمات الكترونيک دستگاه

 اجرايی

 كشور وبودجهبرنامه سازمان

توسط  وكارهابه شهروندان و كسبالكترونيک خدمات توسعه 

 های اجرايیدستگاه

 های اجرايیدستگاه

خدمات شهر/  / 1۰پليس + / اندازی دفاتر پيشخوان دولتراه

 خدمات قضايی و ... 

 های اجرايیدستگاه

های  گيری از سامانه نامه و با بهره های خود در زمينه اساس های اجرايی كشور با توسعه فعاليت دستگاه 

مديريت   ازجملهدر كشور توسعه خدمات الكترونيكی  وبودجهبرنامهدرون دستگاهی با نظارت سازمان 

 . دارند عهده اطالعات علم و فناوری در كشور را بر  

است كه در  مشاهدهقابلنيز اجرای برنامه ششم توسعه  ازيموردناحكام  اليحه 17ماده اين تفويض در 

با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  مكلف شده است تا    ريزی كشورمديريت و برنامه  سازمانآن  

های توسعه كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت  نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخص 

و با همكاری   نمايد های مذكور اقدامو سنجش مستمر شاخص  یو محتوای الكترونيك یالكترونيك

های  حضوری به دستگاه  مراجعاتدرصد از  ۵۰برای كاهش حداقل را های اجرايی، تمهيدات الزم دستگاه 

 . (1394)رياست جمهوری  به عمل آورد  اجرايی  
 در پژوهشگاه شدهارائه  خدمات  یبنددسته •

توان مبتنی بر كاركردهايی كه دارد تبيين نمود. در اين بخش بايد به اين موضوع  فناوری اطالعات را می

بپردازيم كه كاركردهای حوزه فناوری اطالعات در نظام اطالعات علمی و فناوری كشور چگونه كاربردی  

 پژوهشگاه آمده است.   شدهارائهخدمات  از  كلی    نمای تحليلی  پنجشوند. در جدول  می

كنونی در  های توسعه در وضعيتنيازمندی در اين جدول مطابق آنچه در پيشينه پژوهش ذكر شد، 

،  داريپدهای در دسته( و مرحله توسعه يک)شكل  يرتأث، در دسترس بودن، جذب و چهار دسته آمادگی

 . اندشده ی بندطبقه  شبكهو    تراكنش،  تعامل ،  افزودن

  ارائه  های اصلی فرايندتوان به اين نكته پی برد كه آمادگی جزو چالش می پنجبه جدول  با توجه

درجه باالی اهميت   درنيز  یرگذار يتأثخدمت مديريت اطالعات علم و فناوری بوده و جذب مخاطبان و 

 جای گرفته است.   و تعامل  قرار دارند. همچنين بيشترين نوع خدمت در اين زمينه در دسته افزودن، شبكه
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 در زمينه مديريت اطالعات علمی شدهارائه خدمات یليتحل ینما .۵جدول 

