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ٌمرضاوی ویازٌای فنىناَنهونً تن نع 

 ٌای فىاَن صىعت تا تُهومىدی غرکت

تعییه هضترهتژی تُلید، ونونُن ونُیَنی 

گناهنی  دن تُلید، غىاضایی َ ضرماینً

 تر مگاترودٌا

مُهوع جٍع تُلید دن تروامً حجري دن 

 نهدیُ گوتگُ ترنضی غد

هیىتروت هغیا جٍع طالیی دن صىعنت 

 فاَهضت

ضىد جٍع تُلید دهوع تىیان ضً ماي 

 دیگر تً صحه علىی مجلص می نَد

ٌنسهن منینلنیناند  ۵هیىطتناگنرهب تنازهن 

 تُماوی دهند

هوجمه غنرکنت ٌنای دهونع تنىنینان 

 هضتان هلثرز تاضیص غد

کنانگناي یمنُزظ منجننازی تننثنلننین ننا  

 مٍر  ترگسهن غد 03دیجیتال 

 نَهتظ عمُمی : گردیَنی َ هجره

 مجمع تػکل ٌای دهوع تىیان هیرهن

 328-81388388: تلوه تماش

 328-8799۵990: فکص

 

: وػاوی هلکترَویکی

info@daneshbonyan.co 

 daneshbonyan.co: وػاوی ضایت

 @daneshbonyan1391:  تلگرهب

ٌای  وامً ٌمکانی میان مجمع تػکل تواٌم

تىیان َ ضازمان گطترظ َ وُضازی  دهوع

صىایع هیرهن تاٌدف ٌم نضاوی ویازٌای 

ٌای  فىاَنهوً ت ع صىعت َ تُهومىدی

ٌای حُزي صىایع پیػرفتً  فىاَنهوً غرکت

 .تً همضا نضید

ٌای  تً گسهنظ نَهتظ عمُمی مجمع تػکل

تىیان هیرهن، هفػیه کالٌی نئیص  دهوع

ٌا دن زمیىً معرفی  مجمع، تُضعً ٌمکانی

ٌای حُزي صىایع پیػرفتً َ مُندویاز  طرح

صىعت جٍت ٌدهیت دن فرییىدٌای حمایتی 

گاهنی مػترک نه یکی هز  َ ضرمایً

وامً دهوطت  ٌای همضای هیه تواٌم تروامً

تا پیع هز هیه دَ مجمُعً تعامال  :  َ گوت

ٌای م تلف تحقیقاتی،  تطیانی دن زمیىً

تازنگاوی َ تُلیدی دهغتىد، تٍتر دیدیم تا 

ٌا  وامً هیه ٌمکانی همضای یک تواٌم

تر غُد َ تا مٍیا ضاخته تطتر  غواف

ٌا فرهٌم  قاوُوی زمیىً تدهَب هیه ٌمکانی

 .غُد

حمید تازهنگان معاَن صىایع پیػرفتً َ 

ٌای کالن هورژی ویس وطثت تً  پرَژي

مػانکت دن تثادل دهوع َ تجرتً 

دن :  غدي هترهز همیدَهنی کرد َ گوت وٍادیىً

صىایع م تلف محصُالتی َجُد دهند کً 

ٌا َ  نغم تُهن تُلید دن دهخل، غرکت تً

ٌا تً دلیل ویاز صىعت مجثُن تً  ضازمان

ٌا ٌطتىد هیه محصُال   َهنده  ین

عىُهن ویاز فىاَنهوً ت ع صىعت هحصا،  تً

هود َ هکىُن تمایل  غرتالگری َ تدقیق غدي

وامً هز هنتثاطا  َ  دهنیم تر تطتر هیه تواٌم

ٌای  تعامال  ت ع خصُصی ماوىد تػکل

ت صصی َ هتاق تازنگاوی هیرهن هضتوادي 

کىیم تا تا تػُیق َ ترغیة تُلید ٌم تازهن 
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تُلیدکىىدگان نه 

