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 فهرست مطالب

 چکیده مقاالت بخش ارائه شفاهی

 81 ..... رانیا یعموم یهاکتابخانه در اطالعات یفناور ندهیبرآ رگذاریتاث یروندها و یدیکل عوامل
 ینیرحسیم زهره و یمراد رجیا ،یاریبخت نیعبدالحس

 از ادهاستف با) یاسالم -یرانیا فرهنگ یندهیآ تحواّلت بر آن ریتأث و سمیآواتار ابعاد یبررس

 81 ........................................................................................ (ویسنار نیتدو در GBN کردیرو
 یاحمد الدیمحمّدم ،ییتولّا اهللروح

 دیاکت با یمجاز یفضا در کشور ارتباطات و اطالعات یفناور یها رساختیز توسعه ینگار ندهیآ

 02 ................................................................................................................. ویسنار روش بر
  یعیشف مسعود و یبهرام محسن ،یعمران یمهد

 یولتد یها سازمان در   ندهیآ یا انهیرا تیامن حوادث با مقابله و تیریمد یشنهادیپ یالگو ارائه

 08 ............................................................................................................................... کشور
 یعیشف مسعود ،یبهرام محسن ، یعمران یمهد

 02 ........................................................ هاعلت یاهیال لیتحل روش با سمیآواتار دهیپد یواکاو
 تكلوی فاطمه ،نصرتی رضاعلی ،خزائی سعید

 02 .رانیا ندهیآ انتخابات در آنها یها کاربست و یمجاز احزاب ظهور بستر ؛یاجتماع یها شبکه
 یموالئ یمحمدمهد گلكار، ینیحس یمصطف

 02 ....................................................................... یپژوه ندهیآ قیطر از یکاو داده افق میترس
 اریشكوه سجاد مهماندوست، یعل

 هوشمند شهر راه نقشه یمورد مطالعه :هوشمند یشهرها ینگار ندهیآ یبرا یشناس روش ارائه

 02 ........................................................................................................... 8222 افق در زیتبر
 ترک کشاورز اهلل نیع ،یاصغر یحسنعل ،زادهیقل یمهد

 چکیده مقاالت بخش چاپ در مجموعه مقاالت

 02 ................................. جستجو جینتا بهبود یراستا در ییمعنا کردیرو ارائه و وب یپژوهندهیآ
 یعماد مایس ،ییرزایم کمال ،یمخبر میمر

 01 ................ یمجاز یفضا در یاسالم - یرانیا فرهنگ تیتقو یها راهکار و ها فرصت یبررس
 حقگو نیام محمد
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 لفنت بر یمبتن پرداخت یها ستمیس نینو یها یتکنولوژ از استفاده در یپژوه ندهیآ ضرورت

 28 ................................................................................................................... (NFC) همراه
 فردیتقو یمحمدتق ،یبهشت هیعط

 و کسب توسعه جهت در یابیتراز و یبان دهید و رصد جهت خبره سامانه کی استقرار و یطراح

 20 .................................................... (محور یتکنولوژ سازمان کی یمورد مطالعه) سازمان کار
 این یمطهر احمد ،یذاکر ماین ،یجمال محمد

 چرخه کیتکن از استفاده با) جوانان یبرا یاجتماع یها شبکه داتیتهد و ها فرصت یپژوه ندهیآ

 22 ............................................................................................................................... (ندهیآ
 انوشیطوط درضایحم ،یصباغ زهرا ،ییتولّا اهللروح

 22 ......... اطالعات فناوری و ارتباطی سرویسهای یها پروانه صدور یگذار مقررات یپژوه ندهیآ
 یفسنقر یمهد ،یکالنتر ایناد ،یکنعان فاطمه

 22 .................................. کاربران یهاتیاولو و هایازمندین نظرگرفتن در با سیسرو وب کشف
 یباشامیخ محمدرضا ،یمیکر نایم

 22 ........................................................................ یگردشگر صنعت توسعه و یمجاز تیواقع
 یصادق لیسه ،نژاد یاکبر فرزاد ،کشاورز محمد

 22 .......................................................... برق عیتوز هوشمند ی شبکه یفناور راه نقشه نیتدو
 یرازیش بابک ،یمنتظر محقق مارال

 21 ................................ کردیرو نیتر مناسب و مفروضات لیتحل کیالکترون دولت یپژوه ندهیآ
 گلكار ینیحس یمصطف

 اربردک) یدولت یبرسازمانها آن یامدهایپ و وارتباطات اطالعات یفناور ندهیآ تحوالت ییشناسا

 21 ...................................................................................................................... (یدلف روش
 یعباس یمهد

 22 ...................................................... آن یهایفناور و یتجار هوش یها ستمیس روند لیتحل
 یمحترم ریام ،یداود اتیح ثمیم

 28 ........ وکارها کسب در یاجتماع یها رسانه قیطر از شده جادیا ارزش یبرا یچارچوب ی ارائه
 یمحمد اریشهر ،خواه همت رزا

 20 ....................................................................... رانیا در بزرگ یهاداده یفناور یپژوهندهیآ
 جوانمرد یمهد ،یباغالف عصمت
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 22 .................................. کاروکسب یهوشمند یپژوه ندهیآ در موثر نینو یابزارها و کردهایرو
 اریشكوه سجاد ،دپوریوح فرشاد

 22 ............................................ شرفتهیپ یکشورها در کیاستراتژ یزیر برنامه یمورد یبررس
 یراهجرد یمیکر اشرف

 

 چکیده مقاالت بخش پوستر

 22 .................................................................. یمجاز یفضا در ارزشها و فرهنگ یپژوه ندهیآ
 این یمیعظ زهره

 یهاعامل بر یمبتن ییمعنا وب یهاسیسرو ینیگزیجا و بیترک در یفیک یپارامترها اعمال

 22 ............................................................................................................................ هوشمند
 یعماد مایس ،اول یدشت دهیوح

 21 ......................................................................... یاجتماع یها شبکه در یتجار هوش ندهیآ
 یواقف نایس ریام ،ماهبد نگار

 21 ..........................................رانیا در آن نقش و کار و درکسب اطالعات یفناور ریتاث یبررس
 انینشیب حهیمل

 22 ............................................... آموزش ندهیآ بر دیجد نسل یا رسانه یها یآور فن راتیتاث
 انیصلوات اوشیس ،یمسعود سارا

 28 ..................................................................... ها رسانه بر موثر یفناور یها شرانیپ یبررس
 یمسعود سارا

 و بیمعا ،ایمزا یآمار لیتحل از استفاده با یاجتماع یهاشبکه از نهیبه استفاده جهت راهکار ارائه

 20 ............................................................................................................................ هابیآس
 افشار یفرهاد عبداهلل ،یآباد پورشاه مهیحك ،یاپورلریمح زهره

 22 ............................................ جوان نسل یاجتماع یانزوا بر یاجتماع یهاشبکه متقابل ریتأث
 خلج فاطمه ،یعیشف مایش ،یمؤتمن ونیهما

 22 ....................................................... بهینه سرویسوب کشف و بندیرتبه هایروش بررسی
 یباشامیخ محمدرضا ،یمیکر نایم

 22 ......................................... آموزاندانش فراغت دراوقات یاجتماع یهاشبکه یمنف یامدهایپ
 خلج فاطمه ،یعیشف مایش ،یمؤتمن ونیهما
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 شیافزا یبرا یفازمنطق از استفاده با یفرد مشخصات و هیعنب ،اثرانگشت از یبیترک روش ارائه

 21 .................................................خودپرداز یهاستمیس در کاربر تیهو صیتشخ و باال تیامن
 بتیه یاری شهاب ،نژاد یغفار ابوالفضل ،حمیدزاده جواد

 ییخودرو نیب یها شبکه یها چالش بهبود در عامله چند یها ستمیس یراهکارها یبررس

 21 .............................................................................................................................. یمورد
 ینیمز ناصر ،گهر یمحمد رضایعل

 22 ........... یاتیح عالئم یریگ اندازه یهاستمیس در میسیب گرحس یهاشبکه کاربرد اندازچشم
 یکاکاوند وسفی ،یمژده فروغ ،یامیق ریاردش

 28 .................................................. ها بنگاه یرقابت عملکرد بر یکیتکنولوژ هوش ریتاث یبررس
 هادی فاطمه

 20 ........................................................ارتباطات و اطالعات یفناور حوزه در توسعه و پژوهش
 یمنش رزاق بهنام

 چکیده مقاالت پذیرفته شده

 یسازمانها و چالشها ،موانع: رانیا در اطالعات یفناور توسعه و قیتحق ینگار ندهیآ

 22 ........................................................................................................................... اثربخش
 انیرضائ یعل ،پور طالب رضایعل ،یدائیش منصور

 22 ............ یا رسانه تحول منطق بر روشها و نشیب ارتباطات در یپژوه ندهیآ مطالعات ضرورت

 22 .................... نرم جنگ با مقابله در( ICT)ارتباطات و اطالعات یفناور یامدهایپ یپژوهندهیآ
 سهیمق رضا کشاورز، رضا ،یانیخودس یمصطف

 22 ............ازین طبق خالقانه ینگار ویسنار  ادهیپ عابران یها صحبت یکاو داده در یپژوه ندهیآ
 یبروجن یکرم هیسم ؛یجز داورپناه محمد ان؛یآجودان شهره ؛یبروجن یکرم محمدجواد

 22 ........................................................... ها داده توده پردازش حوزه در ندهیآ یها یریگجهت
 یوسفی ریام

 21 ............. یشناخت یهست و یشناخت معرفت منظر از ینگاه نترنتیا فلسفه پژوه ندهیآ ضرورت
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 مقدمه. 4
 ریین تغو به دنبال آ یفناور راتیی. تغدهندیپرشتاب رخ م اریبس یبا آهنگ راتییامروز تغ یایدر دن
 یمتقابل کشورها و ملل از جنبه ها یروزافزون وابستگ شیافزا، و سازمان یزندگ یهاجنبه گریدر د

اطالعات و ارتباطات  یگسترش فناور لیموجود که به دل یجوامع و نهادها ییتمرکززدا، گوناگون
و  یقوم، یمل یهایژگیبه همراه حفظ و شدنیروزافزون به جهان لیتما، است افتهی یشتریشتاب ب
 یرا برا "ندهیآ"و  "راتییتغ"، "کاربردها"لزوم درک بهتر از ، گریعوامل د یاری  و بس    یفرهنگ
با ، است تیّعدم قطع یاساساً دارا ندهی. آکندیم جابیها و مردم اسازمان، کس ب وکارها ، هادولت

 توانندیم ،در گذش   ته و اکنون دارند ش   هیکه ر هاتیاز اطالعات و واقع ییهاهمه آثار و رگه نیا
 محتمل بر اساس تجارب ندهیآ نیص رفاً نند  هیبر پا یریگ میتص م »باش ند.   ندهیرهنمون ما به آ

داشت و با عدم  هدخوا یو پاس   مناسب و به موقع را در پ  یآت راتییغفلت از رص د تغ ، «گذش ته 
 روبرو خواهد شد.  تیموفق
ت و آثار اینترن یجهان یبویژه شبكه یو ارتباطات یاطالعات یهایفناور گس ترش فزاینده  یطرف از

وس  یع و هدفمند در جهت  یگذارو لزوم س  رمایه، یو اجتماع یفرد ینش  مگیر آن در ابعاد زندگ
از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات  یناش یهااز فرصت یحداکثر یگیربهره
 مس تمر به  یو هماهنگ یریزو مفید به اقش ار گوناگون مردم و همننین ض رورت برنامه   س ترده گ

در حوزه  ینگار ندهیو آ یپژوه ندهیضرورت مطالعات آ، از آن یناش یهامنظور ص یانت از آس یب  
کارآمد و  یزیو برنامه ر ندهیرا جهت ش   ناخت آ یمجاز یاطالعات و ارتباطات و فض   ا یفناور

 .دینما یم جابیاآن  یاثربخش برا
 و قاتیفاتح )تحت نظارت وزارت علوم تحق یراهبرد تیریمد یموس سه پژوهش "راس تا   نیهم در

فندماه در اس رانیا یاسالم یجمهور یپژوه ندهیآ یکنفرانس ملّ نینخست یپس از برگزار "(یفناور
در  شانیا یپژوهش یها تیمعتبر کشور و فعال یو مراکز علم یعلم یقطب ها ییو ش ناسا  1931
 یو برگزار یزیاقدام به برنامه ر یتخص  ص    یكردیاکنون با رو، یپژوه ندهیمختلف آ یحوزه ها

اطالع  ات و  یفن اور  كردیب  ا رو رانیا یاس   الم یجمهور یپژوه ن  دهیآ یکنفرانس ملّ نیدوم"
 1931خردادماه  11در تاری  کشور  یپژوهش یدانشگاه ها و مراکز علم ریسا یبا همكار "ارتباطات

 نموده است.
 

 دکتر محمدرضا مردانی )دبیر کنفرانس(

 دکتر روح اله توالیی )دبیر کمیته علمی کنفرانس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(

  8212بهار 



 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 1

 4931خرداد ماه  41

 دانشگاه شهيد بهشتی

 اهداف کنفرانس. 2

 
 یاطالعات و ارتباطات و فضا یفناور ندهیآ یفضا میکنفرانس ترس   نیا یاز برگزار یهدف اص ل 

گانه 11 ینگارانه و در قالب محورها ندهیو آ یفیتوص   ، ختهیآم یب ا روش ه ا   رانیدر ا یمج از 
 اهداف کنفرانس عبارتند از: ریسا نیباشد. همنن یکنفرانس م

 

اطالعات و ارتباطات در ابعاد  یرو و محتمل فناور شیپ یفرصت ها و نالش ها ییش ناس ا   .1

نقشه راه  نیامر در تدو انیو متول استگذارانیس یبرا یساز میگوناگون کش ور به منظور تصم 

ب مواجهه و استفاده مطلو یبرا ازیو... مورد ن یمقررات، یآموزش، یالزامات فرهنگ نییکشور و تع

 ICTنینو یکاربردها از

و معرفی آخرین دس   تاوردهای تحقیقاتی و  یو تجار یعلم ندهیآ راتییو رص   د تغ یریگیپ .2

 اطالعات و ارتباطات یفناور یتخصص یها نهیکاربردی در زم

در  یساز یو هنجار یساز یبوم كردیبا رو یپژوه ندهیآ یتوسعه و بسط دانش و تجربه جهان .9

 اطالعات و ارتباطات یفناور یحوزه تخصص

توسط همه متخصصان و  یو صنعت یپژوهش  ، یقاتیتحق -یعلم یدس تاوردها  نیتبادل آخر .1

از  یبه منظور بهره مند یو صنعت یدانشگاه، یپژوهش یردولتیو غ یپژوهش گران مراکز دولت 

 برنامه ششم توسعه کشور. نیآنها در تدو

مجامع  یها یدر رتبه بند رانیا یاسالم یاطالعات و ارتباطات جمهور یفناور گاهیجا یارتقا .5

 .یالملل نیب
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 محورهای کنفرانس. 9
 

 . آینده پژوهی فرهنگ و ارزشها در فضای مجازی8
 فضای مجازی جمهوری اسالمی ایران تحقق اسناد باالدستی 

 اسالمی در فضای مجازی-مولفه های فرهنگ ایرانی 

 اسالمی در فضای مجازی-تولید و اتشار محتوای ایرانی 

  جایگاه منابع انسانی در ایجاد و بكارگیری فناوری های نوین 

 نقش اخالق در فضای مجازی 

 حق مالكیت معنوی در فضای مجازی 

 کشور ارتباطات و اطالعات فناوری های . آینده پژوهی شاخص0
 الكترونیک، حكمرانی و راهبری الكترونیک دولت 

 ارتباطات و اطالعات فناوری زیرساخت های توسعه 

 اطالعات فناوری اقتصاد 

 الكترونیكی کار و کسب و تجارت 

 ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در توسعه و پژوهش 

 الكترونیكی رفاه و سالمت 

  الكترونیكی بیمهبانكداری و 

 الكترونیكی آموزش و یادگیری 

 الكترونیكی  شهروند و شهر 

 گردشگری الكترونیكی 

 مجازی فضای بر ناظر مقررات و قوانین بسط 

 الكترونیكی و خدمات الكترونیک قضایی عدالت 

 وب آوریهای . آینده پژوهی فن2
 وب بر مبتنی های سرویس 

 جدید های فناوری و 2 وب 

 معنائی وب 

 وب در اطمینان قابلیت و پذیری مقیاس 

 وب بر مبتنی های سامانه 

 موتورهای جستجو 

 اجتماعی در ایران های . آینده پژوهی شبکه2
 اجتماعی های شبكه آنالیز 
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 اجتماعی های شبكه سازی طراحی و پیاده 

 اجتماعی های شبكه کاربرد 

 اجتماعی های شبكه از اطالعات استخراج 

 اجتماعی مهندسی 

  نسل دیجیتال(Digital Natives) 

  انجمن های حرفه ای(Communities of Practice) 

  در ایران . آینده پژوهی سیستم های هوشمند2
 یار تصمیم های سیستم 

 تجاری هوش 

 (الكترونیكی) هوشمند سازمانهای 

 (الكترونیكی) هوشمند های شهر 

 سامانه های خبره و یادگیرنده  

 ای در ایران رسانه چند های . آینده پژوهی سامانه2
 رسانه ای نند های سامانه تولید راهكارهای 

 تصویر و متون، صوت پردازش 

 مجازی واقعیتهای 

 آواتاریسم 

 نمایی پویا 

 بازی های رایانه ای 

 سایبری در ایران . آینده پژوهی امنیت2
 (گرید، فراگیر، ابری، ) جدید محاسباتی هایحوزه در امنیت... 