 خدمت

 نوع خدمت

 مخاطبین
مدت 

 ارائه

نیازمندی 

 توسعه
مرحله 

 توسعه

 نحوه دسترسی

 )غ ا( یکیالکترون   ریغالکترونیکی )ا( /  

G
2C 

G
2
B 

G
2
G 

 ارائه توليد  درخواست یرساناطالع 

  * * گنج دانش
 دانشجويان

 یعلمئت يهاعضای 
 ا ا ا / غ ا ا افزودن  جذب آنالين

 ا ا ا ا افزودن  آمادگی آنالين پژوهشگران گذارانسياست * *  شاخص

دروازه 

اطالعات 

 علمی ايران

* *  
 های پژوهشیسازمان

 پژوهشگران 
 آنالين

در دسترس 

 بودن
 ا ا ا ا افزودن 

  * * نما

 مديران

 گذارانسياست

و  پژوهشگران علم، فناوری

 نوآوری

 ا ا ا ا افزودن  آمادگی آنالين

  * * پژوهشكار

 ها و مراكز پژوهشیدانشگاه

 یعلمئت يهاعضای 

 دانشجويان

 ا ا ا ا افزودن  ريتأث آنالين

 فهرست

مستند 

های نام

 ايرانداک

* *  

 هاكتابخانه

 مراكز اطالعات

 پژوهشگران 

 ا ا ا ا افزودن  جذب آنالين

  * * هانامهواژه

 هاكتابخانه

 مراكز اطالعات

 زبان شناسان

 پژوهشگران 

 ا ا ا ا افزودن  آمادگی آنالين

نامه شيوه

 ايران 
* *  

 هادانشگاه

 دانشجويان

 پژوهشگران 

 یعلمئت يهاعضای 

 ا ا ا ا داريپد  ريتأث آنالين

ثبت 

نامه، پايان 

رساله و 

 پيشنهاده

* *  
 هادانشگاه

 دانشجويان
 ريتأث روز 3

تراكن

 ش
 ا ا / غ ا ا ا

سامانه 

ارتباطات 

مجازی 

 )سام(

 ا ا ا / غ ا ا شبكه آمادگی  هاكارگروهشوراها و   * 

ناماصطالح

 ه
* *  

 هاكتابخانه

 كتابداران

 زبان شناسان

 پژوهشگران 

 ا ا ا ا افزودن  آمادگی آنالين

طرح امانت 

ميان 

ها كتابخانه

 )امين(

  هاكتابخانه  * 
در دسترس 

 بودن
 ا ا ا / غ ا ا شبكه

غدير 

)عضويت 

فراگير  

 (هاكتابخانه

* *  

 هاكتابخانه

 دانشجويان

 پژوهشگران 

 یعلمئت يهاعضای 

 متغير
در دسترس 

 بودن
 ا ا ا / غ ا ا شبكه
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 خدمت

 نوع خدمت

 مخاطبین
مدت 

 ارائه

نیازمندی 

 توسعه
مرحله 

 توسعه

 نحوه دسترسی

 )غ ا( یکیالکترون   ریغالکترونیکی )ا( /  

G
2C 

G
2
B 

G
2
G 

 ارائه توليد  درخواست یرساناطالع 

سامانه 

عرضه و 

تقاضای 

 پژوهش

* *  

 هاها و شركتسازمان

 یعلمئت يهاعضای 

 دانشجويان

 ا ا ا ا شبكه جذب آنالين

پيشينه 

 پژوهش
* *  

 هادانشگاه

 دانشجويان

 یعلمئت يهاعضای 

 پژوهشگران 

 اا / غ  ا ا ا تعامل ريتأث روز 1۰

  * * همانند جو

 دانشجويان

 پژوهشگران 

 یعلمئت يهاعضای 

 هادانشگاه

تا يک 

 روز
 ا ا ا ا تعامل جذب

   * رصدخانه

گيرندگان و تصميم

 گذارانسياست

 پژوهشگران 

 ا ا ا ا افزودن  آمادگی آنالين

 

 پژوهشگاه در  های کلیدیاقدامات/پروژه  استخراج •
های الزم برای توسعه خدمات دولت الكترونيكی در  مطرح شد كه نيازمندی پيشينه پژوهش در قسمت 

در ادامه به بررسی   رون يازااست.  شدهاستخراج موضوع مديريت اطالعات علم و فناوری از اسناد باالدستی 

در  . تواند توسط پژوهشگاه انجام گيردكه می پردازيمی میخدمات علم و فناوری در قالب دولت الكترونيك

بر پايه اقدامات جاری در پژوهشگاه و  سعی شده است بخش در اين با استفاده از آن چارچوب  اين قسمت

 . (شش )جدول    وضعيت آتی مديريت اطالعات علمی كشور ترسيم شود  ، شدهاستخراج های  نيازمندی 

 ها و وضعيت آتی مديريت اطالعات علمی كشوريازمندی. ن ۶جدول 
ف

دی
ر

 

 خدمت پایه فعلی گذاریسیاستنیازمندی 
بندی دسته

 هاچالش

مرحله 

 توسعه

1 
توسعه كتابخانه ديجيتال 

 های كشورها و رسالهنامهپايان

 تعامل ر يتأث گنج دانش
۲ 

استعالم آموزشی و عنوان و چكيده 

های برای ديگر دستگاه نامهپايان

 اجرايی

3 
رزومه و  توسعه سامانه پژوهشگران

 دياسات

 شبكه ر يتأث سامانه عرضه و تقاضای پژوهش
4 

سامانه ارتباط بين پژوهش و 

 های صنعتنيازمندی
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ف
دی

ر
 

 خدمت پایه فعلی گذاریسیاستنیازمندی 
بندی دسته

 هاچالش

مرحله 

 توسعه

۵ 

استخراج شكاف ادبيات از پارساها 

اختيار گذاشتن موضوعات به و در 

 پژوهشگران

 تراكنش ر يتأث نامه، رساله و پيشنهادهثبت پايان

 تعامل ر يتأث پيشينه پژوهش

 حضانت از حقوق مالكيت فكری ۶
 تراكنش ر يتأث همانند جو

7 
تخصصی  نامهاصطالحتوسعه 

 )خدمات پايه تحليل داده(

 نامهاصطالح
در دسترس 

 بودن
 تعامل

 تعامل جذب های ايرانداکهای مستند نامفهرست

 هانامهواژه
در دسترس 

 بودن

 تعامل

 توسعه نقشه جامع علمی كشور ۸

 رصدخانه
در دسترس 

 بودن

 تعامل

 تعامل جذب دروازه اطالعات علمی ايران

 نما
در دسترس 

 بودن

 تراكنش

های  است سعی شده است برخورد با چالش  افتهيتوسعه در اين جدول فوق كه با توجه به نظر خبرگان 