ت ػیم َ  نَوق

ٌم ویاز تازهن نه 

 .مرتوع ضازیم

حطیه مً َیدی، مدیر صىایع 

ٌای وُ  پیػرفتً َ فىاَنی

ضازمان گطترظ ویس تیع هز 

ویاز هحصا غدي دن صىایع  243

م تلف کً مُجة غدي کػُن 

ویاز َهندهتی دهغتً تاغد نه تً 

مجمع معرفی کرد تا تا 

مىدی هز تعامال  َ غثکً  تٍري

هنتثاطا  ت ع خصُصی زمیىً 

ٌای  ترهی جاب غرکت

تىیان َ تُلیدکىىدگان  دهوع

 .فرهٌم غُد

ترگسهنی نَیدهدٌای کانیفریىی 

ٌای ت صصی،  َ ومایػگاي

ٌمکانی دن نهضتای تُضعً 

هضتانتاپ ٌا َ جثرهن کمثُد 

گاهنی دن  مىاتع مالی ضرمایً

گاهنی  ضیطتم وُیَنی، ضرمایً

ٌای وُپا،  ٌا، غرکت نَی طرح

ٌای ت صصی َ  دٌىدي غتاب

ٌای جطُنهوً َ جاب  صىدَق

مىاتع مالی خانجی، معرفی 

غریک ت ع خصُصی تُهومىد 

َ دهنهی هٌلیت ترهی 

ٌای  گاهنی دن پرَژي ضرمایً

صىایع پیػرفتً هزجملً 

وامً تً  ٌای هیه تواٌم ت ع

 .نَد غمان می

دن هدهمً نئیص مجمع 

تىیان ویس ترهی  ٌای دهوع تػکل

تً ٌم نضاوی ویازٌای فىاَنهوً 

ٌای  ت ع صىعت َ تُهومىدی

ٌای حُزي  فىاَنهوً غرکت

صىایع پیػرفتً هعالب یمادگی 

ضپص معاَن صىایع .  کرد

ٌای کالن  پیػرفتً َ پرَژي

هورژی ویس جٍت پیُود 

تىیان َ  ٌای دهوع غرکت

تُلیدکىىدگان تا دضتگاي َ 

وٍادٌایی کً تً هیه محصُال  

ویاز دهنود، قُل مطاعد هنهئً 

ٌای َیژي  تطٍیال  َ حمایت

 .دهد

 تردهنی هز پىجري فرصت وُیَنی ضً پیػىٍاد نهٌثردی ترهی تٍري

تعییه هضترهتژی تُلید، ووُن وُیَنی دن تُلید، غىاضایی َ 

 گاهنی تر مگاترودٌا ضرمایً

اکٌْى ثب کبُؼ دسآهذُبی ًفتی، فرشفرخ برْثری 

اعخ تب التقبد ثذّى ًفخ سا توشیي کرٌر؛رنو دّ رخ 

ًمؼ یک سگْالترْس سا ثرش ػرِرذٍ ثرور؛رشد ّ ثرشای 

ُرب ثرترْاًرٌرذ  ّکبسُب تغِ؛لوشی کرٌرذ ترب آى کغت

دسآهذُبی ث؛ؾتشی کغت کٌٌذ ّ دس هرمربثرا لربدس 

 .ثَ پشدابخ هب ؛بت ث؛ؾتشی ثبؽٌذ

ُربی  ثَ گضاسػ سّاثظ ػرورْهری هرترورغ تؾر را

ثٌ؛بى، افؾ؛ي کالُی سئ؛ظ هتوغ ثرب ثر؛ربى  داًؼ

: هطب ت فْق ثَ رکش عَ پ؛ؾٌِبد پشدابخ ّ گفرخ

سغن توبم هغبئا ثِتشیري فرشفرخ  دس حبل حبضش ثَ

. ای داؽتَ ثبؽ؛رن اعخ تب ثَ آیٌذٍ ًوبُی تْعؼَ

دس اثتذا ثبیذ اعتشاتژی تْ ؛ذ سا هؾخـ کٌ؛ن ًجبیرذ 

ثربیرذ هرضیرخ سلربثرتری . اص ُوَ فٌبیغ حوبیخ ؽْد

فْست ّیرژٍ  ؽذٍ ّ اص آى حْصٍ ثَ کؾْس ؽٌبعبیی

اص عرْی دیرورش ثربیرذ ًرفرْر .  حوبیخ ثَ ػوا آیرذ

ًْآّسی دس تْ ؛ذ سا جذی ثو؛شینو ُن ثربصاسی ثرشای 

ؽرْد ّ ُرن  ُبی جذیذ ایتبد هی ًْآّسی ّ فٌبّسی

ّسی  ؽرًْرذ،  ثرِرشٍ سّص هی ُبی لذیوی ثَ ؽشکخ

. ؽرْد ُب ً؛رض کرورترش هری یبثذ ّ ُضیٌَ افضایؼ هی

ثرشای (  سًّرذُربی کرالى) طْس ثبیذ هوبتشًذُب  ُو؛ي

ُربی آیرٌررذٍ سا ؽرٌرربعربیرری کررشدٍ ّ اص  فرٌرربّسی

ُبی فشفخ ًْآّسی ثرشای آیرٌرذٍ اعرترفربدٍ  پٌتشٍ

 .کٌ؛ن

کالُی ثب تبکر؛رذ ثرش ایرٌر رَ ترْ ر؛رذ هرجرترٌری ثرش 

ثربیرذ اص ترْ ر؛رذ :  افضّدٍ هف؛ذ اعرخ، گرفرخ اسصػ

حتی ثربیرذ .  ًظش کشد هجتٌی ثش یبساًَ ّ ثب ضشس فشف

هرلرا .  ًغجخ ثَ ؽؼبسُب ُن ترترذیرذًرظرش کرٌر؛رن

چ؛ض سا دس دابرا بربکروربى  بْدکفبییو ایٌ َ ُوَ

تْ ؛ذ کٌ؛ن هْسد تبی؛ذ ً؛غخ ّ ثب ػلن التقربد ُرن 

 .دس تضبد اعخ

اّ ثبث؛بى ایرٌر رَ ثربیرذ تریر؛ر؛رشاتری دس هرمرشسات ّ 

ُب دس عطح تقرور؛رن گر؛رشاى، هرمربهربت  ع؛بعخ

ُب سخ دُذ تب هٌتش ثرَ جرِرؼ  دّ تی دس ّصاستخبًَ

ایرٌر رَ ثرشبری هرررقرْالت سا :  افرضّد.  تْ ؛ذ ؽْد

داًٌذ ثبیذ گفخ ثشبری اص  اعتشاتژیک یب اهٌ؛تی هی

هْاسد اعتلٌب ُغتٌذ ّ ی ثش هجٌبی اعتلٌبُرب کرَ 

اعرترشاترژی .   کٌٌرذ اعتشاتژی فٌؼخ سا تذّیي ًوی

فٌؼتی سا ثش پبیَ ّالؼ؛خ ّ ًؾبت گرشفرترَ اص ثربصاس 

هْاسد ببؿ ّ اعتلٌب کَ هرْسدًر؛ربص .  کٌٌذ تذّیي هی

ُب هلا ّصاست دفبع اعخ جضّ هْاسد  ثشبی دعتوبٍ

 .هرذّد ّ هؼذّد اعخ
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 مػکال  تُلیدکىىدگان

ثٌ؛بى دس حْصٍ تْ ؛ذ ثب هرْاًرغ  ُبی داًؼ سئ؛ظ هتوغ ثب اؽبسٍ ثَ ایٌ َ ؽشکخ

فمظ فٌذّق ًْآّسی ّ :  هؾبثِی هبًٌذ ثم؛َ تْ ؛ذکٌٌذگبى سّثشّ ُغتٌذ، گفخ

ُب تغِ؛التی دس ًرظرش گرشفرترَ  ؽ ْفبیی تغِ؛التی ثشای ایي گشٍّ اص ؽشکخ

ثرٌر؛ربى هؾر رلری  ُبی داًرؼ اعخ ّ ی ایي ثَ هؼٌبی ایي ً؛غخ کَ ؽشکخ

ُب ثؼذاصایٌ َ هرقْ ؾبى ثَ هشحلَ ًِبیی ثشعرذ ّ هرْفرك  ایي ؽشکخ.  ًذاسًذ

ثَ تْ ؛ذ اًجٍْ ؽًْذ ًبگرِربى ّاسد ثربصاس ؽرذٍ ّ ثرب ُروربى هؾر رالتری کرَ 

ؽًْذ ّ ثَ د ؛ا ایرٌر رَ  ُبی ثضسگ ّ ثبعبثمَ سّثشّ ُغتٌذ، هْاجَ هی ؽشکخ

بْسًذ ّ ثب هغبئا ث؛وَ ّ هب ؛بت دسگر؛رش  ثٌ؛َ ّ تتشثَ کبفی ًذاسًذ ؽ غخ هی

 .ؽًْذ هی

ؽرذٍ کرَ  دس یک ثرشسعری هرؼربًّرخ ػرلروری ّ فرٌربّسی هؾرخرـ:  اّ افضّد

ثرٌر؛ربى  گرزاسی سا دس حرْصٍ داًرؼ ُبیی کَ ث؛ؾتشیي  دسآهذ ّ عشهبیرَ ؽشکخ

داؽتٌذ ّ ث؛ؾتشیي ه؛ضاى فٌبّسی سا ثَ کربس گرشفرترٌرذ دس ثرذّ اهرش ثرَ دًرجربل 

ثَ کبسؽبى چغج؛ذًذ ثرؼرذاصایرٌر رَ ثرَ هرْفرمر؛رخ .  ُبی دّ تی ًجْدًذ حوبیخ

 .ُب کشدًذ سع؛ذًذ الذام ثَ دسیبفخ ایي تغِ؛الت ّ جزة حوبیخ

ُب ّ تغرِر؛رالت ثربیرذ سّی هرررقرْالت ّ  کالُی ثب تبک؛ذ ثش ایٌ َ ایي حوبیخ

: افضّدٍ ُغتٌذ، گرفرخ فٌبیؼی ثبؽذ کَ هضیخ سلبثتی داسًذ ّ هجتٌی ثش اسصػ

ُب ثرشای ایرٌر رَ هرترْص  ا ْفْل ثبؽذ ًَ ایٌ َ ؽشکخ ُب ثبیذ عِا ایي حوبیخ

ُب سا کغت کٌٌذ ثبیذ ؽشایظ دؽْاس ّ لرْاًر؛ري عرخرتری سا  دسیبفخ ایي حوبیخ

 .ؽبى دّس کٌذ ُب سا اص توشکض ثش سّی فٌؼخ ّ فٌبّسی طی کٌٌذ ّ آى

 

 مُهوع ثثت ضوانظ َهقعی هضت

هْاًغ ثجخ عفبسػ ّالؼی اعخ ّ ثبیذ ثپزیشین کَ هٌبثغ ًشخ اسص هررذّد اعرخ 

ثٌبثشایي ثبًک هشکضی ثبیذ تمبضب سا کٌترشل کرشدٍ ّ هرٌربثرغ . سعذ ّ ثَ ُوَ ًوی

ُشچمذس ُن ثَ ّصاست فرورخ فؾربس .  اسصی سا اص طشیك فبدسکٌٌذگبى تبه؛ي کٌذ

ّکربسُرب دس  ث؛بّسین تب ع؛غتن ثجخ عفبسػ سا ثبص کٌذ صیشا ی رغرشی اص کغرت

. حبل ًبثْدی ُغتٌذ ّ ی ثبیذ تْجَ کٌ؛ن کَ اسصی ّجْد ًذاسد تب تخق؛ـ یربثرذ

کرٌر؛رن  ُب دس ؽشایظ ثرشاًی لشاس داسد ّ هب ُرن دس  هری کؾْس ثَ د ؛ا ترشین

ثبّجْدی کَ کغت  کبسُب ُن دس ؽشایظ ثرشاًی ُغتٌذ ّ ثربیرذ ایري ترؼربهرا 

 .هتمبثا ثبؽذ

ثرشای هرلربل دس .  ثَ گفتَ ّی، همْ َ ًْعبًربت ًرشخ اسص ُرن ّیرشاًرورش اعرخ

سع؛ن برشیرذاس ترب  لشاسدادُبی فشّػ پظ اص طی هشاحا طْالًی ثَ تْافك هی

کٌذ ّ ایي فشآیٌذ تب چٌذیي ثبس هو ي اعخ،  ُب تی؛؛ش هی چک سا آهبدٍ کٌذ ل؛وخ

 .ت شاس ؽْد

 