 (ها، داده عامل، پایگاه سیستم) کامپیوتری پدافند غیرعامل سیستمهای... 

 شبكه امنیت 

 الكترونیک و بانكداری تجارت امنیت 

 حمله و نفوذ به پاس  و تشخیص، مقابله 

 بدافزارها با مقابله و تحلیل، تشخیص 

 ایرایانه امنیت حوادث با مقابله و مدیریت 

 گمنامی و خصوصی حریم 

 همراه در ایران های سامانه. آینده پژوهی فناوری های ارتباطی و 1
 شبكه های سیار و بیسیم 

 فناوری های ارتباطی و شبكه های مخابراتی و ماهواره ای 
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 فناوری های ارتباطی و شبكه های نوری 

 همراه افزارهای نرم 

 همراه خدمات 

 همراه افزوده ارزش خدمات 

 شده همراه و توزیع محاسبات 

 ایرانابری در  . آینده پژوهی کاربردهای رایانش1
 ابری رایانش 

 توری رایانش 

 ای خوشه رایانش 

 ابری رایانش در عملی مسائل 

 ابری رایانش در امنیتی مسائل 

  توده داده ها(Big Data) 

 . آینده پژوهی نوآوری در فناوری های آینده82
  نوآوری های تعامل انسان و رایانه 

 نشم انداز فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای پیشرو جهان 

 کیفیت ورودی ها، فرایندها و خروجی های فناوری اطالعات و ارتباطات 

  استانداردهای نوین 

  شاخص های نوین(Indicators) 

 رشته ها و گرایش های نوین 

 مهارت ها و صالحیت های نوین 
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 کنفرانس اعضای کمیته علمی. 1

 
  بهشتی(علمی دانشگاه شهید  هیأت عضو رضائیان )استاد تمام و علی پروفسور .1

 ر(امیرکبی صنعتی دانشگاه آینده مطالعات مرکز رئیس و بهرامی )استاد تمام محسن دکتر .2

 هران(ت دانشگاه فناوری و علم پارک پژوهی آینده مرکز رئیس و خزائی )استاد تمام سعید دکتر .9

 تهران( علمی دانشگاه هیأت عضو سهرابی )استاد تمام و بابک دکتر .1

 ((ع)صادق امام علمی دانشگاه هیأت عضو و )دانشیارگودرزی  غالمرضا دکتر .5

 مدرس( تربیت علمی دانشگاه هیأت الهی )دانشیار و عضو شعبان دکتر .6

 اشتر( مالک صنعتی علمی دانشگاه هیأت عضو و حسنوی )دانشیار رضا دکتر .1

 ملی( دفاع عالی علمی دانشگاه هیأت نژاد )دانشیار و عضو عصاریان دکتر حسین .8

 علمی دانشگاه امام حسین)ع(( هیأت مردانی )عضو دکتر محمدرضا .3

 بهشتی( شهید علمی دانشگاه هیأت توالیی )عضو اله روح دکتر .11

 بهشتی( شهید علمی دانشگاه هیأت بازرگان )عضو کاوه دکتر .11

 بهشتی( شهید علمی دانشگاه هیأت عبدالهی )عضو علی دکتر .12

 بهشتی( شهید علمی دانشگاه هیأت اوتارخانی )عضو علی دکتر .19

 بهشتی( شهید علمی دانشگاه هیأت پور )عضو علیرضا طالب دکتر .11
 بهشتی( شهید علمی دانشگاه هیأت شكوهیار )عضو سجاد دکتر .15

و رئیس مرکز فناوری  ه ص دا و س  یما گادانش   علمی هیأت عض  ودکتر س ید مرتض ی موس ویان )    .16
 اطالعات و رسانه های دیجیتال(

تحصیالت تكمیلی و مشاور مرکز فناوری  دانشگاهعلمی  هیأت دکتر بهرام ص ادقی بی غم )عضو  .11
 اطالعات و رسانه های دیجیتال(

 دکتر ساسان شاهویسی )عضو هیأت علمی پژوهشكده مطالعات راهبردی دانشگاه تهران( .18

 تهران( دانشگاهدکتری مدیریت سیستم حكیم ) امین دکتر .13

 طوسی( یرالدیننص خواجه صنعتی علمی دانشگاه هیأت محمدی )عضو شهریار دکتر .21

 ((س)الزهرا علمی دانشگاه هیأت پور )عضو کیوان محمدرضا دکتر .21

 عالمه طباطبائی( علمی دانشگاه هیأت تقوا )عضو محمدرضا دکتر .22

 عالمه طباطبائی( علمی دانشگاه هیأت صوفی )عضو جهانیار دکتر .29

 شاهد( علمی دانشگاه هیأت کشاورزی )عضو حسین دکتر .21
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 ضایف پژوهشگاه اطالعات فناوری پژوهشكده رئیس برق و مهندس ی  یاری)دکتری علیرض ا  دکتر .26
 مجازی(

 مجازی( فضای علمی پژوهشگاه هیأت بدیع )عضو کامبیز دکتر .21

 مجازی( فضای ارشد پژوهشگاه خراط )کارشناس محمود مهندس .28

 انرژی( المللی بین مطالعات علمی موسسه هیأت )عضورشیدی  مهدی محمد دکتر .23

 انرژی( المللی بین مطالعات علمی موسسه هیأت فصیحی )عضو فرهنگ سید دکتر .91

 دانشگاه پیام نور( علمی هیأت اصفهانی )عضو نجاتبخش علی دکتر .91

  زاده )رئیس گروه آینده پژوهی راهبردی موسسه پژوهشی فاتح پژوه آینده( کرامت مجید دکتر .92
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 . مجوزهای برگزاری کنفرانس6

 
 1932/12/11مورخ  518111موافقتنامه شماره  یاین کنفرانس ط یبرگزار یمجوز علم نینخس ت 

 است. صادر شده یو فناور قاتیوزارت علوم تحق یتوسط معاونت پژوهش وفناور
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مورخ  8135موافقتن امه ش   ماره   یط «یملّ»در س   طح  نیز این کنفرانس یمجوز برگزار نیدوم
 یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد یها شیهما یتوس ط کارگروه س امانده   1939/16/21

 صادر شده است. یجمهور استیر
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 مقاالت پذیرفته شده در کنفرانس. 7
 

اطالع ات و   یفن اور  كردیب  ا رو رانیا یاس   الم یجمهور یپژوه ن ده یآ یکنفرانس مل نیدر دوم
ج( پوستر و د( ، ب( ناپ در مجموعه مقاالت ؛یمقاالت به س ه ش كل الف( ارائه شفاه  ، ارتباطات

کنفرانس درج شده و در  CDمقاالت در  نیا یارائه خواهد شد. تمام، شده رفتهیمقاالت پذ دهینك
 باشد: یم ریمقاالت به شرح ز نیا یها یژگیگردد. و یه شرکت کنندگان ارائه مب کنفرانس جیپك

که ، باشد یکنفرانس م یاصل یش امل مقاالت برتر و مرتبط با رسالت ها  :یارائه شففاه  (الف

شده است و در قالب  یحائز رتبه برتر و ارائه شفاه یروش ها و نوآور، توسط داوران به لحاظ محتوا
، انسنفرک یضرورتاً در روز و محل برگزار یستیمقاالت با نیرسند. ا یبه ناپ م یمعتبر علم هینشر

 یراصادرشده ب یارائه شوند. گواه سندگانیتوس ط نو  یش ده بص ورت س خنران    نییطبق زمان تع
 خواهد بود.« ارائه»از نوع ، یمقاالت شفاه سندگانینو

در کنفرانس شده اند  یینها رشیحائز رتبه پذ زیمقاالت ن نیا ( چاپ در مجموعه مقاالت:ب

بص  ورت ناپ در مجموعه مقاالت »، داوران أتیمحدود کنفرانس و نظر ه تیاما به واس  طه ظرف
 شوند. یارائه م« کنفرانس

و  رفتهیپذ، داوران أتیساختار مقاله و نظر ه، با توجه به موضوع زیمقاالت ن نیا ( ارائه پوستر:ج

خواهد  اشاره« پوستر»مقاالت به  نیا یشده است. در گواه نییتع« پوستر»نوع ارائه آن به ش كل  
 شد. 

ان داور أتیه دییمقاالت در مرحله اول مورد تا دهینك نیا شده: رفتهیمقاالت پذ دهی( چکد

ش  ده آنها انجام ن یینها یابیارز، عدم ارس  ال متن کامل مقاله لیاما به دل، کنفرانس قرار گرفته اند
 کنفرانس درج خواهد شد. CDمقاالت در  دهینك نیاست. اما ا
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 ارائه شفاهی. چکیده مقاالت بخش 7-4

عوامل کلیدی و روندهای تاثیرگذار برآینده فناوری اطالعات در 

 های عمومی ایرانکتابخانه

 2و زهره میرحسینی 0، ایرج مرادی8عبدالحسین بختیاری

 

هدف از پژوهش حاض  ر بررس  ی روندهای تاثیرگذار و عوامل کلیدی فناوری اطالعات در   هدف:

 می باشد. 1111های عمومی ایران در افق کتابخانه

 نجاما دلفی روش از استفاده با که است پیمایشی تحلیلی نوع : پژوهش حاض ر از روش پژوهش

 نفر 91 متشكل از، دلفی پنل آماری جامعه. گردید برگزار دور دو در پژوهش این دلفی. است پذیرفته
 .باشدمی کشور عمومی هایکتابخانه در اطالعات فناوری حوزه خبرگان از

 پهن هایشبكه گس ترش ، اطالعات ارزش، پژوهش هاییافته اس اس  بر یافته های پژوهش: 

 از استفاده افزایش، اجتماعی هایشبكه توسعه، هاکتابخانه بودجه، منابع جدید هایقالب ظهور، باند
 زایشواف همراه ابزارهای گس  ترش، هافناوری کیفیت افزایش، فناوری از اس  تفاده هزینه، اینترنت
 عمومی هایکتابخانه در اطالعات فناوری کلیدی عوامل ترینمهم اطالعات انتقال سرعت و حجم
 عوامل روی بر گذار تاثیر روندهای تاثیر مورد در حاض  ر پژوهش از حاص ل  نتایج .باش ند می آینده
 نرخ افزایش روندهای که دهدمی نش  ان، آینده عمومی هایکتابخانه در اطالعات فناوری کلیدی
 و باش  ندمی مثبت جهت با ش  دید تاثیر دارای گراییاطالع و اطالعات فناوری در گذاریس  رمایه
 افزایش و اطالعاتفناوری جهانی توسعه، آموزش و س واد  س طح  افزایش، ش دن جهانی روندهای
 روند طورهمین هستندو مثبت جهت با متوسط تاثیر دارای الكترونیكی خدمات و دیجیتال محتوای
 .ودخواهد ب منفی جهت با شدید تاثیر دارای ایران جمعیت پیری روند و تاثیر بدون درآمد افزایش

 

 پژوهی.های عمومی، آیندهعوامل کلیدی، روندهای تاثیرگذار، فناوری اطالعات، کتابخانه :کلمات کلیدی

                                                                                                               
 شناسی دانشگاه تهران.علم اطالعات و دانشارشد نویسنده مسئول: کارشناس  1

Bakhtiari2010@ut.ac.ir/h.bakhtyari2010@gmail.com  :61112616 -13911113221شماره تماس 
  iranvaj52@gmail.comواحد اراک اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو و رسانی اطالع و کتابداری علوم دکترای 2
  zmirhosseini@yahoo.comشمال -اطالع رسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران دکترای علوم کتابداری و 9

mailto:Bakhtiari2010@ut.ac.ir/h.bakhtyari2010@gmail.com
mailto:iranvaj52@gmail.com


 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 43

 4931خرداد ماه  41

 دانشگاه شهيد بهشتی

 ی فرهنگبررسی ابعاد آواتاریسم و تأثیر آن بر تحوّالت آینده

 در تدوین سناریو( GBNاسالمی )با استفاده از رویکرد  -ایرانی

 0، محمّدمیالد احمدی8اهلل تولّاییروح

 

 چکیده
 رهنگیف تحواّلت بر آن تحلیل تأثیرات و آواتاریسم ابعاد انجام تحقیق حاضر بررسیهدف اصلی از 

های اطاّلعاتی و ارتباطی در عص  ر کش  ور ایران می باش  د. با پیش  رفت روزافزون فنّاوری یآینده
 زندگی یا وّمد زندگی گیریشكل، شدن جوامع انسانی دیجیتالی مسلّم پیامدهای از یكی، بنیاندانش
 ،آینده مجازی یجامعه اعضای عنوان به آواتارها است. حقیقی زندگی موازات به مجازی فضای در

 شناخت گروی در را آینده شناخت، امر این که زد خواهند رقم را آینده انسان اس اس ی   هایویژگی
 .دهدمی قرار هاآن

باش  د. تحلیلی می-توص  یفیای بوده و از نظر روش اجرا پژوهش حاض  ر از نظر نوع هدف توس  عه
 GBNروش سناریوسازی با استفاده از رویكرد ، پژوهیهمننین متدولوژی مورد استفاده جهت آینده

پرداخته  ضیفر سناریوهایی طرّاحی با آینده تصوّر و ترسیم باشد که با استفاده از این روش به بهمی
ی مدیریّت فنّاوری ی آماری تحقیق حاض ر شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه جامعه .ش ده اس ت  

 باشد.اطاّلعات و ارتباطات می
ر و در محو، های فرهنگی و فنّیدر نهایت با تشكیل ماتریس دو بعدی که در محور عمودی مؤلّفه

در ، نداقرار گرفته، نفیم افزاییو هم، منفی و مثبت افزاییهم، مثبت افزاییه ای هم افقی مؤلّف ه 
ین ایران در ا یآینده فرهنگی تحواّلت بر آواتاریسم مجموع ش ش س ناریو تدوین شده و تأثیرات  

 سناریوها تحلیل شده است.

 

 زندگی دوّم.، آواتاریسم، آواتار، فرهنگ ایرانی اسالمی، فضای مجازی: کلمات کلیدی
  

                                                                                                               
 r_tavallaei@sbu.ac.ir، عضو هیأت علمی و استادیار دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 1
 sbu.ac.irmail.@mm.ahmadi، صنعتی دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی مدیریت  2

mailto:r_tavallaei@sbu.ac.ir
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات و ارتباطات آینده نگاری توسعه زیرساخت های فناوری 

 با تاکید بر روش سناریو کشور در فضای مجازی

 2مسعود شفیعی ،0، محسن بهرامی8مهدی عمرانی

 

 چکیده

روزه توجه به زیر س اخت های فناوری حوزه ارتباطات و اطالعات به عنوان یكی از پیشرو ترین  ام
 روند فزاینده اثر .برخوردارشده استزمینه های دانش و تكنولوژی برای کشورها از اهمیت ویژه ای 

گذاری و نقش فضای مجازی در جوامع مختلف ننان است که باعث ایجاد زندگی دیگری در کنار 
 زندگی واقعی کاربران شده و کاربران بخشی از رفتار و عالیق خود را در این عرصه بروز می دهند . 

اطالعات و ارتباطات کشور از طریق  در این تحقیق ابتدا وض عیت موجود زیر س اخت های فناوری  
مصاحبه با برخی خبرگان حوزه فناوری اطالعات کشور) به روش دلفی ( و جلسات طوفان فكری با 
روش سوات) قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدید ها ( سنجیده می شوند و در مرحله بعد وضعیت 

ر در افق ده ساله آینده در مطلوب جهت توس عه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات کشو 
فض ای مجازی با استفاده از پیشران ها وروندهای موجود ترسیم می شود و در آخرین مرحله نهار  
س ناریوی راهبردی برای دس تیابی به وض عیت مطلوب توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و    

می گردند. در تهیه ارتباطات در فض ای مجازی بر طبق روش هفت مرحله ای سناریو نویسی ارائه  
سناریوهای فوق هفت بخش مهم ارتباطی و بستر دسترسی، بازار و صنعت، عصر اطالعات، تامین 
فناوری و تحقیق و توس عه، امنیت و ایمنی، قوانین و مقررات، نهادی مورد بررسی قرار گرفته اند و  

و  مورد توجه حاکمیتدر نهایت با اولویت بندی س ناریوهای ارائه ش ده، س ناریوهایی که بایستی    
 سازمان های مسئول فناوری اطالعات و ارتباطات کشور قرارگیرند مطرح می شوند.