های موجود در پژوهشگاه برای ايجاد زيرساخت الزم برای ارائه خدمات  ی سامانه موجود و سطح توسعه 

دولت الكترونيكی در زمينه مديريت اطالعات علمی و فناورانه توسعه يابد. بدين منظور نظرات اجماعی  

گذاران مبنی بر  ساس اين نظريات، با توجه به نياز سياست خبرگان در اين جدول تجميع شده است. بر ا

  چكيده  و عنوان و آموزشی استعالم، كشور  هایرساله  و هانامه پايان  ديجيتال های كتابخانهتوسعه سيستم

، پايگاه گنج دانش  اساتيد  رزومه و پژوهشگران سامانه توسعهو  اجرايی هایدستگاه  ديگر برای نامهپايان 

مواجه گردد.   هاآناطالعات پژوهشگران و انتشارات  مؤثرهای در دسترس قرار دادن كارا و ش بايد با چال 

ها قرار  همچنين در مرحله توسعه اين پايگاه بايد بتواند تمام محتوای ديجيتال را در اختيار ديگر سامانه 

 گيرد.در سطح تعامل قرار می  یرون يازادهد.  

  های نيازمندی  و پژوهش بين ارتباط اساتيد و سامانه رزومه و پژوهشگران سامانه توسعه منظوربه

شامل فراهم آوری  ها روبروست. اين چالش  ريتأثهای صنعت سامانه عرضه و تقاضای پژوهش با چالش 

های  زيرساخت مناسب برای تبادل كارای اطالعات و ايجاد عدالت الزم برای دسترسی همگان به پژوهش 

 هاست. و رقابت عادالنه برای انجام پژوهش كشور    ازيموردن

مطالب   جستجوگركه  همانند جوی برای توسعه حضانت از حقوق مالكيت فكری در كشور، سامانه 

تواند نقش كليدی ايفا نمايد. در اين جديد و مقايسه آن با انتشارات قبلی است، بسيار می یمنتشرشده 

از انتشارات قبلی دسترسی داشته باشد كه اين چالش در  بايست به گستره عظيمی راستا اين سامانه می
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ها و استعالمات سيستمی  گردد. همچنين اين سامانه بايد بتواند به ايجاد تراكنشواقع می ريتأثمرحله 

 ديگر نهادهای متولی حفاظت از حقوق مالكيت فكری مانند قوه قضاييه يا نهادهای ثبت اختراع بپردازد. 

هايی هستند كه زيرساخت الزم  ها سامانه نامه واژه  و ايرانداک هاینام  مستند هایفهرست نامه، اصطالح 

يكپارچه   صورتبه تخصصی را فراهم آورند. اين مدارک و مستندات در ايرانداک  نامهتوسعه اصطالح برای 

ی صنايع  های تخصصی كه يكی از نيازهای پايه نامه منظور ايجاد و توسعه اصطالح و به افتهينتوسعه

 است.   ازيموردناز الزامات    هاآن سازی  اطالعات و يكپارچه گوناگون كشور است، تبادل  

منظور نقشه جامع علمی كشور، رصدخانه پژوهش بايد به مدارک علمی جامع و معتبر بيشتری  به

گيرد. همچنين الزم است های در دسترس بودن قرار میدسترسی داشته باشد. اين چالش در زمره چالش 

ها را در اختيار يک پايگاه داده واحد قرار دهد. اين تعامل در رها و تحليلاين سامانه محتوای غير از نمودا

بايد ارتباطات دوسويه الزم در  است. همچنين سامانه نما  ازيموردنايران نيز  علمی اطالعات توسعه دروازه

 منابع توسعه نقشه علمی كشور را فراهم نمايد.   نيتأمزمينه  
 

 گیرییجهنت

ارائه خدمات دولت و در  در اين مقاله سعی شده است با نگاهی مفهومی به توسعه فناوری اطالعات در 

با  گيری اين خدمات سازی و بهره قالب دولت الكترونيكی در كشورهای مختلف، الگوهای مختلف پياده 

 . ونيكی و در زمينه مديريت اطالعات علم و فناوری مورد مقايسه قرار گيردروند توسعه دولت الكتر 