 تىد فُنش ماژَن تا حمایت ٌمرهي تاغد

کالُی ثبث؛بى ایٌ َ اجشای ثٌذ فْسط هبژّس دس لشاسدادُب ثبیذ ثب حوبیخ ُرورشاٍ 

طشف دس لشاسداد دچبس بغربست ؽرْد  دس کؾْسُبی دیوش ّلتی یک:  ؽْد، گفخ

کٌذ تب اص ثٌذ فْسط هبژّس اعتفبدٍ ؽْد ّ ری دس  دّ خ دبب خ کشدٍ ّ ا ضام هی

کٌذ ّ ثب پشدابخ ی غشی اص بغبسات اص فؾبسُرب کرن  تبه؛ي هٌبثغ ً؛ض کوک هی

ؽرْد  دس حبل حبضش کَ کؾْس اصًظش هٌبثغ دچربس هؾر رالت اعرخ، ًروری.  کٌذ

 .ُب دچبس هؾ ا ُغتٌذ اًتظبسی داؽخ ُشچٌذ کَ ؽشکخ

ؽْد کَ ؽشکتی طجك لرشاسداد  ّ ی هؾ ا دل؛مب اص جبیی ؽشّع هی:  اّ افضّد

ُبیری  گ؛شی ثب کبسفشهب کَ اغلت دّ تی اعخ کبالیی سا ثب توبم هغبئا ّ عخخ

ؽرْد،  کٌذ ّ ثَ ُش د ؛لی ثب ترببر؛رشُربیری هرْاجرَ هری کَ ّجْد داسد ّاسد هی

تٌِرب ثرَ ثرٌرذ فرْسط هربژّس ترْجرِری  کبسفشهب ثذّى تْجَ ثَ ؽشایظ هْجْد ًَ

کرَ  دسحرب ری.  کرٌرذ کٌذ ثل َ ؽشکخ سا ثَ اصای ُش سّص دیشکشد جشیرورَ هری ًوی

 .ُب ثؾْد اًتظبس داسین هذاسای ث؛ؾتشی ثب ؽشکخ

 مُهوع جٍع تُلید دن تروامً حجري دن نهدیُ گوتگُ ترنضی غد
 

دس ایي ًؾغخ افؾ؛ي کالُی سئ؛ظ هتوغ تؾ ا ُبی داًؼ ثٌ؛بى ّ سئ؛ظ کو؛غ؛ْى کغت ّ کبسُبی 

داًؼ ثٌ؛بى، هغؼْد ؽٌت؛بیی سئ؛ظ ُ؛بت هذیشٍ عٌذی بی تْ ؛ذکٌٌذگبى تتِ؛ضات فٌبّسی اطالػبت ایشاى، 

ًغ؛ن تْکا تْ ؛ذکٌٌذٍ ثشدُبی ا  تشًّ؛ک ّ ک؛ْاى گشداى هذیشکا دفتش فٌبیغ ثشق، فلضی ّ  ْاصم ببًوی 

 .ّصاست فوخ حضْس داؽتٌذ

ػلی هغؼْدی کبسؽٌبط هتشی ّ ػضْ ُ؛بت هذیشٍ هتوغ تؾ ا ُبی داًؼ ثٌ؛بى ً؛ض ه؛ضثبى حبضشاى دس 

 .ایي ثشًبهَ سادیْیی ثْد
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جِؼ طالیی فٌؼخ فبّا، ایٌتشًخ اؽ؛بعخ کَ تؾر را ُربی ایري حرْصٍ اص 