 

زیر س  اخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، فض  ای مجازی، دلفی، طوفان   کلمات کلیدی: 

مغزی، سوات، نشم انداز، سناریو، ارتباطی و بستر دسترسی، بازار و صنعت، عصر اطالعات، تامین 
 فناوری و تحقیق و توسعه، امنیت و ایمنی، قوانین و مقررات، نهادی

                                                                                                               
 نویسنده مسئول –دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر )پلی تكنیک( تهران  1
 استاد تمام و رئیس پژوهشكده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیر کبیر )پلی تكنیک( تهران  2
 استاد تمام دانشگاه صنعتی امیر کبیر )پلی تكنیک( تهران 9
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ارائه الگوی پیشنهادی مدیریت و مقابله با حوادث امنیت رایانه ای 

 آینده 

 در سازمان های دولتی کشور  

 2مسعود شفیعی، 0محسن بهرامی، 8مهدی عمرانی 

 

 چکیده

اس  تفاده غیر مجاز، مخدوش با ارزش س  ازمان های دولتی کش  ور، بهره گیری از اطالعات امروزه 
بوده که در تالش  لطه جوسکشورهای اطالعات، جزء اهداف نمودن، سرقت، دستكاری و جابجایی 

ای ه تهدیدهای بالقوه در محیط از طریقهای پیش رفته و نوین و   وریآ از فن اس  تفادهبا هس تند  
. مدیریت و مقابله با دنفراهم نمایا در این س  ازمان ها راطالعات  آس  یب پذیریداخلی و خارجی 

از دغدغه هایی است که می بایست حوادث امنیت رایانه ای آینده در س ازمان های دولتی کش ور   
د نبتواناین سازمان ها بطور جدی مورد نقد و بررس ی قرار گیرد و برای آن ناره اندیش ی ش ود تا    

 د.نهای خود را اجرا نمای متناسب ماموریتموثر و همواره بطور 
ایت با رع یکه در آن منابع انس  انی و تجهیزات اس  ت الگویی مناس  باین تحقیق درص  دد معرفی 

كدیگر با یآینده س ازمان های کشور   رایانه ایمالحظات امنیتی بتوانند در راس تای افزایش امنیت  
رایانه  مدیریت امنیتثر بر شناسایی حوزه های اصلی و عوامل موبرقرار نمایند. تعامل و پیوس تگی  

 و ارائه الگوی و مشخص ساختن عوامل کلیدی مربوط به آنها ای آینده سازمان های دولتی کشور
 پیشنهادی برای مدیریت و مقابله با حوادث امنیت رایانه ای از دیگر نتایج این تحقیق می باشد .

را تحقیق امعه آماری ج زمین ه ای می ب اش   د.  ، نوع تحقیق ک اربردی و روش تحقیق توص   یفی 
تعدادی از سازمان های دولتی کشور تشكیل و مسئوالن فناوری اطالعات و ارتباطات کارشناسان 

از روش های آینده پژوهی های آماری تعیین شده است. و حجم نمونه با بهره گیری از فرمولداده 
لت بر دال له از تحقیقطوفان مغزی و دلفی برای گردآوری اطالعات استفاده شده است . نتایج حاص

های نرم افزاری بومی،  بهره گیری از س  امانهالگوی ارائه ش  ده که ش  امل  اس  تفاده از آن دارد که
می  استو نیروی انسانی کارآمد  تبادل اطالعاتشبكه یكپارنه تجهیزات سخت افزاری مطمئن، 

                                                                                                               
 نویسنده مسئول -دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر )پلی تكنیک ( تهران 1
 العات آینده دانشگاه صنعتی امیر کبیر)پلی تكنیک( تهراناستاد تمام و رئیس پژوهشكده مط 2
 ایران ICTاستاد تمام دانشگاه صنعتی امیر کبیر)پلی تكنیک( تهران و رئیس انجمن  9
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سازمان های دولتی کشور گردد و  درمدیریت و مقابله با حوادث امنیت رایانه ای آینده موجب تواند 
 نتایج تحقیق و الگوی حاصله از آن می تواند به عموم سازمان های دولتی کشور تعمیم داده شود.

مدیریت، امنیت رایانه ای آینده، فناوری اطالعات، روش دلفی، س  ناریو، س  امانه  کلمات کلیدی:

  نیروی انسانیهای نرم افزاری، شبكه های ارتباطی، تجهیزات سخت افزاری، 
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 هاای علتواکاوی پدیده آواتاریسم با روش تحلیل الیه

 2فاطمه تکلوی، 0رضا نصرتیعلی، 8سعید خزائی

 

 چکیده
ای در زندگی انس ان گذاش ته است. دامنه این   توس عه فناوری اطالعات و ارتباطات تاثیر گس ترده  

خواهد داشت که برای مواجهه فعال با ها به همراه ای از تهدیدها و فرصتمجموعه، در آینده، توسعه
پدیده نوظهوری است که رشد و گسترش آن ریشه در ، آن باید آن را شناخت و آماده شد. آواتاریسم

های ارتباطی انسانی دارد. این تحقیق با تمرکز بر روشی نسبتاً کشف روشی نوین جهت پرکردن خأل
به دنبال تجزیه و تحلیل علل آواتاریسم است. ، هاای علتپژوهی با عنوان تحلیل الیهجدید در آینده

تنوع طلبی و ، عناص   ری نظیر رش   د فناوری، مطابق نتایج تحقیق در آش   كارترین س   طح علّی
ر نظیر تعناصری اساسی، نماید. در الیه باالترگیری این پدیده را توجیه میش كل ، س ازی س رگرم 

اجتماعی  های اقتصادی وارتباط و تعامل و جذابیتتمرکز بر نیازهای اشباع نشده بشری بابت نیاز به 
که  گرددکند مالحظه میاند. در الیه س وم که عوامل بنیادی آواتاریسم را مطرح می تاثیرگذار بوده
نظام هستی  گراییمحوری و تالش برای تقلیلگیری این پدیده ریشه در تفكر انسانفلس فه شكل 

ضمن این که تفكر غالب در پیدایش این رویكرد تمایل ، داردهای انسان صرفاً در نارنوب توانمندی
 سازی بوده است.به قهرمان

 

 .موازی ها، جهانای علتپژوهی، تحلیل الیهآواتاریسم، آیندهکلمات کلیدی: 

  

                                                                                                               
 دانشیار دانشگاه تهران 1
  az.nosrati@gmail.com - 13119512518پژوهی، کارشناس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانشجوی دکتری مدیریت آینده 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسالمی، کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 9

mailto:az.nosrati@gmail.com
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شبکه های اجتماعی؛ بستر ظهور احزاب مجازی و کاربست های 

 آنها در انتخابات آینده ایران

 0محمدمهدی موالئی، 8مصطفی حسینی گلکار

 

 چکیده
آشوب و تغییرات شتابان عصر ما ضرورت یافت و در سیری ، آینده پژوهی در ش رایط عدم قطعیت 

ابزارها و روش های آن رو به بلوغ نهاده اند. با این وجود در تقریبا تمامی پژوهش های این ، تكاملی
دیده بانی )پایش و پویش( مقدمه الزم تلقی می گردد. مضافا آنكه رصد اتفاقات محتمل آتی ، حوزه

 و بویژه ایجاد فرصت واکنش برای ما اهمیتی دونندان یافته است. 
از طریق دیده بانی مناس  ب اس  ت که وقایعی که احتمال رخ دادن آنها وجود دارد مورد مداقه قرار 

 یری ما کاهش خواهد یافت.گرفته و آسیب پذیری و غافل گ
همواره یكی از مهمترین فض اهای عدم قطعیت در کش ور ما بوده است. هریک از دوره   ، انتخابات

های انتخاباتی ایران پس از انقالب با شگفتی سازی همراه بوده است و دیده بانی فضای کنونی این 
فض  ای مجازی و ش  بكه های ، احتمال را تقویت می نماید که مولفه ش  گفتی س  از انتخابات آتی

  اجتماعی باشد.
دس تاورد مهم دیگر این دیده بانی آن اس ت که ش بكه های اجتماعی با پر کردن خالء بسترهای    

این ظرفیت را ایجاد می نمایند که احزاب مجازی در ایران شكل ، مناس ب حضور احزاب در کشور 
 گیرند.

 

ریت مدی، احزاب مجازی، شبكه های اجتماعی ،انتخابات، دیده بانی، آینده پژوهیکلمات کلیدی: 

 انتخابات 
  

                                                                                                               
 Mhq.golkar@gmail.com، کترای آینده پژوهی دانشگاه تهراند -عضو هیئت علمی موسسه فرهنگی هنری حامیم نویسنده مسئول:  1
 /http://www.ayandeban.ir، موسس پایگاه آینده بان –دکترای ارتباطات و روابط بین الملل دانشگاه تهران  2

mailto:Mhq.golkar@gmail.com
http://www.ayandeban.ir/


 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 65

 4931خرداد ماه  41

 دانشگاه شهيد بهشتی

 ترسیم افق داده کاوی از طریق آینده پژوهی

 0، سجاد شکوهیار8علی مهماندوست

 

 چکیده
ای را در ای در حال پیش  رفت بوده و س  اختار پینیده امروزه فناوری اطالعات به ص  ورت فزاینده

 هایکامل و به روز در س  یس  تم، دقیق، اطالعات ص  حیحگیری از گیرد. در این ش رایط بهره برمی
گردد. همننین با توجه به وجود رقابت گسترده در کسب اطالعاتی امری اجتناب ناپذیر محسوب می

به موقع و تاثیرگذار از اهمیت ش   ایانی ، های دقیقاتخاذ تص   میم، و کارهای مبتنی بر این حوزه
ها به منظور بهبود عملكرد خود نیازمند اطالعاتی در سازمانبرخوردار است. در این خصوص مدیران 

، روند اقتصادی، وضعیت رقبا، جایگاه، تهدیدات، هافرص ت ، ش رایط محیطی ، مورد وض عیت فعلی 
 ای بزرگ در این مراکز وهای دادهباشند. بنابراین ایجاد پایگاهشرایط سیاسی و اجتماعی و . . . می

از  گیریباشد. در این میان بهرهها میالزمه دوام و بقای س یستم ، ای آنهنیز تجزیه و تحلیل داده
های به منظور کش ف و استخراج اطالعات پنهان از پایگاه داده  9های کارا مانند داده کاویفناوری
 بسیار حائز اهمیت است. ، بزرگ
انند علوم فناوری های علمی و مهندسی مای در حوزههای اخیر داده کاوی به طور گستردهدر سال
آموزش و . . . مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله قصد داریم ، داروسازی، ژنتیک، 1اطالعات

 های مختلفکاوی را ترسیم و کاربردهای گوناگون آن را در حوزهافق آتی داده، پژوهیاز طریق آینده
 بررسی نمائیم.

 

 انباره داده، داده کاوی، مطالعات آینده، روندهای آینده، پژوهیآیندهکلمات کلیدی: 

  

                                                                                                               
 (a.mehmandoost@sbu.ac.irده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی )دانشك، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات 1
 (s_ shokouhyar@sbu.ac.irدانشكده مدیریت و حسابداری )، گروه مدیریت فناوری اطالعات، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 2

9 Data mining 

1 IT(Information Technology) 
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مطالعه  ارائه روش شناسی برای آینده نگاری شهرهای هوشمند:

 4141موردی نقشه راه شهر هوشمند تبریز در افق 

 2عین اهلل کشاورز ترک، 0حسنعلی اصغری، 8مهدی قلیزاده

 
 چکیده

ر مورد نگر دهای آیندهطراحی سیاستشناسی آینده نگاری علم و فناوری در زمینه مقالة حاضر روش
ش هرهای های هوشمند و سبز ارایه کرده است و با مطالعه موردی از شهر تبریز همراه شده است.  

تر توان در بساندازهای سیاستی را میانعكاس این موضوع است که نگونه نشم، هدف از موردکاوی
های توانمندساز بنا نهاد. ما دربارة فناوری ها و بازارها وحلتوسعة راه، های اجتماعیپویای محرک

 تواند باعث ایجاد هدایت و راهنماییاین موضوع بحث کردیم که نگونه رویكرد ترسیم نقشة راه می
استراتژیک برای شناسایی مراحل مورد نیاز جهت تحول به سمت یک نشم انداز مشترک شود. این 

ها و ابزارهای ها و نوآوریز توالی تكامل فناوریتر اانداز دقیقتواند مؤید یک نش   مموض   وع می
تواند ینگاری است که مها باشد. رویكرد ترسیم نقشة راه نمایانگر نوعی آیندهوابس ته به س یاست  

مثالی از یک ، 1111شناسایی وابستگی ها در آینده کمک کند. مطالعه شهر هوشمند تبریز در افق 
اه آموزش  ی آینده نگاری فناوری با اس  تفاده از مطالعات آفرین اس  ت که در کارگنقش  ة راه تحول

 پانل خبرگان و کارگاه اجرا شده است. ، کتابخانه ای
 

 نگاری فناوری، شهر هوشمند، سیاست نوآوری، ترسیم نقشة راهآینده کلمات کلیدی:

  

                                                                                                               
  mgholizadez@gmail.com,09129494226 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(دانشجوی دکترای آینده پژوهی،  1
  دانشجوی دکترای آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( 2
  استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( 9

mailto:mgholizadez@gmail.com,09129494226


 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 61

 4931خرداد ماه  41

 دانشگاه شهيد بهشتی

 . چکیده مقاالت بخش چاپ در مجموعه مقاالت7-2

ج نتای در راستای بهبود پژوهی وب و ارائه رویکرد معناییآینده

 جستجو

 2سیما عمادی، 0یرزاییمکمال ، 8یمخبرمریم 

 

 چکیده
س  طح  یارتقا، یاطالعات یهاروزافزون حجم اطالعات و گس  ترش نظام یشامروزه به علت افزا 

اعتماد با قابل یستمس یکبه  یابیدس ت ، گوناگون هاییش دن تكنولوژ کاربران و مطرح یتقاض ا 
پژوهان وباز  یاریموردتوجه بس ی کاربروجوهاپرسیی در قدرت پاسخگویی به سطح کارا ینباالتر
 یسس   رو یک، امروزیوب  .قرارگرفته اس   تهای مطرح در این حیطه یتكنولوژپژوهان یندهآو 

، ستاتنها برای انس ان   فهمقابلو  یدیجس تجو بر اس اس کلمات کل   یهس ند محور بر پا  یارتباط
های میپارادابا توجه به ، مقاله ین. ادارداطالعات موردنظر کاربر  یابیدر باز یادیت زمشكالرو ینازا
 یابر گرایآنتالوژسازی سعی در ارایه رویكردی یهش ب  ازجملهپژوهی و ابزارهای مطرح در آن یندهآ

داشته است. رویكرد  ش ده مطرحیی در راس تای رفع موارد  معنا یجس تجو  یتها با قابلوب یطراح
را دارا است تا برحسب نوع کاربرد  یتقابلاین  ه علت زیرس اخت آنتالوژی ب، پیش نهادی معنا محور 

رت پذیرد. صوکاربرد  با همان متناسب یمتدولوژ گیری ازبا بهره یآنتالوژ ی و توسعهطراح، سیستم
و  به دنبال داردسطح وب  کلدر  س ایت بلكه تنها در یک وبرا نهبهبود جس تجو  این نوع نگرش 

 ینروابط ب یتمامقادر اس  ت  یارابطه هایداده یگاهپامبتنی بر « 2وب »یس  ی نوبرنامه برخالف
ها به کاربر به پاس  ینتررا در ارائه مرتبط وجوسپرنتایج و بهبود  یدنما ییکلمات را استنتاج و بازنما

 گیری وهیجمنظور نتبه، یواقع یستماز س   یمدل یطراح یندفرآ، س ازی یهش ب . دندنبال داش ته باش   
موقع و به هاییمتص  م ذتخاامكان ا اس  ت که یس  تمس   قعیوا دعملكر هاییژگیو به ستیابید
آن  های مطرح دریتكنولوژپژوهی وب و آینده یندهآرو در ینازاآورد؛ یفراهم م بینی راپیشیرقابلغ

                                                                                                               
، ایران، یزد، یدانشگاه آزاد اسالم، یزد یقاتعلوم و تحق، یوترکامپمهندسی گروه ، ارشد یدانشجوی کارشناس 1

maryam.mokhberimail@yahoo.com 
 k.mirzaie@maybodiau.ac.ir، ایران، میبد، یدانشگاه آزاد اسالم، یبدواحد م، یوترکامپمهندسی گروه ، علمییئته 2
 ایران، یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یزد، گروه مهندسی کامپیوتر، دکترا 9

mailto:k.mirzaie@maybodiau.ac.ir
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، ر این مقالهد شده با بیس رویكرد پیشنهادیسازییهشبم یستستواند نقش ی سازنده ایفا نماید.  یم
با استفاده  ،در حیطه تجارت الكترونیک است. این سیستم تجارت الكترونیک یک برنامه وب معنایی

تكنولوژیكی و کیفیت انواع ، ماهیت س  اختاری ازنظر «ییوب معنا»و « 2وب » یس  ینوبرنامهاز 
سازی و سپس ارزیابی یهشبمورد « 9وب »و « 2وب »هر دو عرصه جستجو و بازیابی اطالعات در 

مند هوش یتبه علت ماه معنایی س یس تم  از آن اس ت که   یحاکش ده  اس ت. نتایج ارائه قرارگرفته 
قادر است « 2وب »برخالف های ساخت یمتدولوژیری در پذانعطافیی و در استنتاج معنا یآنتالوژ
افزایش ، عالوه بر بهبود نتایج جستجو و گس ترش دهد هوش مند در س طح وب    ص ورت بهخود را 
ال داشته را نیز به دنب پذیرییاسمقیری و پذتوس عه ، اس تفاده مجدد  یتقابل، یریپذانعطاف، کارایی

وب »و « 2وب » ینب یكیتكنولوژپوشش شكاف  یدر راستاباشد. این نگرش همننین تالشی را 
 است داشته است.ی تكامل وب معنایی هانالشکه یكی از « 9