در اين زمينه در كشورمان، نگاهی عمومی   شدهانجام با نگاهی تاريخی به مطالعات، مصوبات و اقدامات  

های كشور در زمينه جاری برای  و نيازمندی  به اين توسعه و چگونگی آن در كشور انجام پذيرفته است

در قالب   شدهارائه . در ادامه با بررسی خدمات است شدهاستخراج ارائه خدمات مديريت علمی به شهروندان 

دولت الكترونيكی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران )ايرانداک( سعی شده است انواع خدمات در  

بندی انواع خدماتی  همچنين با دسته .و فناوری در كشور استخراج گردد زمينه مديريت و ساماندهی علم

دولت الكترونيكی انجام دهد، نوع خدمت فناوری در اختيار   بستر تواند دركه فناوری اطالعات می

  ی مفهوم نگار مفهومی اين خدمات انجام پذيرفته است. همچنين با  هایبندی دسته و ديگر  شدهگرفته

و توانمندی ابزار فناوری و با توجه به انواع خدمات   سوک يهای كشور از و نيازمندی  اسناد باالدستی

در اين سازمان، سعی شده است نقش پژوهشگاه در زمينه تخصصی فعاليت خود و در آينده   شدهارائه 

 .تواند در اين الگو قرار گيردقرار گيرد. بر اين اساس اقدامات زير می  یموردبررس

 مالكيت فكری   حضانت از حقوق •

 با سامانه ساعت   آن  ارتباط  ايجادو  (  عي)ارتقا و ترف  ديرزومه اساتو    توسعه سامانه پژوهشگران •

 های صنعت(پژوهش )سامانه ارتباط بين پژوهش و نيازمندی سامانه ساعت    هتوسع •

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی(   وزارت  علوم و  وزارت  برای )  توسعه نقشه جامع علمی كشور •

 كشور   هایو رساله   هانامه توسعه كتابخانه ديجيتال پايان  •

 به پژوهشگران   اتموضوع ادبيات از پارساها و در اختيار گذاشتن    شكاف  استخراج •
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 پايگاه گنجهای  داده   و  همانند جوكاركرد  توسعه   •

 ها های اجرايی در ثبت و استعالم پژوهش تصويب اجبار دستگاه  •

 پايه تحليل داده(  تخصصی )خدمات   نامهاصطالح توسعه   •

 محتوا   خودكارسازی  و  خودكار  گذارینمايه •

 های اجرايی برای ديگر دستگاه   نامهان ي پااستعالم عنوان و چكيده   •

 برای  ازيموردن هایسامانه  مقاله انتهای بخش در پژوهشگاه، ارائهقابل خدمات كنونی وضعيت به توجه با

 به توجه با ازيموردن توسعه سطح و  رو پيش هایچالش  و قرارگرفته یموردبررس  فوق هاینيازمندی  پوشش

  ايران  اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه مقاله، اين نتايج به توجه با است. شدهاستخراج  خبرگان نظرات

  خدمات  توسعه در بيشتری و تربزرگ نقش خود هایسامانه  بلوغ سطح افزايش و هاچالش  پوشش با تواندمی

 نمايد.  ايفا  كشور الكترونيكی  دولت چارچوب در فناورانه و علمی
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Abstract: One of the options for governments to improve the quality of services and 

increase their availability is the use of information and communication technology 

and e-government. Generally, the main gateway to providing e-services is the same as 

the corporate website or department store, where all services are provided in that way. 

In recent years, several models have been proposed for the development of e-

government. Many services offered to citizens within the framework of the e-

government, services such as the establishment of scientific communication, the 

presentation of the history of research carried out in the country, the presentation of 

research achievements in compliance with the laws and intellectual property rights, 

the provision of various standards in the field of publishing and scientific 

communication and representation, exploring the state of science and research in the 

country, of which they can be called scientific information management. In this 

research, we intend to present the role of the Iranian Institute of Information Science 

and Technology Institute (IranDoc) in providing information management services in 

the framework of e-government. Therefore, in this paper, we look at the development 

of e-government in Iran and in comparison with the other countries, and the status of 

our country has been studied in this regard. Then, according to the studies, the most 

important documents developed and the historical list of e-government development 

approvals have been extracted. Despite numerous studies and documentation, there is 

no comprehensive plan for the deployment and development of e-government that has 

been approved by the public authorities. After that, the services provided in the form 

of e-government in IranDoc have tried to provide a proper classification of services 

according to the categories in the literature review. The implementation of services 

provided with upstream documents at the end of this paper can be a roadmap for 

continuing to develop the e-government services at the IranDoc. 

Keywords: E-Government, Information Science Management, IranDoc, Science and 

Technology Services, Upstream Documents. 
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