جولَ عٌذی بی ؽٌبعبیی ّ ه بً؛بثی هی تْاًذ ثب ایتبد اتربد دس هر؛ربى اػضرب 

 .ػبهلی ثشای ُن افضایی ّ اسصػ آفشیٌی دس ایي فٌؼخ ؽْد

ثَ گضاسػ سّاثظ ػوْهی هتوغ تؾ ا ُبی داًؼ ثٌ؛بى، ه؛لن فب ررری ػضرْ 

ثر؛را گر؛رترظ :  یک جِؼ طالیی داًغخ ّ گفخ (IOT)عٌذی ب، ایٌتشًخ اؽ؛ب 

حرشکرخ کرٌر؛رن،   دُذ کَ اگش اص اّل ثرب آى ُبیی سخ هی گْیذ گبُی فشفخ هی

. جِؼ طالیی فٌف هب ایٌتشًرخ اؽر؛رب اعرخ.  آّسد هْفم؛خ ّ ثشّت ثب بْد هی

فٌبّسی اعخ کَ ؽشّع ؽذٍ اعخ ّ ثبیذ ثب آى ُوشاعتب ؽْین ّ حشکخ کٌر؛رن 

 .ثبؽ؛ن تْاً؛ن حشف هِوی داؽتَ تب چٌذ عبل آیٌذٍ هی

اػ کرَ ثربیرذ  اّ ثب ث؛بى ایٌ َ عٌذی ب ثب تْجَ ثَ سّی شد کبسی ّ فلغفَ ّجْدی

ثرب :  تْاًذ ثغتشی ثشای ُن افضایی ثبؽرذ، گرفرخ اػضب سا دّس ُن جوغ کٌذ، هی

ّسّد تؾ ا ّ ساٍ اًذاصی کٌغشع؛ْم پشّژٍ ُب ادغبم هی ؽْد ّ ایٌوًْرَ اسصػ 

اگش ثتْاً؛ن ثب ُرورشاُری یر رذیرورش .  تشی سّی ه؛ذُذ آفشیٌی دس هذت صهبى کْتبٍ

کٌغشع؛ْم هٌطمی ّ ؽفبفی سا ثش ثغتش عٌذی ب ثَ دعخ آّسیرن یرک ثرشًرذ 

ُوبًطْس کَ ًربًرْ دس کؾرْس هرب دس دًر؛رب .  ؽْد جِبًی ّ کؾْسی دسعخ هی

 .عشآهذ اعخ

فب ری دس اداهَ ثَ اسائَ پ؛ؾٌِبداتی ثشای گرزاس اص دّساى ثرررشاى الرترقربدی 

اجتٌبة اص عشهبیَ گزاسی ثلٌرذهرذت :  ًبؽی اص ترشین ُب ّ کشًّب پشدابخ ّ افضّد

کَ ثبصگؾخ عشهبیَ ث؛ؾتش اص عَ عبل داسًذ، ایتبد عجذ کغرت ّ کربسی ثرب 

ُرب اًرترظربسات سا ثرشآّسدٍ  سیغک غ؛شُن عْ کَ اگش ی ی اص هرقْالت یب پرشّژٍ

 .ً شد، دیوشی آى سا پْؽؼ دُذ

اّ ثَ ثبصطشاحی هذل کغت ّ کبس ثب ًوبٍ ثش تبث؛شات تی؛؛شات دیت؛تب ی ثش کغرت 

دس :  ّ کبسُب اعخ کَ دس ؽشکخ ُبی ثغ؛بسی اجشا ؽذٍ اؽربسٍ کرشد ّ گرفرخ

ُبی کغت ّ کبس اه بى ساٍ اًذاصی فشّؽوبٍ ایٌتشًتی، دّسکبسی ًر؛رشُّربی  هذل

اًغبًی، جوغ آّسی ً؛بصُبی کبسفشهب اص طشیك ا  تشًّ؛ ی ّ هزاکشات ّ جلغبت 

ُشچمذس ثتْاً؛رن ایري ترررْالت سا دس .  دس فضبی هتبصی ّ تلفٌی هطشح ُغتٌذ

الصم اعخ اتربق فر رشی ساٍ .  کغت ّ کبس دیت؛تب ؛وبى ایتبد ث ٌ؛ن، هف؛ذ اعخ

سا ثرش   ُبی دسآهذصایری اًذاصی کٌ؛ن تب ضوي ثبصطشاحی هذل کغت ّ کبس، ثشًبهَ

 .ثغتش دیت؛تبل هٌتما کٌ؛ن

دس ثبصطشاحی هذل کغت ّ کبس ثبیذ سّیر رشد دیرتر؛رترب ری، ثرْهری :  اّ تبک؛ذ کشد

کٌذ ّ هشدم هرررْس کرشدى  عبصی کشدى کبالُبیی کَ هب سا اص ّاسدات هغتما هی

 .کغت ّ کبسُب سا دس ًظش داؽتَ ثبؽ؛ن

فب ری اص پٌتشٍ فشفخ سکْد التقبدی ث؛ي ا وللی گفخ کَ ثب ثِرشٍ ثرشداسی اص 

کؾرْسُربیری کرَ . تْاً؛ن تتشثَ ّ ت ٌْ ْژی سا ّاسد کؾْس کٌ؛ن ایي هْلؼ؛خ هی

فبحت ت ٌْ ْژی ُغتٌذ ّ دچبس سکْد التقبدی ؽذٍ اًذ دس ایي ؽشایظ حبضشًرذ 

تش ثفشّؽٌذ ّ ؽشکخ ُبی هب هی تْاًٌذ دس ایري  ؽبى سا اسصاى تتشثَ ّ ت ٌْ ْژی

 .فشفخ تْ ؛ذاتؾبى سا تمْیخ کٌٌذ

اّ ثب ث؛بى ایٌ َ تبه؛ي هب ی ثبً ی ثرشای عرشهربیرَ دس گرشدػ کربالیری ثرشای 

ُب تبه؛ي هب ی ثو؛شًذ ّ ری  کغت ّ کبسُب اص ثبًک:  ُب هْثش اعخ، گفخ ؽشکخ

ایي ثش آى دعتَ اص کبالُرب ّ .  ًشخ هْثش عْد عب ؛بًَ ثبیذ هتْعظ ًشخ تْسم ثبؽذ

ُب ثبیذ ثرَ  ثبًک.  ُب یب دس حبل ّاسدات تبث؛شگزاس اعخ هْاد اّ ؛َ هْجْد دس ؽشکخ

. تْ ؛ذ کوک کٌٌذ ّ دعخ اص عشهبیَ گزاسی دس هلک ّ اهْس غ؛شتْ ؛رذی ثرشداسًرذ

ُب ثبیذ ایي پرْل سا ثرَ  آى. صًٌذ ُبعخ التقبدداى ُبی فشیبد هی چ؛ضی کَ عبل

ُبیی کَ اسصیبثی ؽذٍ اًذ ّ لربثرلر؛رخ ثرَ گرشدػ دس  ؽشکخ.  ُب ثذٌُذ ؽشکخ

 .آّسدى چشخ التقبد کؾْس سا داسًذ

فب ری ثب ث؛بى ایٌ َ حشکخ ثَ عوخ تْ ؛ذ کبالُبی ّاسداتی ثرررلری لرذیروری 

ترب ّاثغرتروری اص .  تْاً؛ن بْدکرفرب ؽرْیرن ثبیذ دیذ دس چَ کبالُبیی هی.  اعخ

کغت ّ کبسُب ثربیرذ دس اتربق ُربی فر رش :  دساهذُبی ًفتی کبُؼ یبثذ، گفخ

ثشسعی کٌٌذ چَ کبالُبی ّاسداتی ُغخ کَ تْاى تْ ؛ذ آى دس دابا ّجرْد داسد 

ایرن دس ؽرشکرخ برْدم  ثرشای هرلربل هرب ترْاًغرترَ.  ّ دعخ ثَ تْ ؛ذ آى ثضًٌذ

 .ثْهی عبصی کٌ؛ن RFIDتتِ؛ضاتی سا دس ایشاى دس حْصٍ 

اّ ثب اؽبسٍ ثَ ایٌ َ ثبیذ اص کغت ّ کبسُبی دّ خ هرْس ثرَ عرورخ کغرت ّ 

دّ خ ثش اعبط ُش آًچَ کرَ گرفرترَ ؽرذ ّ :  کبسُبی هشدم هرْس ثشّین، گفخ

ثذًَ ثَ  ربظ ًمذیٌوی ّ ثرْدجرَ کؾرْسی . ای ػب ی ًذاسد داً؛ن، ثٌ؛َ ُوَ هی

 .االى ثغ؛بس ضؼ؛ف اعخ

. توشکض هب دس هغئْ ؛خ اجتوبػی ثبیذ سّی اؽتیبل صایری ّ سفرغ فرمرش ثربؽرذ

داً؛ن هلا حفع هررر؛رظ  ای کَ ُوَ هی ػالٍّ ثش توبم چ؛ضُبی سّت؛ي ّ کل؛ؾَ

ترْاًرذ هؾر را  چْى دّ خ ًوی.  ثبیذ ثَ عوخ اؽتیبل صایی ث؛بی؛ن… صیغخ ّ 

اگش هب هْ ذ برْثری ثربؽر؛رن، ًرمرؾری اص آى سا . ث؛ بسی سا هتبعفبًَ سفغ کٌذ

حذالا بْدهبى ثَ جوغ ث؛ بساًی کرَ سّ ثرَ فرضًّری ثرش .  تْاً؛ن اجشا کٌ؛ن هی

 .ؽْین ُبی دّ خ ُغتٌذ، اضبفَ ًوی دّػ

 دن گوتگُ تا میثم صالحی عضُ ٌیا  مدیري ضىدیکای غىاضایی َ مکاویاتی نهدیُیی عىُهن غد؛

 هیىتروت هغیا جٍع طالیی دن صىعت فاَهضت
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 وػطت مجازی کمیطیُن کطة َ کانٌای دهوع تىیان هتاق تازنگاوی هیرهن ترگسهن غد