 

ش  كاف ، س  ازییهش  ب، پژوهی وبآینده، آنتالوژی، 1ییمعنا نویس  ی وببرنامه: کلمات کلیدی

 .,DOTNETRDFRDF9,OWL2SPARQL ,، تكنولوژیكی
  

                                                                                                               
1 Semantic Web 

2 Web Ontology Language 

9 Resource Description Framework 
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اسالمی  -بررسی فرصت ها و راهکار های تقویت فرهنگ ایرانی 

 در فضای مجازی

 8محمد امین حقگو

 

 چکیده
 -جهت تقویت فرهنگ ایرانی ، تحلیل فرص  ت ها و راهكار های اثرگذاراین تحقیق با هدف بررس  ی و 

با توجه به شرایط فرهنگی فعلی که بر ، اس المی در فض ای مجازی انجام ش ده اس ت. فضای مجازی    
تهدیدات آن بر فرص  ت های آن غلبه دارد و تأثیر به س  زا و نش  مگیر آن را امروز بر  ، آن حاکم اس  ت

. امروزه تالش ها باید در جهتی باش  د که بتوان خانواده ها ش  اهد هس  تیم روی جوانان و جامعه و حتی
اس المی را در فض ای مجازی تقویت کرد تا از گس ترش فرهنگ اولیه فضای مجازی    -فرهنگ ایرانی 

از جمله مبحث های مهمی که باید در که طراحی ش ده توس ط کش ور های غربی است جلوگیری کرد.    
مبحث هویت فرهنگی اس  ت که در ، ه آن پرداخته ش  ود و مغفول ماندهفض  ای مجازی بیش  تر از همه ب

منظر اول به انس   ان که در رهس همه ی آنها قرار دارد باز خواهد گش   ت و برای این مقوله باید برنامه 
ریزی ش ود. با ش ناخت و اشراف کامل بر ترفندها و تسلط بر فناوری های راهبردی و نوین اطالعات و   

اس   المی را  –ت اثربخش می توان بر فض   ای مجازی حاکم ش   د و فرهنگ ایرانی ارتباطات و مدیری
تقویت کرد. محور های اص   ولی فرهنگ در فض   ای مجازی که باید به آنها به ص   ورت ویژه پرداخته 

تص میم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است که  ، س رمایه گذاری ، ش ود س یاس ت گذاری   
ی در اس   الم -می تواند تقویت فرهنگ ایرانی ، ا توجه به این اص   ولارائه راهكار و اص   ول مدیریتی ب

تحقیق حاض  ر با روش مطالعات کتابخانه ای و مقاالت مرتبط با  فض  ای مجازی را تس  ریع بخش  د.  
زیه و تج، فض ای مجازی و مش اوره و مص احبه با اساتید برجسته این حوزه انجام شده و پس از بررسی   

المی اس –فض ای مجازی س از و کارهایی برای تقویت فرهنگ ایرانی   تحلیل آس یب ها و تهدید های  
نتیجه این تحقیق نش ان داده است که   در فض ای مجازی ارائه ش ده و مورد بررس ی قرار گرفته اس ت.    

تقویت زیرس   اخت ها و ، تولید محتوای متنوع، فض   ای مجازی در س   طح بین المللرص   د ب ه روز  
ه . ارائش  ودانی راهكارهای کلی اس  ت که باید به آنها توجه س  اماندهی تبادل اطالعات با ش  بكه جه 

س  یب آ، اس  المی فض  ای مجازی -راهكار و پارادایمی برای ش  ناخت گفتمان هویتی و فرهنگی ایرانی 
اس  تفاده از ظرفیت های فض  ای مجازی برای تحكیم و تقویت  ، ش  ناس  ی هویت در فض  ای مجازی 

                                                                                                               
  haghgoo.am@gmail .comدانشجوی کارشناسی رشته علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه قم  1
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 اس المی در فضای مجازی و آینده پژوهی  -ایرانی مدیریت مناس ب فرهنگ  ، فرهنگ ایرانی اس المی 
اس   المی در فض   ای مجازی از مهم ترین و اثر بخش ترین راهكار ها برای ایرانی و  –فرهنگ ایرانی 

 فضای مجازی است. اسالمی فرهنگ در

اس   المی، تقویت فرهنگ، راهكار های فرهنگی، -فض   ای مج ازی، فرهنگ ایرانی  :کلمات کلیدی

  مجازیفرهنگ فضای 
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م سیستنوین  تکنولوژی های استفاده از درضرورت آینده پژوهی 

 (NFC) های پرداخت مبتنی بر تلفن همراه

 2فردمحمدتقی تقوی، 1عطیه بهشتی

 

 چکیده
ات آینده ترین گرایشیكی از مهم، بینی پیش رفت ها و تحوالت آتی فناوری پیش، در دنیای کنونی

دارد فرص  ت ها و تهدیدهای جدیدی را پژوهان اس  ت. زیرا با هر گامی که فناوری به پیش برمی
ا با است تسازد. آینده پژوهی فناوری فرصتی را برای سازمان ها و شرکت ها ایجاد نمودهنمایان می

اوری سازگاری بیشتری دارند به حفظ بقا و انتقال منابع خود به حوزه هایی که با روندهای مساعد فن
در سالهای اخیر تولیدکنندگان گوشی س ودآوری س ازمان در محیط پینیده امروزی کمک نمایند.   

از فناوری ، موس س ات مالی و ش رکت های ارائه دهنده س  رویس های پرداخت   ، همراه و اپراتورها
NFC  باشد که روش اس تاندارد بیسیم برای ارتباط دستگاه های الكترونیكی در فواصل نزدیک می

طبق . دنمایناس  تفاده کرده و س  رویس های پرداخت الكترونیكی مبتنی بر این فناوری را ارائه می 
متجاوز  NFCپرداخت های مبتنی بر  2121تا سال  Strategy Analyticsگزارش مرکز تحقیقاتی

در NFC در حال حاضر استفاده از تكنولوژی. با عنایت به اینكه بیلیون دالر در دنیا خواهد شد 191از 
از به نی، ص نعت پرداخت الكترونیک توس ط اپراتورهای تلفن همراه در کش ور رونمایی ش ده است    

دد. از گراحساس می در کشورتوس ط مصرف کنندگان   این فناوری پذیرش موثر بر بررس ی عوامل 
استفاده از  توجه به ضرورت آینده پژوهی در حوزه فناوری اطالعات و با حاض ر با  پژوهش، این رو
توسط  NFC( به بررسی عوامل موثر بر پذیرش UTAUTیكپارنه پذیرش و کاربرد فناوری )مدل 

عوامل موثر بر پذیرش شامل انتظار ، مص رف کنندگان پرداخته اس ت. متغیر مس تقل این پژوهش   
 NFCاز  رفتار استفاده، گر بوده و متغیر وابستههنجار ذهنی و شرایط تسهیل، تالش انتظار، عملكرد

همننین متغیر سن به عنوان متغیر تعدیل گر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از  .باشدمی
 گر بر قص  دهنجار ذهنی و ش  رایط تس  هیل، انتظار تالش، انتظار عملكردهای آن اس  ت که متغیر

 . هستندتاثیرگذار  NFCاستفاده ازرفتاری 
  (UTAUT)، مدل یكپارنه پذیرش تكنولوژی NFCفناوری ، پرداخت همراه، آینده پژوهی :کلمات کلیدی

                                                                                                               
 a.beheshti.atu@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبائی 1
 dr.taghavifard@gmail.com، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 2
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طراحی و استقرار یک سامانه خبره جهت رصد و دیده بانی و 

)مطالعه موردی یک  ترازیابی در جهت توسعه کسب و کار سازمان

 سازمان تکنولوژی محور(

 2احمد مطهری نیا، 0نیما ذاکری، 8جمالیمحمد 

 

 چکیده
هدف از آینده پژوهی ارائه تصویر روشنی از آیندة سازمان می باشد تا با در نظر گرفتن سیر تحوالت 

سازمان را جهت برنامه ریزی مناسب در این مسیر یاری داده تا از اتالف ، و تغییرات احتمالی آینده
منابع و هم ننین گمراهی راهبردی س  ازمان جلوگیری نماید به نحوی که س  ازمان آمادگی روبرو 

آینده پژوهی به دنبال گشودن و آشكارسازی آینده شدن با تغییرات آتی را در هر زمینه ای دارا باشد. 
که نیاز به آگاهی و هوشمندی  حرکت از آینده های محتمل به سوی آینده های بدیلدر واقع  است

ترین دالیل یكی از مهماز تحوالت محیط پیرامونی و بروز رسانی اطالعات دارد.  مداوم و مس تمر 
ها در ارزیابی محیط پیرامونی را می توان نبود یک نارنوب مناس  ب برای رص  د ناتوانی س  ازمان
پیرامونی آن دانست. یک سامانه خبره و یادگیرنده در سازمان نارنوبی ارائه میدهد تحوالت محیط 

که به کمک آن می توان تحوالت محیطی را رص  د و ترازیابی نموده و به توس  عه کس  ب و کار   
 سازمان بپردازد نه سازمان ماموریت محور باشد یا برای سازمانهای بازارگرا.

ره جهت دیده بانی و در ادامه ترازیابی و در نهایت کشف شكاف این مقاله با ارائه یک س یستم خب 
تخص ص ی و فناورانه و ارائه راه کارهای اولیه جهت رفع آن ش كافها در س  ازمان تكنولوژی بنیان    

یا دیده بانی و رصد محصوالت دنبپردازد. این سامانه قصد براین دارد یک بانک اطالعاتی به کمک 
به همراه استخراج مقادیر کمی و کیفی فناوری ها و پارمترها به در حوزه های تخص صی سازمان،  

تهیه نماید. سپس به تراز یابی در این حوزه ها به کمک مقادیر کلیه پارامترهای  ازای هر محصول
براین اس  اس ش  كافهای تكنولوژیكی در قیاس با محص  والت دنیا کلیدی محص  ول می پردازد و 

س ازمان شناسایی شده و ورودی گام بعدی آینده  مورد نیاز  و به این ترتیب دانش هایش ناس ایی   
 نگاری سازمان را در جهت تدوین ره نگاشت آینده سازمان ارائه می کند.

                                                                                                               
 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 1
 کارشناس ارشد مهندسی صنایع 2
 دانشجوی دکتری فیزیک لیزر 9
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آینده پژوهی فرصت ها و تهدیدات شبکه های اجتماعی برای 

 )با استفاده از تکنیک چرخه آینده( جوانان

 9طوطیانوشحمیدرضا ، 2زهرا صباغی، 1اهلل تولّاییروح

 

 چکیده
 فرصت که است فضایی تنها تردید خود بی های اطمینان عدم و ها ها، ابهام آشفتگی تمام آینده با

 این از گیری بهره شانس ترین بیش کس انی  طبیعتاً و دارد خود نهفته در را پیش تازی  بزرگ های

 از برداری بهره برای و نشسته ها آن کمین و در کرده آماده را پیش خود از که دارند را ها فرصت

باشند. شبكه های  کرده کسب را الزم های آمادگی و نموده تمرین متصور گوناگون های وضعیت
اجتم اعی به دلیل جذابیت ذاتی که دارند هر روزه تعداد زیادی از جوانان را مجذوب خود می کنند.  

های اجتماعی می کنند. جوانان زمان بس یار زیادی از وقت خود را ص رف گش ت و گذار در شبكه    
جوانان کشور عزیزمان هم از این امر مستثنی نبوده و نیستند و روز به روز طیف بسیار گسترده ای از 
 جوانان تحت تاثیر شبكه های اجتماعی قرار می گیرند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف آینده

 ام شده است. جوانان انج برای اجتماعی های شبكه تهدیدات و ها فرصت پژوهی
پیمایشی می باشد و برای  –تحقیق حاض ر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی 

گردآوری اطالعات از روش مطالعات کتابخانه ای و روش آینده پژوهی نرخه آینده اس  تفاده شده 
ی و بهشتاست. جامعه آماری تحقیق حاضر، خبرگان حوزه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید 

 نفر از اساتید دانشگاه که به صورت قضاوتی انتخاب شده اند، می باشند. 1نمونه آماری پژوهش 
نتایج تحقیق حاض ر نش ان می دهد مهمترین تهدیداتی که در آینده برای اس تفاده از شبكه های    

 اد، نقضاجتماعی وجود دارد، عبارت است از: بحران هویت، تاثیرات منفی رفتاری، منزوی شدن افر
حریم خصوصی افراد، اعتیاد به شبكه های اجتماعی. همننین مهمترین فرصت هایی که از تحقیق 
حاض ر بدس ت آمده، عبارت است از: جهانی شدن، کارهای تیمی تخصصی، توسعه تجارت، یافتن   

 گروه های اجتماعی، پرکردن اوقات فراغت.

  جتماعی، فرصت، تهدید.: فضای مجازی، آینده پژوهی، شبكه های اکلمات کلیدی

                                                                                                               
 r_tavallaei@sbu.ac.irعضو هیأت علمی و استادیار دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی،  1
 z.sabaghi@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید بهشتی،  2
 o.comHamid.tootia@yahoدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید بهشتی،  9

mailto:r_tavallaei@sbu.ac.ir
mailto:z.sabaghi@yahoo.com
mailto:Hamid.tootia@yahoo.com
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 آینده پژوهی مقررات گذاری صدور پروانه های سرویسهای

 اطالعات فناوری و ارتباطی

 2مهدی فسنقری، 0نادیا کالنتری، 8فاطمه کنعانی

 

 چکیده

تمامی بازیگران عرصه فناوری  یبرا یینالش ها فناوری ها و خدمات،  راتییس رعت تغ با افزایش 
های اطالعاتی و ارتباطاتی ایجاد شده است. از جمله این بازیگران که تحت تاثیر این پویایی ها قرار 
گرفته، نهادهای مقررات گذار فناوری ها و خدمات اطالعات و ارتباطات اس  ت. نرا که با توس  عه  

ین مقررات جدید متناسب با فناوری های فناوری ها و خدمات الزم است بازنگری و اصالح و یا تدو
نوظهور داشته باشند. لذا با توجه به حقوق کاربر و سرویس دهنده و روند توسعه کشور، این موضوع 
از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، با تمرکز بر روی مقررات گذاری صدور پروانه های 

ررسی روند صدور این پروانه ها به صورت سنتی و فناوری ها و خدمات اطالعات و ارتباطات، به ب
پیش نهاد بكارگیری روندهای جدید پرداخته است. همننین عوامل موثر در آینده پژوهی این پروانه  

براس  اس نتایج یافت ش  ده، این عوامل عبارتند از: فناوری، نوع ها ش  ناس  ایی و ارائه گردیده اند. 
ایگاه مقررات گذار، س یاس ت های کالن، وضعیت بازار و   مجوزدهی، نهاد یا ارگان مقررات گذار، ج

رویكرد مقررات گذاری در آینده مقررات گذاری پروانه های فناوری های اطالعاتی و ارتباطی موثر 
 هستند.

  

                                                                                                               
 پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطالعات 1
 دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده مدیریت و اقتصاد، دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری 2
 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران 9
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های ها و اولویتسرویس با در نظرگرفتن نیازمندی کشف وب

 کاربران

 0باشیرضا خیاممحمد، 8مینا کریمی

 

 چکیده
با  های توزیعیی سیستمکار و توسعهونقش مهمی در تجارت الكترونیک و کسب، هاس رویس وب

 یهی گس  تردس  رویس از میان مجموعهی یافتن بهترین وبکنند. مس  ئلهایفا می، مقیاس بزرگ
بودن های کاربردی موفق اس  ت. با توجه به زیادی مهمی در اجرای برنامهمس  ئله، هاس  رویسوب
 ،عملكردی مثل کیفیت سرویسهای غیرویژگی، های عملكردی یكسانبا ویژگی هایسرویسوب

افی به منظور ی کتجربه، باید مدنظر قرار گیرند. بیشتر کاربران، هابه منظور کشف بهترین سرویس
ای کارا هنیاز به تكنیک، های خود را ندارند. بنابراینمطابق نیازمندی، هاسرویسیافتن بهترین وب

با توجه ، هاسرویسروشی به منظور یافتن بهترین وب، رسیدن به این هدف است. در این مقالهبرای 
، رفتهگهای صورتها و ارزیابیسازیشود. نتایج پیادهارائه می، های کاربرانها و اولویتبه نیازمندی

به اثبات رسیده ، از نظر دقت نتایج و زمان اجرا، اند و کارایی آنتس ت شده ، ی دادهدر دو مجموعه
ری روش برت، شده در این زمینههای پیشین ارائهدر مقایسه با یكی از بهترین روش، است. همننین

 شود.ثابت می، شدهارائه
 

های عملكردی، بندی، نیازمندیه ا، کش   ف س   رویس، رتبه س   رویسوب: کلمفات کلیفدی  

 ها.عملكردی، اولویتهای غیرنیازمندی
  

                                                                                                               
 m.karimi@safahan.ac.ir، اصفهان، آموزش عالی صفاهانموسسه ، دانشكده کامپیوتر 1
 M.R.Khayyambashi@eng.ui.ac.ir، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی معماری کامپیوتر 2
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 توسعه صنعت گردشگریواقعیت مجازی و 

 سهیل صادقی، نژاد فرزاد اکبری، محمد کشاورز

 ابواب جمعی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
Roshd@outlook.com 

 

 چکیده
ق اهداف به بررسی علل تحق، در این مقاله با توجه به پتانسیل صنعت گردشگری و نیازمندیهای آن

ارائه یک راه کار کامال عملی و کارآمد در حوزه گردشگری توس عه ای در این صنعت پرداخته و به  
ی بتوان تحولی اساس، می پردازیم که بر اساس استفاده از ابزار فناوری اطالعات در حوزه گردشگری

بر این اس   اس به راه کار اس   تفاده از تكنولوژی تحت عنوان تور مجازی ، در این حوزه ایجاد کرد
وصیف این تكنولوژی و بیان مثال های نمادین از آن در حوزه های خواهیم پرداخت و با بررسی و ت

س عی در گش ودن دربهای جدیدی بر روی صنعت گردشگری ایران اسالمی   ، مختلف گردش گری 
این طرح را بصورت یک طرح کامال عملی بیان کرده ایم ، خواهیم داشت و نكته قابل توجه این که
 به، ف ص  نعت گردش  گری می تواند تحول آفرین باش  دو از آنجا که این طرح در حوزه های مختل

ش رط وجود س رمایه گذار و حمایت مالی ارئه دهنده این مقاله بعنوان یک شرکت دانش بنیان که   
توانمندی اجرای و ، تج ارب همكاری با ش   رکت های بزرگ ملی و بین المللی را در کارنامه دارد 

 پشتیبانی طرح را دارا می باشد.

 

 گردشگری، فناوری اطالعات، تور مجازی، واقعیت مجازی کلمات کلیدی:
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 تدوین نقشه راه فناوری شبکه ی هوشمند توزیع برق 

 0بابک شیرازی، 8مارال محقق منتظری

 

 چکیده
ر این صنعت را زمینه تغیی، استفاده از ارتباطات و تجهیزات الكترونیكی، ورود کامپیوتر به صنعت برق

امات برآورده نمودن الز، الكترونیک، تكنولوژی اطالعات، پیشرفت ارتباطاتفراهم کرده است. لزوم 
محدود بودن منابع فس  یلی و ورود به عرص  ه اقتص  اد دیجیتالی لزوم ایجاد یک  ، محیط زیس  ت

زیرس اخت برای ش بكه هوش مند الكتریكی را در اولویت این صنعت قرار داده است . در این راستا    
 جهت ش ناسایی فناوری ها و مدیریت زمان ضروری است. روش تدوین یک برنامه ی مش خص  

فناوری  استراتژی و ریزی برنامه از پشتیبانی منظور به صنعت در وسیع صورتی به فناوری راه نقشه
با مروری بر ، ش  ود. در این مقاله بعد از تعاریف ابتدایی و مقدمه ای بر آینده پژوهی می اس  تفاده

هدف ما ارائه ی متدولوژی نقشه راه فناوری برای شبكه ی توزیع ، پیشینه ی تحقیق در این حوزه
 هوشمند جهت دستیابی به نشم انداز و آینده ی مطلوب این صنعت می باشد.

 

 فناوری اطالعات، شبكه ی هوشمند، توزیع برق، آینده پژوهی، نقشه راه فناوری: کلمات کلیدی

  

                                                                                                               
 maral_mohaghegh@yahoo.com، دانشگاه علوم و فنون مازندران، کارشناسی ارشد مدیریت نوآوری و فناوری 1
 shirazi_b@yahoo.com، دانشگاه علوم و فنون مازندران، استادیار 2
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 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 آینده پژوهی دولت الکترونیک

 مناسب ترین رویکردتحلیل مفروضات و 

 8مصطفی حسینی گلکار

 

 چکیده
غرض از آن و رویكرد نیل به آن یكی از مباحث نالش برانگیز در نظام مدیریت ، دولت الكترونیک

و سیاست گذاری امروز است. در مقاله حاضر ابتدا خواستگاه و برخی از اهم رویكردهای مطرح شده 
این طریق نشان داده شده است که دولت الكترونیک تنها در دولت الكترونیک بررسی شده اند و از 
 یكی از گام های نظریه دولت باز می باشد.

نرا روش کارگاه آینده پژوهی مناسب همننین در بخش اول این پژوهش نشان داده شده است که 
.. آنگونه که خواهد آمد؛ قرابت ترین رویكرد بررس  ی موض  وع دولت های باز و الكترونیک اس  ت  

 .می باشداصلی ترین شاهد مدعای فوق ، هداف دو مبحثا
در بخش دوم تا حد امكان مبانی و مفروض ات دولت های باز و الكترونیک بررسی شده اند .. و از  
طریق مطالعه س یر تاریخی پیش رفت بحث؛ به نوعی عالوه بر اس تخراج گام های اصلی منتج به    

 ین هدف نیز واکاوی شده اند.الگوهای ارائه شده برای نیل به ا، دولت باز
در خالل این پژوهش گام های اص لی که برای رسیدن به مدل بومی دولت الكترونیک الزم است  

 مشخص می گردند.
 

 آینده پژوهی؛ دولت الكترونیک؛ دولت باز؛ کارگاه آینده پژوهی؛ سناریو و ...: کلمات کلیدی

  

                                                                                                               
، کترای آینده پژوهی دانشگاه تهراند -عضو هیئت علمی موسسه فرهنگی هنری حامیم و پژوهشكده آینده پژوهی سالمت  1

Mhq.golkar@gmail.com 

mailto:Mhq.golkar@gmail.com
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 و پیامدهای فناوری اطالعات وارتباطات شناسایی تحوالت آینده

 آن برسازمانهای دولتی )کاربرد روش دلفی(

 8مهدی عباسی

 

 دهیچک

در عص ر انفجار اطالعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و   )فاوا(فناوری اطالعات و ارتباطات
، اجتماعی، دگرگونی اس  ت. س  امانه های مختلف رایانه ای هرروز در نهادهای مختلف اقتص  ادی 

بیشتر و بیشتر بكار گرفته شده ودر روند تصمیم گیریهای درون سازمان ها ، صنعتی و اداری جهان
.در این مقاله به ش  ناس  ایی تحوالتی که در فناوری اطالعات  تحوالت اس  اس  ی ایجاد می کنند 

وارتباطات در اینده ای نزدیک رش د خواهد کرد و پیامدها و نتایجی که بر سازمانها خواهد گذاشت  
روش دلفی می باش  د.جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و  این مقاله به میپردازیم.روش پژوهش

 داده های کارش  ناس  ان فعال در زمینه فاوا تش  كیل می دهند.در این تحقیق عالوه بر اس  تفاده از 
تحقیقات پیشین انجام شده نظرات اعضای پانل نیز بر انها افزوده می شود. ابتدا مرور مختصری از 

برد آن در س ازمانها دولتی انجام می دهیم و سپس با سه دور برقراری دلفی بین  ادبیات فاوا و کار
وتاثیرات آنها بر سازمانهای دولتی خواهیم  ICTتحوالت  به شناسایی و الویت بندی اعض ای پانل 

 پرداخت.تجزیه و تحلیل یافته های کیفی به کمک ضریب هماهنگی کندال انجام می گیرد.
 

 ، روشپژوهی ندهیآ مطالعاتس  ازمانهای دولتی، ارتباطات،  و اطالعات یفناور :یدیکل کلمات

 یدلف
  

                                                                                                               
1 Mahdiabasi73@yahoo.com 

mailto:Mahdiabasi73@yahoo.com
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 های آنو فناوری هوش تجاری تحلیل روند سیستم های

 0، امیر محترمی8میثم حیات داودی

 

 چکیده

 سازندگان نرم تیها و وضع یرشد فناور یو نشم انداز آت یروند فعل یبررس  ، هدف، مقاله نیدر ا
کاربردی به انتخاب بهتر نرم افزار  مقاله نیباش  د. مباحث ا یم هوش تجاری انحص  اری یافزارها

 یاه یفناور یها یریگ تکه با در نظر گرفتن جه یکند. به طور یم یانیکمک شا هوش تجاری
 یم، ندهیدر آ آنهااز  کیس  هم بازار هر  ش  رفتیپ نیو همنن هوش تجاری یدر نرم افزارها نینو

شده  از این رو سعی انتخاب نمود.در این حوزه را  مناسب و برترنرم افزار  نانهیب ندهیآ یدیتوان با د
 های انحصاری انجامسازندگان نرم افزاری و فناور، استقرار و کاربرداست تحلیل روند از سه منظر 

ه شده مبتنی بر معتبرترین گزارشات ارائ پذیرد. روش تحلیل در این مقاله بر اساس تحلیل استنادی
باش د. این مقاله حاص ل مطالعات پژوهشی بر روی نرم   می 2111مینه هوش تجاری تاس ال  در ز

حوزه هوش تجاری و تست عملیاتی این نرم افزارهای با داده های نمونه  افزارهای تجاری و متن باز
  می باشد که تنها بخشی از نتایج این مطالعه در مقاله حاضر ارائه شده است.

 

تجاری، پردازش تحلیلی، انبارش داده، داش بورد، نرم افزارهای انحصاری،  هوش : کلیدی کلمات

 تحلیل روند
  

                                                                                                               
، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع فناوری اطالعات ارتباطات و امنیت، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1

m.hayatdavoudi@modares.ac.ir 
، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اطالعات ارتباطات و امنیتمجتمع فناوری ، دکترای سیاستگذاری علوم و فناوری اطالعات 2

a.mohtarami@modares.ac.ir 
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ارائه ی چارچوبی برای ارزش ایجاد شده از طریق رسانه های 

 اجتماعی در کسب وکارها

 2شهریار محمدی، 1رزا همت خواه

 

 چکیده
شرکت ها برای فراهم کردن بسیاری از ، با توجه به رش د انفجاری استفاده از رسانه های اجتماعی 

از ابزارهای رس انه های اجتماعی استفاده می کنند.یک  ، خدمات مختلف و تعامل با مش تریانش ان  
موضوع کلیدی برای بازاریابان که در نتیجه ی افزایش نشمگیر رسانه های اجتماعی به وجود آمده 

ارزش ایجاد کنند برای  اس ت این است که نگونه رسانه های اجتماعی می توانند برای شرکت ها 
این منظور ما یک نارنوب نظری برای ارزش مش  ارکتی ایجاد ش  ده و عوامل مؤثر بر آن را برای 
 کسب وکارها و با تمرکز بر رسانه های اجتماعی ارائه می کنیم. نارنوب ارائه شده می تواند برای

 یم گیری بهتر و به دستتصم مدیران و صاحبان کسب و کارها با فراهم کردن یک دید جامع برای
 آوردن مزیت رقابتی بیشتر مفید باشد.

 

رسانه های اجتماعی، خلق ارزش، بازاربابی رسانه های اجتماعی، تعامل با مصرف کلمات کلیدی: 

 کننده، خرید آنالین
  

                                                                                                               
 Roza_hematkhah@yahoo.com، ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشكده مهندسی صنایع، دانشجوی کارشناسی ارشد 1
 mohammadi@kntu.ac.ir، ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، استادیار دانشكده ی مهندسی صنایع 2

mailto:Roza_hematkhah@yahoo.com
mailto:mohammadi@kntu.ac.ir
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 های بزرگ در ایرانپژوهی فناوری دادهآینده

 0مهدی جوانمرد، 8باغیعصمت الف

 

 چکیده
باشد. می های بزرگداده یا دادهی فناوری اطالعات در حال ورود به دوران کالنحوزهتغییرات در  

ها و رایانش ابری دسترسی س ازی به اوج خواهد رس ید؛ شبكه  ای که قدرت پردازش و ذخیرهدوره
های اجتماعی و امنیت سایبر به بازارهای جدید و سازد و شبكهجهانی و خدمات فراگیر را میسر می

 ،اص طالح جدیدی اس ت که برای رشد قابل توجه در تولید   دادهی تبدیل خواهد ش د. کالن عظیم
رود و در ارتباط با گس  ترش کار میها و اطالعات بهس  ازی و پردازش دادهذخیره، پذیریدس  ترس

تواند روزها می ها که اینروزافزون فناوری اطالعات مورد توجه قرار گرفته اس   ت. حجمی از داده
ابل ق دور ننداننه یدر گذشته ؛ه و پردازش ش ده و نتایج تحلیل آن مورد اس تفاده قرار گیرد  ذخیر

و  شودفقط به دنیای پردازش گرها محدود نمی فناوری تص ور هم نبود. پیامدها و اثرات این تحول  
امروزه داده کالنهای زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. در مباحث مربوط به عرصه یهمه

ها امروزه قادر به ها و سازمانشود. از سویی شرکتسخن گفته می های بزرگدادهاز مزایا و معایب 
وی هستند و از سن کنندگاهای مربوط به مشتریان و مراجعهثبت و کنترل حجم قابل توجهی از داده

های ار دارند. این دادهای از همه ابعاد زندگی شهروندان خود در اختیها اطالعات گستردهدیگر دولت
تواند در جهت دهد که میها قرار میهای تجاری و دولتقدرت قابل توجهی در اختیار شرکت، کالن

پیش رفت زندگی بشر قرار گیرد و یا در جهت تامین منافع اقتصادی و سیاسی صاحبان قدرت مورد  
ت و پیامدهای آن بر ابعاد مختلف و اثراداده کالن یروست که آیندهس وء استفاده واقع شود. از این 

ی نگونگی دهندهپژوهی بازتابآینده نظران است.کارش ناسان و صاحب  یدر آینده دغدغه، جامعه
تنها یک مند خردورزانه در مورد نههای نظامزنیزایش واقعیات فردا از تغییرات امروز اس   ت. گمانه

تالش شده است تا با مطالعه و جستجوی منابع ی متص ور. در این نوشتار  بلكه نندین آینده، آینده
ه تجسم ب، الگوها و عوامل تغییر و ثبات و بررسی تحلیلی منابع موجود در زمینه فناوری کالن داده

 پژوهانه این فناوری در ایران پرداخته شود. ی بالقوه و کارکردهای آیندهآینده

  پژوهی.ی، آیندهداده، رایانش ابر: فناوری اطالعات، کالنکلمات کلیدی

                                                                                                               
 Esmatalefbaghi@yahoo.com، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 1
 javanmard@pnu.ac.ir، نوراستادیار دانشگاه پیام 2
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رویکردها و ابزارهای نوین موثر در آینده پژوهی هوشمندی 

 کاروکسب

 2سجاد شکوهیار، 8فرشاد وحیدپور

 

 چکیده
های موثر بر آن همواره مورد توجه مدیران آینده هوش مندی کسب و کار و آشنایی با ابعاد و مولفه 

 مواجه زیادی بسیار داده حجم با کنیم ومی زندگی داده عصر در بوده اس ت. بخص وص که امروزه  
 ییراتتغ طرفی از. باشد بر س ازمان داشته  مهمی بس یار  تاثیرات تواندمی حجیم داده این. هس تیم 
 طرفی از هاپینیدگی این. است شده س ازمانی  عملیات ش دن  ترپینیده باعث، وکارکس ب  محیط
. کنندمی ایجاد کار وکسب برای را موانعی و مشكالت، دیگر طرف از و باشندمی هافرصت منش اء 
، بازارها شامل دارند تأثیر کار و کسب محیط بر که عواملی و سازمانی تأثیرگذار عوامل، براین عالوه

 و بیشتر زمان طی در عوامل این تأثیر ش دت  که باش ند می جامعه و تكنولوژی، مش تری  تقاض ای 
 كالتمش همننین و شدیدتر رقابت، بیشتر داخلی و محیطی فشارهای نتیجه در و شوندمی بیشتر

 هاسازمان و شده سازمان وارد اطالعات و هاداده از وسیعی حجم، بنابراین. شوندمی بیشتر مدیریتی
، ترفعال باید مدیران، تولیدی هایداده حجم و متغیر محیط به توجه با. کنندمی مش  كل دنار را

، مهم ضوعمو بنابراین. بدهند مناسب پاس  محیطی تحوالت به بتوانند تا باشند ترسریع، ترمنعطف
 گیریتصمیم و باشدمی مدیریت با مترادف گیریتصمیم زیرا است مدیران گیریتص میم  موض وع 
 اطالعات به نیاز که باش  دمی مختلف هایگزینه بین در هاحلراه بهترین کردن پیدا با مترادف
 رد دانش که آنجایی از. بپردازد مشكل حل به بتواند تا باشدمی حلی راه به نیاز بنابراین. دارد مناسب
 اهمیت با بسیار دانش به و دسترسی شودمی تلقی مهم به عنوان دارایی بس یار  امروز هایس ازمان 

ها به آینده نشم در این حالت سازمان است. وکارکس ب  هوش مندی  از اس تفاده  حلراه، باش د می
واقعیت فردا ، کاروصورت است که از دل تغییرات امروز در هوشمندی کسبخواهند داش ت. بدین  

 یابد. تولد می

، Hadoop ،Map-Reduceکار، انبار داده، وحجیم، هوش   مندی کس   بدادهکلمفات کلیدی:  

HDFS ،Hbase ،Hive ،Pig ،chukwa 

                                                                                                               
 f.vahidpour@sbu.ac.ir کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید بهشتی 1
 s_shokouhyar@sbu.ac.ir گروه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید بهشتیاستادیار  2
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 پیشرفته کشورهای در استراتژیک ریزی برنامه موردی بررسی

 8راهجردیاشرف کریمی 

 