 ضىد جٍع تُلید دهوع تىیان ضً ماي دیگر تً صحه علىی مجلص می نَد

هتلظ ًظشات کو؛غ؛ْى کغت ّ کبسُربی داًرؼ ثرٌر؛ربى اتربق 

اػروربل ”  جِؼ تْ ؛ذ داًرؼ ثرٌر؛ربى“ ثبصسگبًی ایشاى سا دس طشح 

 .کشد

ثَ گضاسػ سّاثظ ػوْهی هتوغ تؾ ا ُبی داًؼ ثرٌر؛ربى ایرشاى، 

افؾ؛ي کالُی سئ؛ظ هتوغ ّ سئ؛ظ کو؛غ؛ْى کغت ّ کبسُربی داًرؼ ثرٌر؛ربى 

اتبق ایشاى ثَ اسائَ گضاسؽی اص پ؛و؛شی ُبی اًتبم ؽذٍ دس بقْؿ طرشح جرِرؼ 

تْ ؛ذ داًؼ ثٌ؛بى پشدابخ ّ ثب اؽبسٍ ثَ ایٌ َ هتلظ ًظشات کرور؛رغر؛رْى داًرؼ 

اػروربل کرشدٍ ”  جِؼ تْ ر؛رذ داًرؼ ثرٌر؛ربى“ ثٌ؛بى اتبق ثبصسگبًی ایشاى سا دس طشح 

طشح دس اثتذا دس کو؛غ؛ْى فٌؼخ هتلظ ثرَ ػرٌرْاى کرور؛رغر؛رْى :  اعخ، گفخ

افلی هْسد ثشسعی لشاس گشفخ ّ کو؛غ؛ْى ُبی آهْصػ، ثرِرذاؽرخ ّ الرترقربد 

پظ اص ثشگضاسی جلغَ ثب ایي کو؛غ؛ْى ُرب ّ .  ًظشاتی سا پ؛شاهْى آى اػالم کشدًذ

هبدٍ افلی ثَ جورغ  13اػوبل ًظشات تتو؛غ ؽذٍ اتبق ثبصسگبًی ایشاى ایي طشح ثب 

 .ثٌذی اّ ؛َ سع؛ذٍ اعخ

هت؛ذ عشّػ دث؛ش کو؛غ؛ْى دس اداهَ ثَ تی؛؛شات اػوبل ؽذٍ دس ایي عٌذ اؽربسٍ 

طجك پ؛ؾٌِبد کو؛غ؛ْى داًؼ ثٌ؛بى اتبق ثبصسگبًی ایشاى هقبدیرك ّ :  کشد ّ گفخ

سؽتَ ُبی ببؿ رکش ؽذٍ دس عٌذ ثَ د ؛ا هبُ؛خ سّ ثَ تی؛ر؛رش ّ سؽرذ عرشیرغ 

فٌبیغ داًؼ ثٌ؛بى حزف ؽذ ّ دعتوبٍ ُبی اجشایی هْظف ؽذًذ سؽرترَ ُربی 

 .داسای اّ ْیخ بْد سا ثشای لشاس گشفتي دس دایشٍ ؽوْل ایي لبًْى، اػالم کٌٌذ

طجك ایي عٌذ کبالُبی ُبیتک کَ ثشای اّ ؛ي ثبس دس کؾرْس ترْ ر؛رذ هری :  اّ افضّد

ُو؛ٌطرْس .  ؽًْذ، هی تْاًٌذ ثذّى تؾشیفبت دس هضایذٍ ُب ّ هٌبلقبت ؽشکخ کٌٌذ

دعتوبٍ ُبی اجشایی کَ تْ ؛ذات داًؼ ثٌ؛بى دس حْصٍ فؼب ؛خ آًِرب ثربؽرذ ًروری 

 .تْاًٌذ هتْص جذیذی سا ایتبد کٌٌذ

ضوبًخ ًبهَ ُبیری کرَ اص عرْی :  عشّػ ثَ ضوبًخ ًبهَ ُب اؽبسٍ کشد ّ گفخ

فٌذّق ًْآّسی ّ ؽ ْفبیی ّ فٌذّق ُبی صیشهتوْػَ آى فبدس ؽرْد اص عرْی 

 .دعتوبٍ ُبی اجشایی پزیشفتَ هی ؽْد

ثَ گفتَ ّی ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى هی تْاًٌذ دس عببتوبى ُربی غر؛رشترتربسی 

دّ رخ .  ؽِشداسی ً؛ض دس ایي صه؛ٌَ هْظف ثَ ُو بسی ؽذٍ اعرخ. هغتمش ؽًْذ

ً؛ض ثبیذ تب پٌج عبل اهالت ّ هغتیالت هبصاد بْد سا دس ابت؛بس ؽشکخ ُربی داًرؼ 

 .ثٌ؛بى ثشای ثِشٍ ثشداسی تْ ؛ذی لشاس دُذ

اّ ثَ سعو؛خ یبفتي داسایی ُبی ًبهؾِْد دس ؽشکخ ُبی داًرؼ ثرٌر؛ربى اؽربسٍ 

ایي ثٌذ ُوچٌبى ثَ لْت بْد ثبلی اعخ ّ طری اص ؽرشکرخ ُربی :  کشد ّ گفخ

 5برْد سا اص  R&Dداًؼ ثٌ؛بى بْاعتَ هی ؽْد تب ُضیٌَ ُبی ترم؛ك ّ تْعؼَ 

عبل پ؛ؼ دس دفبتش ثجخ کٌٌذ ّ دّ خ ایي ُضیٌَ ُب سا ثَ ػٌْاى افضایؼ عرشهربیرَ 

 .ؽشکخ داًؼ ثٌ؛بى اص آًِب هی پزیشد

سئ؛ظ کو؛غ؛ْى کغت ّ کبسُبی داًؼ ثٌ؛بى ثب تبک؛ذ ثش ایٌ َ ٌُْص اه بى ثَ سّص 

سعبًی ّ اػالم ًظش ثشای ثِجْد ثشبی ً بت دس عٌذ جِؼ تْ ر؛رذ داًرؼ ثرٌر؛ربى 

ثٌذ داؽخ کَ پظ اص اػالم ًظرشات ثرخرؼ  33ایي عٌذ دس اثتذا : ّجْد داسد، گفخ

ثٌذ بالرفرَ ؽرذٍ کرَ  13بقْفی ّ ُو؛ٌطْس عبیش کو؛غ؛ْى ُبی هتلظ ثَ 

هی تْاى گفخ تبکٌْى اغلت بْاعتَ ُبی ثخؼ بقْفی دس آى اػروربل ؽرذٍ 

 .اعخ ُشچٌذ ُوچٌبى چٌذ ً تَ ثشای پ؛و؛شی ثبلی هبًذٍ اعخ

ثَ گفتَ عشّػ، عٌذ ًِبیی جِؼ تْ ؛ذداًؼ ثٌ؛بى تب عَ هبٍ دیوش دس فررري 

 .ػلٌی هتلظ ثشسعی بْاُذ ؽذ

هرغي ه؛شفذسی اص حبضشاى دس ایي ًؾغخ هتبصی، ثش ایتبد ظشف؛خ ثشای فرذّس 

پ؛ؾٌِبد هری کرٌرن ثرَ :  هتْصُبی ث؛ي ا وللی دس دابا کؾْس تبک؛ذ کشد ّ گفخ

جبی ایٌ َ اعتبًذاسدُبی ث؛ي ا وللی سا حزف ّ هتْصُبی دابلی سا جبیوضیري آى 

کٌ؛ن ثِتش اعخ دس ایي عٌذ ظشف؛تی ثشای فذّس اعتبًذاسدُبی ث؛ي ا رورلرلری دس 

 .دابا کؾْس دیذٍ ؽْد تب فشفخ ُبی فبدساتی دس آیٌذٍ سا اص دعخ ًذُ؛ن

اّ ُوچٌ؛ي دس ساعتبی تْعؼَ تْ ؛ذ ثشق پب  پ؛ؾٌِبد کشد دس ایري عرٌرذ ثرٌرذی 

لشاس دادٍ ؽْد تب دعتوبٍ ُبی دّ تی ّ ّصاستخبًَ ُب هْظف ؽرًْرذ ثرخرؾری اص 

 .ثشق هقشفی ؽبى سا اص اًشژیِبی تتذیذ پزیش تِ؛َ کٌٌذ

ایري هغربئرا دس کرور؛رغر؛رْى :  کالُی دس پبعخ ثَ پ؛ؾٌِبدات ه؛شفذسی گفرخ

فٌؼخ هتلظ هطشح ّ همشس ؽذ تب ایي هْضْػبت ثَ حْصٍ تخرقرقری ّ لرْاًر؛ري 

 .هشتجطؾبى اسجبع دادٍ ؽْد

دس اداهَ ًؾغخ کالُی ثب اؽبسٍ ثَ ساٍ اًذاصی ّ ؽشّع ثرَ کربس هرشکرض ًرْآّسی 

طشح ایي هشکض چٌذعب ری اعرخ :  اتبق ثبصسگبًی ایشاى، گفخ(  ؽتبثذُی فبدسات)

دس کو؛غ؛ْى کغت ّکبسُبی داًؼ ثٌ؛بى دس حبل ثشسعی اعخ ّ اهغبل پرظ اص 

دسیبفخ تبی؛ذیَ ُبی همذهبتی اص عْی ُ؛بت سئ؛غَ اتربق ثربصسگربًری ایرشاى ّاسد 

هشحلَ اجشایی ؽذ ّ ثب ّجْدی َ ٌُْص ّاسد هشحلَ ػول؛بتی عربصی ًؾرذٍ ثرْدو 

هشداد هبٍ ثَ افتتبح سع؛ذ، دس حبل حبضش ً؛ض کو؛غ؛ْى توبم تالػ بْد سا ثرَ کربس 

 .گشفتَ تب ایي هشکض ثب تْاى کبها ثَ فؼب ؛خ ثپشداصد

دس حبل حبضش ثب تْجَ ثَ هبُ؛خ فؼب ؛خ ُربی اتربق ثربصسگربًری ترورشکرض :  اّ افضّد

افلی هشکض ًْآّسی ثش حْصٍ فبدسات ّ ؽتبثذُری فربدسات ثرشًربهرَ سیرضی ؽرذٍ 

 .اعخ

کالُی دس تبی؛ذ هؾ الت هطشح ؽذٍ، اػالم آهبدگی کشد تب کو؛غ؛رْى کغرت ّ 

کبسُبی داًؼ ثٌ؛بى ایي هغئلَ سا اص طشیك هؼبًّخ ػلروری ّ فرٌربّسی سیربعرخ 

 .جوِْسی هْسد پ؛و؛شی لشاس دُذ

دس اداهَ هتتجی اًذسصیبى اص کو؛غ؛ْى داًؼ ثٌ؛بى اتبق ثبصسگبًری کرِرور؛رلرْیرَ ّ 

ثْیشاحوذ پ؛ؾٌِبد داد تب عبصّکبسی تشت؛ت دادٍ ؽْد تب پبس  ُبی ػلن ّ فرٌربّسی 

ّ هشاکض سؽذ هلضم ثَ ُو بسی ثب اتبق ُبی ثبصسگبًی ثبؽٌذ ّ اص تک سّی اجترٌربة 

سئ؛ظ کو؛غ؛ْى کغت ّ کبسُبی داًؼ ثٌر؛ربى ًر؛رض لرْل هغربػرذ ثرشای .  کٌٌذ

 .پ؛و؛شی ایي هغئلَ سا داد

دس پبیبى ًؾغخ هتبصی ً؛ض عرشثٌ ذاسپْس دث؛شکا هترورغ تؾر را ُربی داًرؼ 

ثٌ؛بى بجش اص ثشگضاسی دّسٍ ُبی آهْصؽی هؾتش  ه؛بى هتوغ، کو؛غ؛ْى داًرؼ 

ایي دّسٍ ُب دس جِخ تْاًوٌذعبصی ؽشکخ ُربی :  ثٌ؛بى اتبق سا هطشح کشد ّ افضّد

داًؼ ثٌ؛بى دس حْصٍ ُبی ػوْهی ّ تخققی ّ طجك ً؛بص آًِب دس ًظش گشفتَ ؽرذٍ 

ُو؛ٌطْس اػضب هی تْاًٌذ دّسٍ ُب ّ هْضْػبت هْسد ًظشؽبى سا پ؛رؾرٌرِربد .  اعخ

 .ثذٌُذ
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ٌسهن میلیاند تُماوی دهند ۵هیىطتاگرهب تازهن   

سئ؛ظ کو؛غ؛ْى کغت ّ کبسُبی داًؼ ثٌ؛ربى اتربق ثربصسگربًری ایرشاى اظرِربس 

ف؛لتشیٌگ ایٌغتبگشام ثبػث اثشات هخشة هغتم؛ن ّ غ؛رشهغرترمر؛رن ثرش :  داؽخ

هرب .  فضبی التقبدی حْصٍ کغت ّ کبسُبی ایٌتشًتی، ّ کا التقبد برْاُرذ ثرْد

اص آًِب حرذالرا  :37ه؛ل؛ْى کبسثش ایٌغتب داسین کَ ثش اعبط ثشآّسدُب،  24حذّد 

ُرضاس  5اًذ، ّ ایي ثبصاسی افضّى ثرش  یک ثبس سّی ایٌغتب بشیذ ّ فشّػ اًتبم دادٍ

 .ه؛ل؛بسد تْهبى دس عبل اعخ

ّگْ ثب ایلٌب دس هْسد ابجبسی هجٌی ثش احتوبل ف؛لرترشیرٌرگ  افؾ؛ي کالُی دس گفخ

ثَ ُش حربل ًرورشؽری دس :  ایٌغتبگشام ّ تبث؛ش آى ثش کغت ّکبسُب اظِبس داؽخ

حبکو؛خ ّجْد داسد کَ ثَ دًجبل ایتبد هرذّدیخ دس فضربی هرتربصی ّ بقرْفرب 

ُبی اجتوبػی ثْدٍ ّ ُغخ، ّ ایي هْضْع سا دس هربفا ّ جلغربت  ثشای ؽج َ

ای ثرشای  اهب ایٌ َ ابر؛رشا هقرْثرَ یرب ثرشًربهرَ.  کٌٌذ هختلف هطشح ّ دًجبل هی

 .اطالع ُغتن ف؛لتشیٌگ ایٌغتبگشام ّجْد داؽتَ ثبؽذ، حذالا هي اص آى ثی

ُبی دیوش هلا ترْیر؛رترش،  هب تتشثَ ف؛لتشیٌگ سا لجال دس هْسد ؽج َ:  ّی اداهَ داد

سعذ کَ ف؛رلرترش کرشدى  ثَ ًظش هی.  این ف؛غجْ  ّ تلوشام داؽتَ ّ ًت؛تَ سا دیذٍ

ُب فمظ پشّعَ سا کوی عخخ کشدٍ یب ثبػث سًّك سل؛ت آًِرب ؽرذٍ،  ایي ؽج َ

اهب ثبػث هْفم؛خ دس ػذم اعتفبدٍ هشدم اص آًِب ًؾرذٍ اعرخ ّترٌرِرب ّلرخ ّ 

 .ُضیٌَ ث؛ؾتشی سا اص آًِب گشفتَ اعخ

ایري .  دس هْسد ایٌغتبگشام ُن ُو؛ي اترفربق برْاُرذ افرتربد: کالُی تقشیح کشد

ُربی  تقْس کَ ف؛لتشیٌگ ثبػث فضبی هتبصی عب ن تش یب سًّك گرشفرتري ؽرجر رَ

 .هؾبثَ دابلی بْاُذ ثْد، تف ش ًبدسعتی اعخ

سئ؛ظ کو؛غ؛ْى کغت ّ کبسُبی داًؼ ثٌ؛بى اتبق ثبصسگبًی ایشاى ثب اؽبسٍ ثرَ 

فر؛رلرترشیرٌرگ :  ّکبسُب اظِبس داؽخ تبث؛ش ف؛لتشیٌگ احتوب ی ایٌغتبگشام ثش کغت

ایٌغتبگشام ثبػث اثشات هخشة هغتم؛ن ّ غ؛شهغتم؛ن ثش فضبی التقبدی حْصٍ 

ه؛لر؛رْى کربسثرش  24هب حذّد .  کغت ّ کبسُبی ایٌتشًتی ّ کا التقبد بْاُذ ثْد

اص آًِب حذالا یک ثربس سّی ایرٌرغرترب  :37ایٌغتب داسین کَ ثش اعبط ثشآّسدُب، 

ُضاس ه؛ل؛بسد تْهبى دس عربل  5اًذ ّ ایي ثبصاسی افشّى ثش  بشیذ ّ فشّػ اًتبم دادٍ

 .اعخ

ُرضاس کغرت ّ کربس فرؼربل سّی  2۲۲ثشآّسدی دیرورش اص حرذّد : ّی اداهَ داد

ؽرْد کرَ  ف؛لتش ؽذى ایي ؽج َ ثربػرث هری.  دُذ ُبی هتبصی بجش هی ؽج َ

ایي دس حب ری .  ثخؼ ثضسگی اص ایي فؼبالى التقبدی ثب چب ؼ جذی هْاجَ ؽًْذ

ثب ّجْد ایٌ َ ثبػث افرضایرؼ اعرترفربدٍ اص  19اعخ کَ فشاگ؛شی ّیشّط کْی؛ذ 

فضبی هتبصی ثشای عفبسؽبت ؽذٍ، اهب هؾ الت التقبدی هشدم حتن فرشّػ 

 .سا کبُؼ دادٍ اعخ

ُب ّ ثشًذُب ً؛ض اص ایي فضب ثرشای  ػالٍّ ثش ایي، ثغ؛بسی اص ؽشکخ:  کالُی افضّد

کٌٌذ کَ آع؛ت جذی برْاُرٌرذ  ثبصاسیبثی هرقْالت ّ بذهبت بْد اعتفبدٍ هی

افشادی ُن دس حْصٍ دیت؛تبل هبسکت؛ٌگ فؼب ؛خ داسًذ کَ ثرَ کرلری ؽریرا .  دیذ

 .بْد سا اص دعخ بْاٌُذ داد

تش، ایي اعرخ کرَ ایري  اهب ً تَ هِن:  ػضْ اتبق ثبصسگبًی ایشاى ببظشًؾبى کشد

کرٌرذ ّ ثربػرث برشّ   گًَْ تقو؛وبت فضبی التقبدی ایي حْصٍ سا ًرباهري هری

ُب اص کغت ّ کبسُبی ایٌتشًتی بْاُذ ثْد، چشا کَ اهٌ؛خ اّ ؛ي ً؛بص ُرش  عشهبیَ

ضوي ایٌ َ ی ی اص ثِتشیي اثضاسُبی استجبط هغتم؛ن ثرب .  فؼب ؛خ التقبدی اعخ

 .سّد هؾتشیبى اص دعخ هی

اًتوي ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى اعتبى ا جشص ثب تقْیت اعبعٌبهرَ ّ ثرشگرضاسی 