 چکیده
کارکرد اص لی آینده نگاری، خلق و ترسیم پاردایم ها، سناریوها و آینده های مطلوب است. ابهام و  
عدم اطمینان از آینده بر اهمیت پروژه های آینده نگاری فناوری اطالعات می افزاید. تاکنون روشی 

آینده پژوهی مشتمل بر اس ت.  برای ارزیابی پروژه های آینده نگاری فناوری اطالعات ارائه نش ده  
هایی است که بااستفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به مجموعه تالش
گونه کند که نپردازد. آینده پژوهی منعكس میهای بالقوه و برنامه ریزی برای آنها میتجسم اینده

غییرات، ت سرعت به توجه با یابد.تولد می« فردا» ، واقعیت«امروز»از دل تغییرات )یا تغییر نكردن( 
 و محصوالت فروش و تولید در رقابت وجود و امروزی سازمانهای و آنها پینیدگیهای و تكنولوژی

 می ضروری س ازمانها  در نگرانه آینده اس تراتژیک  و بلندمدت ریزیهای برنامه به خدمات، نیاز ارائه
 جهت در تالش برای نظر اتفاق از که است فرایندی استراتژیک ریزی برنامه تنظیم و تدوین.باشد
 رنامهب های روش فرایند این طی.  شود می ختم نتایج بازخورد و ارزیابی، اجرا به و آغاز ریزی برنامه
 تدوین صخصو در و مطرح سناریو و برهدف مبتنی، مستقیم روش قبیل از استراتژیک مسایل ریزی

 شتراکا فرایند، گیری تص میم  فرایند برای الگویی روش س ه  از اس تراتژیک  های برنامه تنظیم و
 یپژوهندهیمطالعات آ موضوعگیرد.  می قرار بررسی مورد س ازمانی  های رویه و مراتب و مس اعی 

 یهادهیپد ایگذش  ته  یهادهیاس  ت که آن را از موض  وع مطالعات مربوط به پد ییهایژگیو یدارا
در  یپژوهندهیآن است که موضوع مطالعات آ هایژگیو نیا نیاز مهمتر یكی. سازدیم زیموجود متما

 که موضوع مطالعات گذشته یحال رندارد، د یمستقل از ذهن انسان تیو واقع ینیزمان حال تحقق ع
با  یادیبطور بن یپژوهندهیلحاظ آ نیاست. بد نیمتع گریداش ته و به عبارت د  ینیحال تحقق ع ای
آن را  ناظر بر یشناسروش جهیو در نت یروبرو است که روش مطالعه تحوالت آت تیعدم قطع دهیپد

 .دهدیقرار م ریتحت تأث
  

                                                                                                               
 Rahjerdi632@gmail.comفارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه ازاد اسالمی واحد دماوند. 1 
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 . چکیده مقاالت بخش پوستر7-9

 آینده پژوهی فرهنگ و ارزشها در فضای مجازی

 نیا  عظیمی زهره

 

 چکیده
اخبار وغیره دیده وشنیده ، مطبوعات، دهكده جهانی اص طالح نام آشنا که امروزه در اکثر رسانه ها 

می شود حاصل گسترش وسایل ارتباط جمعی و تلتش نوع بشر در دسترسی به فضای مجازی می 
باشد.نتیجه آنكه تالشها و ابداعات انجام شده در این راه باعث کاهش فاص ها وکونک شدن دنیا 

ت معلومات و اطالعات ش ده ننانكه میلیاردها انسان بواسطه رسانه ها می توانند از مناطق دور دس 
خود را در اندک زمانی با یكدیگر مبادله کنند این است که سیاره زمین را با این وسعت یک دهكده 
و افرادش را به اهالی آن دهكده تشبیه می کننداما به همان اندازه که تبادل این حجم اطالعات در 

 شتر احتمال خطرات فرهنگی و ضدننین اندک زمانی خوش می نمایدشاید به همان اندازه و بلكه بی
 اطالعاتی را به دنبال داشته باشد.

در این مقاله کوش ش ش ده است تا به روند کاوی تاثیر فضای مجازی بر فرهنگ جوامع در دنیای   
امروز پرداخته ش ود و ضمن بررسی فراز و نشیب های موجود و کند وکاو نقاط مثبت و پر بهره آن  

ریزی و هدایت آن جهت بهره برداری هرنه پرمنفعت تر و کاراتر در برای بشریت نگونگی برنامه 
آینده مطابق با منویات فرهنگی و ارزش ی جامعه بشری خصوصا ایران اسالمی و بویژه در شرایگ  

 راهكارهایی پیشنهاد گردد. خطیر امروزی و آینده
 

 فضای مجازی، فرهنگ، ارزش، آینده کلمات کلیدی:

  



 

 11 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 های وبکیفی در ترکیب و جایگزینی سرویساعمال پارامترهای 

 های هوشمندی بر عاملنمعنایی مبت

 0سیما عمادی، 8وحیده دشتی اول

 

 چکیده
 9یسسرو یفیتک یها ویژگی ارائه معماری س رویس گرا دارند و  در ینقش مهم یس هاوب س رو 

میباشد. استفاده از در دس ترس  های  یسس رو  بین ازس رویس مناس ب   انتخاب  یبرا یمهم معیار
ا به گوناگون ر یهاها در بافتسرویساستفاده مجدد و امكان استفاده  تیقابلمعماری سرویس گرا 

های با کمک سرویس کار مش ترک  کیهای مرکب، انجام س رویس از ایجاد هدف . آوردیوجود م
 بیترک مهم درارد مو ازاز این رو .وب، برای ارائه س  رویس  ی بهینه، مطابق با نیاز کاربران اس  ت  

در نظر را با  وب یهاسیسرو دبتواناس ت که   جامع یمعمار کیبه وجود  ازیندر آینده،  سیس رو 
 یازهاین پاسخگویموارد  یتمام در کهیطوربهو ترکیب نماید، انتخاب کشف،  هاآن تیفیگرفتن ک

ر عالوه بیی پیش نهاد ش ده است که   معنا وبی با رویكرد معمار. در این مقاله یک کاربران باش د 
ذاری گجستجو و اشتراک، پردازشفهم، اطالعات قابل جهیدرنت .ردیگیدر برم زیمعنا را ن، اطالعات

تدریجی  یس  ازكپارنهی در این پژوهش جهت بهبود ش  دهارائه كردیرو. باش  دیمبر اس  اس معنا 
  فا میكند.ایدر آینده وب  نقش بسزایی یی،تكنولوژی وب معنااستفاده از نند عامله با  یهاستمیس
عامل ، وجوگرعامل ثبت درخواست، عامل جستس، یکننده سرودرخواست لشده از عاممدل ارائه 

در این  یی که تاکنونهاتمیالگوراست.  شدهاستفاده سیکننده سرو نیگزیعامل جاو کننده هماهنگ
در نظر نگرفتن  و نهیبه سیعدم ارائه سرو لیاز قب یاس اس  یهانالش یدارا، اندش ده مطرححیطه 

عدم ، ، سیسرو ینیگزیاز جا یبانیعدم پشت، مطابق با خواس ت کاربر  سیس رو  تیفیک یپارامترها
. بهره شودیم یدهسیسرو ییافت کاراکه منجر به  باشندیم ی پویا و گستردههاطیمحپشتیبانی از 
 سیروس ینیگزیو جا بیکشف، ترکامكان  یفیک یپارامترها و اعمال یافزارنرم یهاعاملگیری از 

این مدل  .تخته اسفراهم سا یشنهادیپ یدر معمار سیسرو ینگیبه نیباالتربا  ی راوژدر بستر آنتال
ستری ی در بریپذاستفاده مجدد، قدرت استنتاج، توسعه، یریادگبا بهره از قابلیت عامل ها همنون ی

                                                                                                               
 Vahideh.dashti@yahoo.comیران، ای، یزد، دانشگاه آزاد اسالمیزد،  یقاتعلوم و تحق یسپردیوتر، کامپ یگروه مهندس 1
 emadi@iauyazd.ac.irیران، ای، یزد، دانشگاه آزاد اسالمیزد، واحد یوتر، کامپ یگروه مهندس 2
9 Quality of Web service 



 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 11

 4931خرداد ماه  41

 دانشگاه شهيد بهشتی

 نیزگیجاازوب معنایی و آنتالوژی جهت افزایش کارایی و بهره وری سیستم اعمال شده است.عامل 
 ،دنار ازکارافتادگی شود یسیسروکه اگر  است شدهفیتعر یمعمار یهاترین قسمتمهماز  کننده

. دینمایم یسس  رو تیفیک یبر اس  اس پارامترها نامزد سیس  رو نیبا بهتر آن ینیگزیاقدام به جا
وب  یاهتیباقابل ییگرا سیسرو یارائه معمار با بر آن داش ته اس ت تا   یس ع  یش نهاد یپ كردیرو
 یش ده را پوشش دهد و پاسخگو مطرح یهابتواند نالش یآنتالوژ یو اس تفاده از تكنولوژ  ییمعنا

 باشد. ایپو یهاطیو مح طیشرا یدر تمام نهیبه یسیسرو هکاربران در ارائ
 

ی کیفی، کش   ف و ترکیب و پارامترهای س   رویس گرا، س   رویس وب، معمارکلمات کلیدی: 

 ، عامل.آنتالوژیجایگزینی سرویس، وب معنایی، 
  



 

 18 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 آینده هوش تجاری در شبکه های اجتماعی

 امیر سینا واقفی، نگار ماهبد
 2پردیس  - دانشگاه شهید بهشتی –دانشكده مدیزیت و حسابداری –گروه مدیریت فناوری اطالعات 

 

 چکیده
یكی از بزرگترین مش كالت ص احبان کس ب و کار و مدیران ارش د عدم درک نیاز واقعی مصرف     

 مختلف اس ت که گاها آنها را با تولیدی مواجه نموده که مشتری خود را  کنندگان و وجود س الیق 
بدین سبب سعی در جمع آوری ، منجر شده است نداشته و در برخی موارد به ضرر های جبران ناپذیر

های مورد نظر خود داشته اند اما نون طرف مقابل آنها انسان است و رفتار ها و سلیقه ها حتی داده 
تجمیع داده ها را برای اینكه بتوان از آن اس   تنباط ، برخی زم انها بص   ورت روزانه نیز تغییر کرده 

 یایکارامدی بدست آورد سخت و برخی موارد غیر ممكن کرده است . اما امروزه با پیشرفت در دن
ارتباطات خانوادگی و ... ، اعم از کاری، برای امور مختلف جمعیت بیش تری از مردم  مجازی هر روز
تبادل اطالعات و ارائه دیدگاه ها از این طریق با  و با شبكه های اجتماعی رو می آورند به استفاده از

 هم تبادل ارتباط دارند . 
، با نگاهی اقتص   ادی –برای اغلب مدیران بدین منظور نگونگی رص   د این داده ها و اطالعات 
فعاالن ) بخصوص کارشناسان آینده پژوه ، سیاسی و .. از اهمیت بسیاری برخوردار است و این مهم

 امروزی بتوانند این نیاز را مرتفع کنند.  ( را بر آن داشته تا با ابزار های
ید تبدیل کند برای تصمیم گیران قطعا هوش تجاری که بتواند داده ها را به اطالعات با ارزش و مف

سازنده است که ما نیز در این مقاله برآنیم تا با شناسایی عوامل موثر، نحوه دسته بندی و ارائه نمونه 
 کاربردی آینده هوش تجاری در شبكه های اجتماعی را بررسی نماییم .

  



 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 13
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 دانشگاه شهيد بهشتی

 بررسی تاثیر فناوری اطالعات درکسب و کار و نقش آن در ایران

 8بینشیان ملیحه

 

 چکیده
امروزه کارآفرینی را به عنوان موتور رش د و توس عه جوامع ش ناخته و از آن به عنوان نماد تالش و    
موفقیت در امور تجاری یاد می کنند و از طرفی فناوری های ارتباطی از مولفه های اصلی کارآفرینی 

عمده و نقش ویژه ای در بی شک کارآفرینی سهم هر کشور در حال توسعه ای به شمار می رود . 
توسعه فناوری های نوین از جمله فناوری اطالعات داشته و دارد؛ فناوری اطالعات مرزهای فكری 
و عملی را در جوامع س نتی ش كس ته است و زمینه مناسبی را برای رشد فكر و خالقیت و پویایی    

تنی اده از تكنولوژی های مببخشیدن به کسب و کار فراهم نموده است . امروزه این فرآیندها با استف
بر وب توسعه می یابند و بدین ترتیب مدرن ترین نوع کسب و کار که به کارآفرینی دیجیتال معروف 
اس  ت را به وجود می آورند. در این مقاله به بررس  ی نقش فناوری اطالعات در کارآفرینی و ایجاد 

 های شغلی پرداخته شده است.فرصت
 

 کارآفرینی دیجیتال، کسب و کار دیجیتال، فناوری اطالعات، کارآفرینی کلمات کلیدی:

  

                                                                                                               
 Malihe_bineshiyan@yahoo.com، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهددانشجوی  1



 

 52 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 تاثیرات فن آوری های رسانه ای نسل جدید بر آینده آموزش

 صلواتیان سیاوش ،مسعودی سارا

 

 چکیده
 سیاسی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی تحوالت با تنگاتنگ ارتباطی، سرزمین هر در آموزشی نظام

باشد آینده ی  داشته بس یاری  تأثیرات تحوالت این بر تواندمی نیز خود نند هر، دارد س رزمین  آن
 از بیشتر امروز جهان در مسئله این نظام اموزشی معطوف به سخت افزارهای سخت نخواهد بود .

 جامعه گیریشكل و ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه و ظهور با نراکه دهدمی رانشان خود پیش

 و دانش تولید نظام، زندمی را اول حرف آن در افراد یكایک ومش  ارکت اطالعات که ایش  بكه
است .. تحوالت عظیم تكنولوژیكی  شده تغییراتبسیاری دس تخوش  عرص ه  این در افراد مناس بات 

موسسات آموزش عالی کشورمان را به سمت استفاده از نرم افزار های جدید سوق خواهد داد در این 
این مقاله با  .فرصت ها وجذابیت هایست که نقش مهمی در آموزش خواهد داشتپر از 2میان وب 

ای به بررس ی برخی از ابزارهای مورداستفاده در موسسات آموزش عالی  اس تفاده از روش کتابخانه 
های آنالین در ادامه بازی های اجتماعی واند از شبكهخواهیم پرداخت. ابزارهای موردبررسی عبارت

 تواند مورداستفاده در نظام آموزش عالی قرار گیرد.کنیم که میاز ابزارهایی اشاره می نیز به برخی
 

 آموزش، نیآنالی هایبازی اجتماعی، هاشبكه -2وب کلمات کلیدی:

  



 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 54
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 دانشگاه شهيد بهشتی

 بررسی پیشران های فناوری موثر بر رسانه ها

 مسعودی سارا

 

 چکیده

نشمان جدید دارد. امروزه تغییرات فنّاورانه عصر جدیدی در حال قوام است که نیاز به نگریستن با 
ی پژوهآینده یاجتماعی با سرعت باالیی در حال رخ دادن است. در عصر پرشتاب امروز اگر به حوزه

د تا ماننها منتظر نمیریسک، تهدیدها، هافرصت، مانیمعنایت ننمایم ما و مش كالت روزافزون می 
گی راداریم ترین آماددر بیشتر اوقات درزمانی که ما کم،  برعكسایم یا نه  بلكه کامالًببینند ما آماده

 افتد.اتفاق می

، دارد کامروایی و یتموفق احتمال که س یاستی  و رویكرد تنها، قطعیت عدم از آکنده محیط این در
 است. آینده معماری برای تالش
 یابا استفاده از روش کتابخانه حاضر به بررسی روندهای مؤثر بر فناوری ارتباطات در آینده یمقاله

شبكه  ،ترکیبی یآوراند از: فنبر این اساس روندهای مؤثر بر فناوری ارتباطات عبارت پرداخته است
، افزایش پهنای باند، قابلیت حمل آس  ان، هابحران ترافیک داده، 2وب ، یافزارعنوان بس  تر نرمبه

 وارده  یهاو دادههولوگرافی 
 

 رسانه، اینترنت، فناوری، پیشران، آینده کلمات کلیدی:

  



 

 56 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

های اجتماعی با استفاده ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از شبکه

 ها معایب و آسیب، از تحلیل آماری مزایا

 2عبداهلل فرهادی افشار ،0حکیمه پورشاه آبادی، 8زهره محیاپورلری

 

 چکیده

به دلیل  ای پیدا کرده است.سالهای اخیر میان کاربران اینترنت جایگاه ویژه در های اجتماعیشبكه
، زمال وضع قوانین و مقررات، برنامه ریزی بلند مدت، گسترش روز افزون این پدیده نیاز به بررسی

شود. در سازی کامال احساس میشناسی و فرهنگسیبآ، افزایش آگاهی و آش نا سازی خانواده ها 
های اجتماعی و ساختار آنها پرداخته شده است.پژوهش حاضر بر گرفته از به تعریف شبكهاین مقاله 
الیل های اجتماعی من جمله دبه تحلیل شبكه، که با نتایج بدست آمده از آن، باشدای میپرسشنامه

 همعایب و آس  یب ها پرداخته ایم.در ادامه راهكاری مبنی بر ایجاد ش  بك، مزایا، ایجاد و رایج ش  دن
ومی را های بتوان با این راهكار شبكهایم.که میهای مطرح شده بیان کردهاجتماعی بومی با ویژگی

های اجتماعی برای کشور و ای موفق در زمینه شبكههای برون مرزی کرد و آیندهجایگزین ش بكه 
 جامعه رقم زد. 