اًتخبثبت ُ؛بت هذیشٍ دّسٍ اّل ّ ثب حضْس سئ؛ظ هترورغ تؾر را ُربی داًرؼ 

 .ثٌ؛بى ایشاى ّ هذیش اهْس تؾ ا ُبی اتبق ثبصسگبًی ایشاى تبع؛ظ ؽذ

ثَ گضاسػ سّاثظ ػوْهی اتبق ثبصسگبًی، فٌبیغ، هرؼربدى ّ کؾربّسصی اعرتربى 

ا جشص، اه؛ش فشؽچی ثؼذ اص ظِش ث؛غخ ّ عْم هِشهبٍ عبل جبسی، دس عخرٌربى 

پ؛ؼ اص دعتْس جلغَ اًتخبة ُ؛بت هْعظ اًتوي ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌر؛ربى 

ػلر؛رشغرن :  ا جشص کَ دس عب ي جلغبت اتبق ثبصسگبًی ا جشص ثشگضاس ؽذ، اظِبس کشد

ُوَ هبًْسُبیی کَ تْعظ دّ خ ّ دیورش عربصهربى ُرب دس ثرررث حروربیرخ اص 

هتوْػَ ُبی داًؼ ثٌ؛بى دس عب ؛بى گزؽتَ هطشح ؽذٍ، آًرچرٌربى کرَ ثربیرذ 

 .ظشف؛خ ُب ّ تْاًوٌذی ُبی ایي ؽشکخ ُب دس  ًؾذٍ اعخ

ّی دس اداهَ ثب اؽبسٍ ثَ ایٌ َ اکٌْى اتبق ثبصسگبًی ثب تؾر ر؛را اًرتروري ُربی 

هتؾ ا اص ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى ثَ ػٌْاى فذای هطب جَ گش ایي هرترورْػرَ 

ثَ دًجبل ایي ُغت؛ن کَ ثب ت ؛َ ثرش فرؼرب ر؛رخ اًرتروري :  ُب هطشح اعخ، گفخ

ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى ثتْاً؛ن ایي هطب جَ گرشی سا پرشسًرگ ترش کرشدٍ ّ ساٍ 

 .هتوْػَ ُبی داًؼ ثٌ؛بى سا ُوْاس کٌ؛ن

ًبئت سئ؛ظ اتبق ثبصسگبًی ا جشص ثب اؽبسٍ ثَ ایٌ َ بْؽجخرتربًرَ دس دُرَ ُربی 

اب؛ش الذاهبت هْثشی ثشای هطب جَ گشی ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى دًرجربل ؽرذٍ 

دس ایي ساٍ هْاسدی هبًٌذ ػذم تخق؛ـ اسص، هغبیا گورشکری ّ :  اعخ، ث؛بى کشد

ثشّکشاعی ُبی دعخ ّ پبگ؛ش دّ تی اص جولَ هؾ الت پر؛رؼ سّی ؽرشکرخ 

 .ُبی داًؼ ثٌ؛بى دس عبل ُبی اب؛ش ثْدٍ اعخ کَ ثَ دًجبل حا آى ثْدٍ این

دس ثخؾی دیوش اص ایي ًؾغخ، افؾ؛ي کالُی سئ؛ظ هرترورغ تؾر را ُربی 

توبهی ؽشکخ ُبی ػضْ فٌبّسی دس اًرتروري :  داًؼ ثٌ؛بى ایشاى ً؛ض تْض؛ح داد

ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى ػضْ ُغتٌذ تب ثتْاًٌرذ ترؼربهرا ثر؛رؾرترشی داؽرترَ 

 .ثبؽٌذ

دس ایري :  ّی ضوي تبک؛ذ ثش اُو؛خ کبس دس اًتوي ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى گفخ

لج؛ا اًتوي ُب کَ هتوْػَ ای اص ؽشکخ ُربی داًرؼ ثرٌر؛ربى ُغرترٌرذ، دس 

ساعتبی هؾبسکخ ُب ّ تؼبهالت ؽشکخ ُبی ػضْ، الذاهبت هْثشی پ؛ؼ ثرشدٍ 

 .هی ؽْد

کالُی ثب اؽبسٍ ثَ ّجْد تؾ را ُربی ترخرقرقری دس حرْصٍ ُربیری هربًرٌرذ 

ایي تؾ ا ُرب ثرب :  تی ّ یب تتِ؛ضات داسّیی دس عطح کؾْس ث؛بى کشد.عی.آی

 .ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى دس تؼبها ُغتٌذ

دس پبیبى جلغَ ّ پظ اص ؽوبسػ آسای هذیشاى ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى ا رجرشص، 

ثَ تشت؛ت آلبیبى اه؛ش فشؽچی، فبئك صسافؾبى، ثشدیب فشصام فش، ثر؛رژى ًقر؛رشی ّ 

ػضْ ُ؛بت هذیشٍ اًتوي ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌر؛ربى  5ؽِشیبس ظِْسی ثَ ػٌْاى 

 .ا جشص اًتخبة ؽذًذ

ُوچٌ؛ي هشین هت؛ٌی صادٍ ّ ػلی ه؛لبلی ثَ تشت؛ت ثَ ػٌْاى دّ ػضرْ ػرلری 

 .ا جذل اّل ّ دّم ایي اًتوي هٌتخت ّ هؼشفی ؽذًذ

دس اداهَ ّ پظ اص ؽوبسػ آسا، هروذ داّد هؼتوذی ّ هغؼْد فببشی ثَ تشت؛رت 

 .ثَ ػٌْاى ثبصسط افلی ّ ػلی ا جذل اًتوي هشثْطَ اًتخبة ؽذًذ

 هوجمه غرکت ٌای دهوع تىیان هضتان هلثرز تاضیص غد
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دّسٍ ُبی آهْصؽی هتبصی هؾتش  هتوغ تؾ ا ُبی داًؼ ثٌ؛بى ّ کو؛غ؛ْى کغرت 

ّ کبسُبی داًؼ ثٌ؛بى اتبق ایشاى دس حْصٍ ُبی هب ی، ثبًک، هذیشیخ ًْآّسی ؽشکخ ُربی 

داًؼ ثٌ؛بى، هذیشیخ ک؛ف؛خ، دیت؛تبل هبسکت؛ٌگ هرقْالت داًؼ ثٌر؛ربى ثرشگرضاس برْاُرذ 

 .ؽذ

ثَ گضاسػ سّاثظ ػوْهی هتوغ تؾ ا ُبی داًؼ ثٌ؛بى، ًخغت؛ي دّسٍ ُبی آهرْصؽری 

هؾتش  ه؛بى هتوغ تؾ ا ُبی داًؼ ثٌ؛بى ّ کو؛غ؛ْى کغت ّ کبسُبی داًؼ ثٌر؛ربى 

اتبق ثبصسگبًی ایشاى دس حْصٍ تجل؛یبت دیت؛تبل ثشای کغت ّ کبسُبی غ؛شدیت؛تبل ّ آیرٌرذٍ 

هِش هربٍ ثرَ فرْست هرتربصی  3۲تجل؛یبت دیت؛تبل اص دسیچَ اف؛ل؛خ هبسکت؛ٌگ چِبسؽٌجَ 

 .ثشگضاس بْاُذ ؽذ

 :ثخؼ اّل

 تثلی ا  دیجیتال ترهی کطة َ کانٌای غیر دیجیتال

 فشًبص ّاحذیبى، هذیش اهْس هؾتشیبى آژاًظ تجل؛یبت دیت؛تبل دیوب: هذسط

 :ُب ّ هْضْػبت عشفقا

 تؼشیف، هضایب ّ هؼبیت تجل؛یبت آًالیي –

 ُبی تجل؛یبت آًالیي هذل –

 ُبی ل؛وتی سایج تجل؛یبت آًالیي هذل  –

 ی تجل؛یبت آًالیي ؽج َ –

 اعتبًذاسدُبی هِن فٌؼخ تجل؛یبت آًالیي –

 ُب ُبی همبثلَ ثب آى اًْاع تملت دس تجل؛یبت آًالیي ّ ساٍ –

 سًّذُبی افلی ّ هِن دس تجل؛یبت آًالیي –

 ثبصیوشاى ثضسگ تجل؛یبت آًالیي دابلی ّ ببسجی –

 ثشسعی یک کوپ؛ي تجل؛یبت آًالیي –

 :هخبطجبى

 ّکبس هذیشاى ّ فبحجبى کغت –

 هذیشاى ّ کبسؽٌبعبى ثبصاسیبثی –

 ی تجل؛یبت ّ ثشًذ هؾبّساى حْصٍ –

 دیت؛تبل هبسکتشُب –

 ی ثبصاسیبثی ّ تجل؛یبت ػاللوٌذاى ثَ یبدگ؛شی دس حْصٍ –

  

 :ثخؼ دّم

 ییىدي تثلی ا  دیجیتال هز دنیچً هفیلیت مانکتیىگ

 هروذ حك ّسدی، هذیش تْعؼَ کغت ّ کبس آژاًظ تجل؛یبت دیت؛تبل دیوب: هذسط 

  

 تْاًذ سّػ ُبی هشعْم دس تجل؛یبت دیت؛تبل سا دگشگْى کٌذ؟ چوًَْ اف؛ل؛خ هبسکت؛ٌگ هی

  

ترب .  ی هبسکت؛ٌگ ًر؛رغرخ اف؛ل؛خ هبسکت؛ٌگ یب ثبصاسیبثی هؾبسکتی هفِْم جذیذی دس حْصٍ

ؽذ ّ ثبصاسیبة ثبیذ ثرَ ُرش  ثبصاسیبثی ثَ هؼٌبی فشّػ ثْدو هرقْل تْ ؛ذ هی 197۲عبل 

ُرب ػرْاهرلری کرَ ثربػرث  ثَ هشّس صهبى ثربصاسیربة.  کشد ًرْی سّی فشّػ هرقْل کبس هی

ثٌذی کشدًذ ّ ثبصاسیبثی ثرَ ػرٌرْاى یرک ػرلرن  ؽذ هرقْ ی ثِتش فشّػ سّد سا طجمَ هی

 !جب ثْد کَ فشّػ ؽذ ثخؾی اص هبسکت؛ٌگ ایي. ظبُش ؽذ

  

دس ایي دّسٍ ثَ تؼشیف اف؛ل؛خ هبسکت؛ٌگ، هؼشفی ثبصیوشاى ایي ًْع ثبصاسیبثی، ؽٌببخ اًْاع 

 .پشداصین ُبی اف؛ل؛خ هی ُبی ُو بسی ّ چوًْوی ػول شد ؽج َ هذل

  

 :ُب ّ هْضْػبت عشفقا

 کٌذ؟ اف؛ل؛خ هبسکت؛ٌگ چ؛غخ ّ چطْس کبس هی –

 ثشسعی ایي فٌؼخ دس هم؛بط جِبًی –

 اف؛ل؛خ هبسکت؛ٌگ دس کغت ّ کبس دیت؛تبل ایشاى –

 اف؛ل؛خ هبسکت؛ٌگ دس ثبصاس آفالیي ایشاى –

 دیوب اف؛ل؛خ، ساُ بسی ثشای توبم کغت ّ کبسُب –

 !ُبی اجشای دسعخ سّػ دسعخ اف؛ل؛خ هبسکت؛ٌگ ّ ت ٌ؛ک –

  

 :هخبطجبى

 فبحجبى ّ هذیشاى اسؽذ کغت ّ کبسُب –

 هذیشاى ثبصاسیبثی ّ فشّػ –

 کبسؽٌبعبى ثبصاسیبثی ّ تجل؛یبت –

 دیت؛تبل هبسکتشُب –

  

 مٍر  ترگسهن غد 03کانگاي یمُزظ مجازی تثلی ا  دیجیتال 



     

     

     

     

     

     

اتربديَ تْ ؛ذكٌٌذگبى ّ 

 فبدسکٌٌذگبى ًشم افضاس ايشاى

اتربدیَ ؽشکخ ُبی فٌی هٌِذعی 

حفبظخ ا  تشًّ؛ک  ّ ؽج َ ُبی 

 ایوٌی

 اتربدیَ فٌبیغ  ْح ُبی فؾشدٍ ایشاى

اًتوي تْ ؛ذکٌٌذگبى ًشم افضاس 

 تلفي ُوشاٍ ایشاى

 اتربدیَ فبدسکٌٌذگبى تتِ؛ضات پضؽ ی

اًتوي ثِ؛ٌَ عبصی هقشف 

 اًشژی ایشاى
 اًتوي اسگبً؛ک ایشاى

اًتوي ؽشکخ ُبی هٌِذعی ّ 

 پ؛وبً بسی ًفخ ّ گبص ّ پتشّؽ؛وی

 اتربدیَ فٌبیغ ُْایی ّ فضبیی ایشاى

اًتوي تْ ؛ذکٌٌذگبى ّ ّاسدکٌٌذگبى هبؽ؛ي 

آالت عٌو؛ي هؼذًی، عببتوبًی ّ 

 ساُغبصی

 اًتوي ًبؽشاى دیت؛تبل

عٌذی ب تْ ؛ذکٌٌذگبى تتِ؛ضات 

 في آّسی اطالػبت ایشاى 
عٌذی بی تْ ؛ذکٌٌذگبى داسُّبی 

 داهپضؽ ی

 اًتوي فٌبیغ بْسؽ؛ذی
اًتوي فبدسکٌٌذگبى بذهبت 

 فٌی ّ هٌِذعی ایشاى

 

اًتوي فٌفی ؽشکخ ُبی 

 اتْهبع؛ْى فٌؼتی

عٌذی بی تْ ؛ذکٌٌذگبى ه وا 

غزایی ایشاى _ُبی سژیوی   

عٌذی بی ؽٌبعبیی ّ 

 ه بً؛بثی سادیْیی

عٌذی بی فبحجبى فٌبیغ 

 داسُّبی اًغبًی ایشاى
 عٌذی بی فٌؼخ ثشق

فذساع؛ْى فبدسات اًشژی ّ  عٌذی بی فٌؼخ هخبثشات

 فٌبیغ ّاثغتَ ایشاى

کبًْى طشاحی ّ هٌِذعی ّ 

 طشاحی هًْتبژ ایشاى

 

    

    

 اًتوي ؽشکخ ُبی 

 داًؼ ثٌ؛بى اعتبى  کشهبى
 اًتوي ؽشکخ ُبی

داًؼ ثٌ؛بى اعتبى   شعتبى   
 اًتوي ؽشکخ ُبی

داًؼ ثٌ؛بى اعتبى هشکضی   

 هوجمه ٌای هضتاوی

اًتوي فٌفی کبسفشهبیی هبؽ؛ي 

 عبصاى فٌبیغ غزایی ایشاى

 هعضای مجمع تػکل ٌای دهوع تىیان هیرهن

 

اًتوي تْ ؛ذکٌٌذگبى ّ فبدسکٌٌذگبى 

 هرقْالت ث؛ْت ٌْ ْژی پضؽ ی ایشاى

 اًتوي ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى عالهخ تِشاى اًتوي ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى بشاعبى سضْی  اًتوي ؽشکخ ُبی داًؼ ثٌ؛بى اعتبى اففِبى 

 هوجمه غرکت ٌای دهوع تىیان ضالمت ٌمدهن

 اًتوي آصهبیؾوبٍ ُبی ُو بس آصهْى 

89ضال دَب ، غماني     8 

اًتوي تْ ؛ذکٌٌذگبى حالل ُبی 

 ُ؛ذسّکشثٌی ایشاى 

اًتوي فٌفی تْ ؛ذکٌٌذگبى ّ في آّساى 

 فٌؼتی عببتوبى 

 اًتوي ؽشکخ ُبی

داًؼ ثٌ؛بى اعتبى ا جشص   