 

ماعی شبكه اجتکاربران اینترنت، ش بكه های اجتماعی، آسیب ها، مزایا، راهكار،  : کلیدیکلمات 

 بومی
  

                                                                                                               
 z.mahyapour@yahoo.com، کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان-دانشگاه علمی، دانشجو کارشناسی مهندسی فناوری شبكه های کامپیوتری 1
 mh_por71@yahoo.coدانشگاه صنعتی سیرجان ، دانشجو کارشناسی علوم کامپیوتر 2
 irelecomp@gmail.com، کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان-مربی دانشگاه علمی ، ارشناسی ارشد مكاترونیکک 9
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 دانشگاه شهيد بهشتی

 های اجتماعی بر انزوای اجتماعی نسل جوانتأثیر متقابل شبکه

 9فاطمه خلج، 2شیما شفیعی، 1همایون مؤتمنی

 

 چکیده

ن و در کنار محاس هستند که عصر جدید یترین رسانهبه عنوان مهم های اجتماعیو شبكه اینترنت
د نقش نتوانیمهستند نیز انسان  پیشرفتبرای  ایآثار مثبت و بالنده أمزایای بی شمار خود که منش

 جامعه در حال جواندر بین نس  ل  های اجتماعیش  بكهد . اس  تفاده از ینایفا نماای تخریب کننده
 آوریجمع، زه ب رای خریدده د . ام روگسترش است و بخش مهمی از زندگی افراد را تش كیل م ی

فاده دیگر از اینترنت اس   ت هایو بس   یاری از فعالیت اینترنتی گفتگو با س   ایر کاربران، اطالعات
ه بیش از ماند.استفادنصیب نمیهیچ بعدی از ابعاد زندگی افراد از این سیطره بی گونه کهشود.آنمی
را از ب اور و ارتباط ات اجتم اعی واقع ی به ویژه نسل جوان ه ا نساناز این تكنولوژی به نوعی احد 

تواند موجب احساس تنهایی و کند و با حذف تعامالت اجتماعی و تسلط بر زندگی افراد میدور می
اب هستند که در ب های اجتماعی سكاندار اقیانوس پرتالطم اینترنتامروزه شبكه.انزوا اجتماعیگردد

ها هستند که این سایتنس ل جدیدی از وب ، های اجتماعیشفبکه  هتوان اذعان کرد کآن می

مبنای  ها براند. این گونه س  ایتجهانی اینترنت قرار گرفته یش  بكهروزها در کانون توجه کاربران 
خواهیم با ش ناس ایی این معضل مدرن   .در این مقاله میکنندتش كیل اجتماعات آنالین فعالیت می 

میان  در این ی صحیح از این تكنولوژی برداشته شود .کهگامی هر نند کونک در راه نحوه استفاده
دیده نقش کلیدی تلقی گر همبدیل خانواده تر از آن نقش بیشور و مهمفرهنگی ک مسئوالننقش 

سازی فرهنگ صحیح با بسترننین و همو نهادهای جامعه  مس ئوالن با همكاری همه که در واقع 
های اجتماعی از آسیب توانمیو تقویت باورهای دینی و مذهبی  های اجتماعیش بكه اس تفاده از  

 ،هاکتابخانه، مانند: مساجد های سنتیور پرنگ جوانان در محیطو ش اهدحض    تاحد زیادی کاس ت 
 های محلی باشیم .کلوپ، های جمعی آنالینهای ورزشی به جای گروهسالن، فرهنگ سرا ها

 

 جوانان.، انزوای اجتماعی، شبكه اجتماعی :کلمات کلیدی

  

                                                                                                               
 motameni@iausari.ac.ir، استاد دانشگاه آزاد واحد ساری 1
 sh.shafiee2013@gmail.com، نشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه غیرانتفاعی طبریدا 2
 f.khalaj89@gmail.com، غیرانتفاعی طبریدانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه  9

http://mohandesyar.com/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
http://mohandesyar.com/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 4سرویس بهینهکشف وب وبندی های رتبهبررسی روش

 9باشیمحمدرضا خیام، 2مینا کریمی

 

 چکیده
کنند. اهمیت ایفا می، های کاربردیی برنامهها یک الگوی جدید در معماری و توسعهس رویس وب
نیازهای  ،بلكه به این دلیل است که این تكنولوژی، هابودن آندلیل جدیدتنها بهنه، هاس رویس وب

 راهی مهم به منظور، سرویستكنولوژی وبکند. های کاربردی را برآورده میدهندگان برنامهتوسعه
، به سراسر جهان، های کاربردیهای کاربردی مختلف و انتشار توابع یا پیامهای برنامهاتص ال داده 

 دهد. انتشار سریعارائه می، نویسیعامل و زبان برنامهس یس تم  ، افزارس خت ، بدون نگرانی از محل
های عملكردی های با ویژگیسرویسوب، همننینکند. ها را مشكل میکشف آن، هاسرویسوب

 یمس   ئله، نیاز کاربرس   رویس موردکردن امكانات و انتخاب وبمهیا، بنابراین، زیادند، یكس   ان
بندی و کشف وب های رتبهی روشیک بررسی جزئی درباره، باش د. در این مقاله مهمی میبس یار 

با اس تفاده از  ، UDDIمبتنی بر جس تجو در  ، هاش ود. بعض ی از این روش  ارائه می، س رویس اخیر 
 باشند.بعضی مبتنی بر جستجوی نحوی و برخی مبتنی بر معنا می، ی کلیدیکلمه

 

 ، انتخاب سرویسکشف سرویس، رتبه بندی سرویس، هاسرویسوب: کلمات کلیدی

  

                                                                                                               
 این مقاله برگرفته از پایان نامه تحصیالت تكمیلی در موسسه آموزش عالی صفاهان است. 1
 m.karimi@safahan.ac.ir، افزارگروه مهندسی نرم، دانشكده مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی صفاهان، اصفهان، ایران 2
 M.R.Khayyambashi@eng.ui.ac.ir، گروه مهندسی معماری کامپیوتر، دانشكده مهندسی کامپیوتر، اصفهان دانشگاه، اصفهان، یرانا 9



 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 55

 4931خرداد ماه  41

 دانشگاه شهيد بهشتی

 آموزانهای اجتماعی دراوقات فراغت دانشپیامدهای منفی شبکه

 9فاطمه خلج، 2شیما شفیعی، 1همایون مؤتمنی

 

 چکیده

پردازند و بخش دیگری از اوقات خود را در آموزان معموال ساعاتی را در مدرسه به تحصیل میدانش
وجود دارد که در  همدر این میان زمان دیگری  .گذرانندخ انه به اس   تراحت و در کنار خانواده می 

اوقات  زمان همانگیری دارد و آن س ازندگی ش خصیت و شكوفایی استعدادهای آنان نقش نشم  
جوامع یوالدین در همهو مهم های مشترک یكی از نگرانیدر این زمان  آموزان است.دانشفراغت 
واند تمی های اجتماعیشبكهاست. استفاده از  اجتماعیهایشبكهاز  آموزاندانش یاستفاده ینحوه

 در راآموزان دانش و حتیداش  ته باش  د ن به همراهآموزاو کرداردانشآثار و پیامدهای منفی بر رفتار
. دسترسی دهدقرار  های اجتماعیمحیط شبكهمعرض مطالب و تصاویر خشن و غیرمجاز موجود در 

 نهادها وبایس  تی  ودر این هنگامتص  ادفی یا عمدی باش  د ال به ننین مطالبی ممكن اس  ت کام
 ،استانداری، شهرداری، وزارت ارشاد، های مختلفی در کشور نظیر وزارت آموزش و پرورشدس تگاه 

ریزی برای ها و نهادهای فرهنگی به برنامههای مس اجد و س ایر س ازمان   کانون، س ازمان تبلیغات 
های نامهبری سپری شدنسعی بر این است که نحوهمقاله در این . بپردازندآموزان اوقات فراغت دانش

اش بررسی که هدف اص  لی قرار دادهو نقد  بررس ی مورد ای به گونهرا  آموزاندانشاوقات فراغت 
 باشد .آموزان های اجتماعی بر روی اوقات فراغت دانشپیامدهای منفی ناشی از شبكه

 

 شبكه اجتماعی، اوقات فراغت، دانش آموز، پیامدهای منفی.کلمات کلیدی: 

  

                                                                                                               
 motameni@iausari.ac.ir، استاد دانشگاه آزاد واحد ساری 1
 sh.shafiee2013@gmail.com، نشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه غیرانتفاعی طبریدا 2
 f.khalaj89@gmail.com، غیرانتفاعی طبریدانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه  9
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 های اجتماعی درزندگی کاربرانهای شبکهبررسی آسیب

 9فاطمه خلج، 2شیما شفیعی، 1همایون مؤتمنی

 

 چکیده

 زیادی تتحوال و تغییر، ها آن فراگیر گسترش و ارتباطی نوین های تكنولوژی عصر رسیدن فرا با
 می متفاوت آن در که جهانی.است ساخته مواجه جدیدی جهان با را ما و شده ایجاد بشر زندگی در

 تفاوتم آن در که جهانی کلی بطور و کنیم می برقرار ارتباط، خوانیم می، نویس  یم می، اندیش  یم
 بازتاب و ساخت بر که هستند آنالین فضایی اجتماعی های شبكه، امروز دنیای در.کنیم می زندگی
 می شانهای فعالیت و عالیق تبادل به فضا این در افراد.هستند متمرکز افراد میان جتماعی ا روابط
 به.  کنند می ایفا جهان سر تا سر مردم روابط در مهمی بسیار نقش اجتماعی های شبكه.  پردازند
 اساس که است حالی در این.  اندشده تبدیل افراد بیشتر زندگی از ناپذیر جدایی جزئی به که طوری
 در. رددگ می تلقی جامعه افراد میان ازرتباطی مسیر نمودن کوتاه و تسهیل ها ش بكه  این پیدایش
 زوناف روز رشد. .افزاید می خود مشتاقان خیل بر روز به روز ظهور نو نندان نه پدیده این نیز ایران
 یضرور ارتباطی ی وسیله به ها شبكه این تا شده باعث مجازی درفض ای  اجتماعی های ش بكه 
 که است این واقع در، آورده روی روابط از نوع این به کنونی نسل که دالیلی از یكی و شوند تبدیل
 أثیراتت به توجه با و بپردازند دیگران با ارتباط به مكانی و زمان هر در طریق این از توانندمی آنها
 ای آینده در ها آن از اس  تفاده که گردد می بینی پیش افراد روزمره های فعالیت در ها ش  بكه این

 نه به هک بگیرند تصمیم آگاهانه باید که هستند افراد خود اینجا در و یابد افزایش همننان نزدیک
 یزن شوند ها شبكه این از جمعی خرد و فهم تعالی س بب  که ای گونه به مس یری  نه در و نحوی
 . نمایند استفاده

 

 ها.های اجتماعی، آسیب شناسی، انواع آسیبشبكهکلمات کلیدی:

  

                                                                                                               
 motameni@iausari.ac.ir، استاد دانشگاه آزاد واحد ساری 1
 sh.shafiee2013@gmail.com، نشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه غیرانتفاعی طبریدا 2
 f.khalaj89@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه غیرانتفاعی طبری 9
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 دانشگاه شهيد بهشتی

 ها در زندگی بشرثیرگذاری آنتأ های اجتماعی وظهور شبکه

 9فاطمه خلج، 2شیما شفیعی، 1همایون مؤتمنی

 

 چکیده
مق این ی عای غیرقابل تصور تاثیرگذاشته ودامنهها به گونههای مختلف بر زندگی انس ان فناوری

دانیم هویت بش   ر گونه که میافزون درحال گس   ترش اس   ت همانتاثیرات نیز به ص   ورتی روز
 همگانیهای گروه همساالن ورسانه، مدرسه، گیرد واز خانوادهدربستراجتماعی شدن افرادشكل می

ها نقش خانواده را دراجتماعی شدن شود. این فناوریبه عنوان عوامل اجتماعی ش دن نام برده می 
آداب ، ی زندگیدهی به امیال وافكار انس  ان کمرنگ نموده وتغییرات اس  اس  ی رادر نحوه  وجهت

بوده مل و درنگ تأهاو به طورکلی هویت افراد به وجودآورده که قابل ها و نگرشارزش، ورس   وم
 بتوان، والزم اس  ت ازتمامی جوانب مورد بررس  ی قرارگیرد تا ض  من جلوگیری ازاثرات مخرب آن 

، رتویت، بوکفیس نظیر های اجتماعیهای ایجاد شده به طور مناسب استفاده نمود.در محیطازفرصت
ری تهای اجتماعی کونکدر گروه و شبكه نیزبزرگ  ایجامعه بودن در عضو ضمنکاربر وایبر و ...

خاص خود را دارند پس فرد در  و س  الیق ها وابس  تگی. هر کدام از این گروهگرددعض  و میهم 
که هویت ارتباطاتی خویش در  داندخود الزم می برها ت أثیرپ ذیری از فرهنگ ارتباطاتی این گروه  

به زمان و مكان خاص   ی  هر نند این تغییر هویت موقت و محدود .ارتباط با دیگران را تغییر دهد
ه طور کلی همه اجزای یک شبك تأثیر نخواهد بود و بهباشدولی بدون تردید در هویت واقعی فرد بی

 گذارد.در ضمیر ناخود آگاه فرد تاثیر مینیز اجتماعی که فرد با آن در تعامل است

 

 های اجتماعی، هویت، اینترنتشبكه کلمات کلیدی:

  

                                                                                                               
 motameni@iausari.ac.ir، حد ساریاستاد دانشگاه آزاد وا 1
 sh.shafiee2013@gmail.com، نشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه غیرانتفاعی طبریدا 2
 f.khalaj89@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه غیرانتفاعی طبری 9
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 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

عنبیه و مشخصات فردی با ، اثرانگشتارائه روش ترکیبی از 

فازی برای افزایش امنیت باال و تشخیص هویت منطقاستفاده از 

 های خودپردازکاربر در سیستم

 2شهاب یاری هیبت، 0ابوالفضل غفاری نژاد، 8جواد حمیدزاده

 

 چکیده
کند میا را ایفسزایی در استفاده مشتریان از خدمات بانكی های الكترونیكی نقش بهامروزه س یستم 
 هاینه استفاده از کارتاگر، خوان و غیرههای کارتدستگاه، (ATMهای خودپرداز )مانند دستگاه

های خود پرداز از مزایای زیادی برخوردار هس  تند اما روش س  نتی تایید هویت اعتباری و دس  تگاه
گم  ،مشتری با استفاده از کارت و رمز عبور با مشكالت امنیتی زیادی همنون سرقت کارت و رمز

 کالهبرداری و مواردی از این قبیل همراه است. در این مقاله برای تشخیص و شناسایی یک، شدن
عنبیه و یكی از مش  خص  ات فردی که هنگام ثبت نام ، انگش  تاثرکاربر از مدل ترکیبی س  نس  ور 

یی این کار باعث افزایش ضریب امنیتی باال کنیم.میاستفاده ، شودمیداده ذخیره دریافت و در پایگاه
ریع فازی برای تسمنطقاز  انگشت و عنبیهاثرهای در ادامه با توجه به زیاد بودن خصیصه ش ود. می

ان کنیم. و در پایمیداده اس   تفاده ها در پایگاهآندر عمل تطبیق اثرانگش   ت و عنبیه با الگوهای 
ها روشفلونارت پیش نهادی را به همراه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری این روش با سایر  

، ای واقعیهای دنیر روی دادههمننین نتایج آزمایشات ب، کنیمتایید هویت بیومتریكی مقایس ه می 
 . های مطرح استروشنشان دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر 

 

 انگشت، عنبیه، خودپرداز، امنیتاثرفازی، بیومتریک، حسگر منطق کلمات کلیدی:

  

                                                                                                               
 j_hamidzadeh@sadjad.ac.ir، ایران، مشهد، سجاد صنعتی دانشگاه، اطالعات فناوری و کامپیوتر مهندسی دانشكده، استادیار 1
 abolfazl_ghaffarinezhad@yahoo.com ،ایران، مشهد، انشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(د 2
 shahab.yari@gmail.com، ایران، مشهد، دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار  9
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 دانشگاه شهيد بهشتی

بررسی راهکارهای سیستم های چند عامله در بهبود چالش های 

 شبکه های بین خودرویی موردی

 2ناصر مزینی، 1محمدی گهر علیرضا

 

 چکیده
های سیار موردی هستند که امروزه و در های بین خودرویی موردی زیر مجموعه ای از شبكهشبكه

تی ها زیرساخت ثابهای حمل و نقل هوشمند دارند. این شبكهآینده نقش بس یار مهمی در س یستم  
 این شبكه فراهم کردن ایمنی در مسیر ندارند و می توانند به سرعت ایجاد گردند. مهم ترین کاربرد

و جلوگیری از آس  یب های جانی و خس  ارات مالی ناش  ی از تص  ادفات می باش  د. به علت نحوه  
م تحرک باالی گره ها و عد، حجم باالی پیام های مبادله شده، های بین خودروییپیكربندی شبكه

شبكه لحاظ گردد. در این الزم اس ت خصوصیات جدیدی در طراحی این  ، مدیریت متمرکز ش بكه 
ضعیت و، مقاله س عی بر آن اس ت تا با معرفی پیشرفت های انجام شده و تحقیقات صورت گرفته  

فعلی این ش بكه ها را در دنیا معرفی گردد. همننین با معرفی مشكالت موجود در طراحی و جمع  
ک مدیریت ترافیحوزه های تحقیقاتی مختلف در بخش ایمنی و ، بندی راه حل های پیشنهاد شده

معرفی خواهند گردید. سیستم های نند عامله یكی از جدیدترین و مناسب ترین ابزارهای کاربردی 
در این س یستم های می باشد. مزیت ها و قابلیت های سیستم های نند عاملی و تشابه غیر قابل  

كه ت در این شبانكار آن در تطایق با ش بكه های بین خودرویی رویكرد جدیدی را در حوزه تحقیقا 
با توجه به عالقه مندی محققیین در سالیان گذشته بر استفاده از  پیش روی محققین قرار داده است.

مدل های نند عاملی برای بهبود عملكرد ش  بكه های خودرویی در زمینه های مدیریت ترافیک و 
ر بخش   ی از این حمل نقل بر آن ش   دیم تا به معرفی و مرور کارهای انجام گرفته در این حوزه د

 تحقیق پرداخته شود.
 

ش بكه بین خودرویی موردی، ایمنی، مدیریت ترافیک، س یستم های نند عامله،    کلمات کلیدی:

  انتقال پیام.

                                                                                                               
 Alireza_mohammadi@comp.iust.ac.ir، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی کامپیوتر، انشجوی کارشناسی ارشدد 1
 mozayani@iust.ac.ir، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی کامپیوتر، دانشیار 2

mailto:Alireza_mohammadi@comp.iust.ac.ir
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 12 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

دازه ان هایسیم در سیستمگر بیحسهای انداز کاربرد شبکهچشم

 گیری عالئم حیاتی

 یوسف کاکاوندی، فروغ مژدهی، اردشیر قیامی

 نور دانشگاه پیام
 

 چکیده
 یادی به دلیل کن وهایی که سالمندان با آن روبرو هستند غربالگری س المتی س المندی و بیماری  

بحران  در مناطقارسال عالئم حیاتی ، های حرکتی قادر به انتقال به مراکز درمانی نیس تند ناراحتی
ر دهای امدادی دارند و دسترسی به پزشكان متخصص زده که تعداد زیادی مص دوم نیاز به کمک 

های های کنونی است که جهت مرتفع نمودن آن فناوریهایی ازنیازمندینمونه فراهم نیستآنجا 
، سالمتی یشهای پاسازی سیستممتنوعی تاکنون پیش نهاد گردیده اس ت. هزینه بس یار زیاد پیاده   

به  های کنونیها از یک طرف و همننین وابستگی سیستممحدودیت ش عاع پوش ش این سیستم  
ها از های ارتباطی گسترده و زمان و انرژی زیاد الزم برای پردازش اطالعات حاصل از آنزیرساخت
و امن  قیمتانارز، وزنسبک، خوداتكا، فراگیر، ارتباطی مدرن پایدار هاینیاز به فناوری، طرف دیگر

، هایكی از این فناوری .افزایش داده اس   ت برای پ ایش عالئم حی اتی را به ص   ورت روزافزونی  
های منحصر به فرد آن باعث گسترده شدن روزافزون سیم است که ویژگیگر بیهای حسش بكه 

ز کاربرد انداپژوهانه نش   مدامنه کاربردهای آن گردیده اس   ت. ما در این مقاله با رویكردی آینده
یومتریک( بگیری عالئم حیاتی از راه دور)تلههای اندازهسیم به عنوان سیستمگر بیهای حسشبكه

 نماییم.را ترسیم می

 

 بیومتریک، پایش عالئم حیاتی، پوشش هوشمندسیم، تلهگر بیحس شبكه کلیدی:کلمات 
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 دانشگاه شهيد بهشتی

 بررسی تاثیر هوش تکنولوژیکی بر عملکرد رقابتی بنگاهها

 8هادی فاطمه

 

 چکیده
رنوشت و سکسب و کار تاثیرات اس اسی در  ، نوآوری بی وقفهویژگی با همراه  تكنولوژی در تغییر 

ه طور ب بلكه، نمی مانندسازمانهای هوشمند منتظر تغییر تجاری شرکتها و بنگاههای تجاری دارد. 
می گیرند. در و از محیط در حال تغییر و نوآوری های جدید بهره کرده  و دیده بانی فع ال نظارت 

اس  تفاده از هوش تكنولوژیكی ش  رکتها به گونه های مختلف عمل می کنند. برخی از ش  رکتهای  
د. گروه استفاده نمی کنن برخودار از هوش تكنولوژیكی پایین از این نوآوریها بی بهره بوده و یا از آن

هوشمندانه خود را صرفا بر روی حفظ موقعیت کنونی خود متمرکز می دوم از ش رکتها تالش های   
کنند. و گروه س  وم که تعداد قلیلی از س  ازمانها هس  تند منابع هوش  مند خود را برای جس  تجوی   
فرصتهای تكنولوژیكی بكار می برند. عملكرد رقابتی نیز از مزیتهایی است که کمتر شرکتها توانایی 

ابت پذیری یا توان رقابتی مرتبط با کلیه ارکان سیستم یک کسب و کار بیشینه کردن آن دارند. رق
ی از توان رقابت فرایندها و برون دادها می باشد. به عبارتی یک کسب وکار زمانی، شامل درون دادها

فراین دها و برون دادهای رقابتی باش   د. هوش  ، ب االیی برخوردار اس   ت ک ه دارای درون داده ا   
د تا روند کمک می کنن ی کاربردی هوشمندی در تكنولوژی ها به شرکتهاهاتكنولوژیكی و سیستم

 ،های مش  تریاناولویت، تغییرات در رفتار مش  تریان و الگوهای مص  رف ، تغییرات در بازار س  هام
ا رده و با استفاده به موقع از آنهوض عیت شرکت را تجزیه و تحلیل ک  های ش رکت و نهایتا توانایی

روش بررسی در نوشته حاضر توصیفی و تحلیلی می باشد و با  .بهبود بخشندعملكرد رقابتی خود را 
هدف بررس   ی و تحلیل تاثیرپذیری عملكرد رقابتی بنگاهها از هوش تكنولوژیكی در ص   دد ارائه 

  راهكارهایی برای استفاده از این قابلیت در بنگاهها و شرکتهای تجاری می باشد.

 

 ولوژیكی، عملكرد تجاری، عملكرد رقابتیهوش رقابتی، هوش تكن کلمات کلیدی:

  

                                                                                                               
 Hadi.fatemeh@gmail.comکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت، تهران، ایران.  1



 

 16 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 پژوهش و توسعه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

 8بهنام رزاق منشی

 

 چکیده
فناوری اطالعات یكی از پرکار بردترین فناوریهای قرن حاضر و بزرگترین موفقیت بشر در پیشرفت 

 کره زمین بوده است که امروز طبقهتكنولوژی و اطالعات بعد از انقالب کوپرنیكی در نجوم در روی 
ر فرهنگی و غیره ... ب، اجتماعی، تجاری، اقتصادی، فنی، بندی کشورها در تمامی زمینه های علمی

اساس میزان استفاده از فناوری اطالعات سنجیده می شود و مرزهای جفرافیایی بر اساس همكاری 
وزیع اطالعات عامل قدرت تلقی می می ش  ود و تولید پردازش و ت در پردازش اطالعات برداش  ته

و نیز اطالعات خشک و بی روح در فناوری اطالعات به دنیای انسانی نزدیكتر می شود. حال  گردد.
ما در این مقاله ابتدا ض   من آوردن نند تعریف برای ، به جهت اهمیت موض  وع فناوری اطالعات 

ی استفاده از فناوری اطالعات صنعتی و فراصنعتی و مزایا، عص رهای کشاورزی ، فناوری اطالعات
در هزاره س وم را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص جامعه اطالعاتی و برخی از خصوصیات  

 آنرا در ذخیره سازی انرژی مطرح خواهیم کرد.
و فراگیری ش نا کردن در این دریا یا غرق شدن در  ، همه ما در دریایی از اطالعات گرفتار آمده ایم

 «2و هال آر. وارین 1پیترالیمن»   هستند که با آنها مواجه هستیم. آن نالش هایی
 

 فناوری اطالعات، عصر اطالعات، جامعه اطالعاتیکلمات کلیدی: 

  

                                                                                                               
 b_razzagh@yahoo.com، واحد تالش وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی استادیار 1

1 Peter Lyman 
2 Hal R . Varian 

mailto:b_razzagh@yahoo.com
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 دانشگاه شهيد بهشتی

 . چکیده مقاالت پذیرفته شده7-1

 ،آینده نگاری تحقیق و توسعه فناوری اطالعات در ایران: موانع

 چالشها و سازمانهای اثربخش

 2علی رضائیان، 0علیرضا طالب پور، 8منصور شیدائی

 

 چکیده
 نعتص این فعاالن سایر و متخص صان  جمعی خردنگاری و با اس تفاده از  رویكرد آینده با مقاله این

. بر این اساس نالشهائی که دارد حوزه این سیاستهای و ها تص میم  بخش ی  اثر افزایش در س عی 
عه موانع تحقیق و توس، به آنها پاس  دهد در آینده انتظار می رود تحقیق و توسعه فناوری اطالعات

استخراج شد و با استفاده از  اثربخشی منابع در سازمانهای فعالو میزان  فناوری اطالعات در ایران
 تبیین و اهمیت و تاثیر هر یک مشخص گردیده است.، نظر اعضای پانل روش دلفی و بر پایة

های فعال مورد پرسش قرار ها در بخشگذاریسرمایهبخشی همننین اعضای پانل در خصوص اثر
گرفتند و س ازمانهای اثر بخش در تحقیق و توس عه فناوری اطالعات بر اس اس نظر اعضای پانل    

 تبیین گردیده است.

 

ای هفناوری اطالعات؛ تحقیق و توس  عه فناوری اطالعات؛ آینده نگاری، نالش :کلیدیکلمات 

 اطالعاات، موانع تحقیق و توسعه فناوری اطالعاتتحقیق و توسعه فناوری 

  

                                                                                                               
 دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  ،کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات 1
 دانشگاه شهید بهشتیدانشكده برق و کامپیوتر  ، استادیار گرایش پردازش تصویردکتری الكترونیک  2
 ، استاد دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی دکتری مدیریت دولتی 9



 

 11 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 بر روشها و ارتباطات بینش در پژوهی آینده مطالعات ضرورت

 ای رسانه تحول منطق

 چکیده

 های پژوهش در پژوهی آینده روشهای از استفاده نظری های بنیان ریزی طرح مقاله این از هدف
 یاریبس ،پژوه آینده کامال ای مطالعه عنوان به ،گوتنبرگ کهكشان که آنجا در .است ارتباطات علوم
 پیام رسانه " مشهور اصل گرفت، بر در را جمعی ارتباط وسایل و ارتباطات جالب اندازهای نشم از

 ایه نوآوری تنها ها فناوری کردکه می بحث امر این از ،پژوهانه آینده برآیندی عنوان به هم "است
 خود جددم مردم آن طریق از که هستند وسایلی بلكه نیستند برند می کارش به مردم که ای ساده
 انهرس منطق تعریف با آنست بر ،مطالعات آن با همسوی پژوهش این فلذا.کنند می عرضه هم به را
 تبین را ارتباطی پژوهش  های به پژوهی آینده مطالعات ورود ض  رورت ارتباطی مكان و زمان و ای
 سشهاپر این به دارد سعی و جسته یاری آش وب  نظریه و فازی منطق از مقاله این تبین این در.کند
 پژوهی آینده مطالعات بینش 2 نیست  ارتباطات در پژوهی آینده مطالعات ضرورت 1 گوید؛ پاس 

 یشناس روش در کدامند  ارتباطی پژوهی آینده مطالعات در کاربرد قابل روشهای 3 نیست  ارتباطی
 مه گیری نتیجه در مستخدم روش و اس نادی  و ای کتابخانه مقاله این در تحقیق روش ،پژوهش
 نتیجه.است ایجابی آن حقانیت و پژوهی آینده مدار بر مسئله به نگاه.است ها علت ای الیه تحلیل
 به نهپژوها آینده نگاه ضرورت ارتباطی مكان و زمان تعریف باز و ای رس انه  تحول منطق بر اینكه

 ؛ از عبارتند مطالعات این در کاربرد قابل روش  های از ای پاره و بوده ناپذیر گریز ارتباطی مطالعات
 آینده روشهای گردد می پیشنهاد فلذا..... و ها علت ای الیه تحلیل روش ،سناریو روش دلفی، روش
 این در تحقیق بنیادین روش  های کنار در و وارد ارتباطات و رس انه  های پژوهش ادبیات در پژوهی
 .شوند استفاده مطالعات

 

 آشوب ای، نظریه رسانه پژوهی، ارتباطات، منطق آینده: کلیدیکلمات 
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 دانشگاه شهيد بهشتی

( در ICTاطالعات و ارتباطات) پژوهی پیامدهای فناوریآینده

 مقابله با جنگ نرم

 2رضا مقیسه ،0رضا کشاورز ،8مصطفی خودسیانی

 

 چکیده
( در مقابله با جنگ ICTارتباطات)پژوهی پیامدهای فناوری اطالعات و آینده"تحقیق با عنوان  این
های نوین و نوظهور بویژه متأثر از نند مس  أله: از یک س  و متأثر از رش  د روز افزون فناوری  "نرم

ها گیری حاکمان و سیاستمداران از فرصت( در بین جوامع و بهرهICTفناوری اطالعات و ارتباطات)
، اجتماعی، اقتص  ادی، نظامی، س  یاس  ی های مختلفها در حوزههای متنوع این فناوریو ظرفیت

جود و، تنوع تهدیدها، فراوانی متغیرها، فرهنگی و ... و از س   وی دیگر متأثر از پینیدگی ش   رایط
باش  د. فرماندهی معظم کل قوا حض  رت امام  المللی میای و بینها و تعدد بازیگران منطقهنالش
در خص وص ض رورت توجه به علم و فناوری در تقابل با جنگ نرم نظام سلطه    العالی()مدظلهایخامنه
در مس  ائل ، ى فض  ادر قض  یه، اىى هس  تهها بتوانند در قض  یهاگر نناننه ملت» فرمایند: می

ویانه و راهى براى سیادت زورگ، فناورى و علمى پیش بروند، در مسائل گوناگون صنعتى، الكترونیک
( با توجه به تهدیدات نرم 19/12/1931«)بر دنیا باقى نخواهد ماند. ام س   لطه ]نظ ى اینهاقلدرانه
 ،ی استكبار علیه مردم و مسئولین نظام ج.ا.ا که در سالیان اخیر رشد محسسوسی داشته استجبهه

ها( و اثرات های نوظهور به تبیین اثرات مثبت)فرصتنوشتار حاضر درصدد است تا با بررسی فناوری
( در مقابله با جنگ نرم دش   من علیه انقالب ICTدات( فناوری اطالعات و ارتباطات)منفی)ته دی 

ی؛ تحقیقی کاربرد، از حیث هدف، ی یک طرح پژوهشی استاسالمی بپردازد. این مقاله که نتیجه
، دی روشبنتحلیلی و از حیث رویكرد و طبقه-برخوردار از ماهیتی توصیفی، از حیث س طح تحلیل 

های تحقیق به روش خبرگی احصاء باش د. یافته ای و مطالعات میدانی میکتابخانهمتكی به روش 
 شده است.

 

 پژوهی، جنگ نرم(، آیندهICTهای نوظهور، فناوری اطالعات و ارتباطات)فناوری کلیدی:کلمات 

                                                                                                               
 Fkhodsiani@gmail.com- 13193115518 – )ع(مدرس دانشگاه افسری امام حسین –کارشناس ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک  1
 Rezakeshavarze92@gmail.com - )ع(دانشگاه جامع امام حسین – ccdکارشناس ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش  2
 -)ع(پژوهشكده عالی جنگ و علوم دفاعی دانشگاه جامع امام حسین -کارشناس ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 9

Rmemmm133@yahoo.com 

mailto:fkhodsiani@gmail.com


 

 11 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

  آینده پژوهی در داده کاوی صحبت های عابران پیاده

 سناریو نگاری خالقانه طبق نیاز

؛ سمیه کرمی 2؛ محمد داورپناه جزی0؛ شهره آجودانیان8کرمی بروجنیمحمدجواد 

  2بروجنی

 

 چکیده
 ریوی اصلی سناوظیفه، های بحرانیهاست و شناسایی عدم قطعیتعدم قطعیتش امل   آیندهتمام 
 ینده پژوهیآاست. سناریوها به مثابه یكی از ابزارهای نخستین و پرکاربرد در فرآیند تفكر و  پردازان

ود های پیش روی خها برای تصمیم گیری در برابر عدم قطعیتهستند که رهبران و مدیران سازمان
هیچ ادعایی ، های آینده پژوهیخالف برخی روشربرند. روش برنامه ریزی س   ناریو بب ه ک ار می  

با اس   تفاده از اطالعات موجود و همننین  ضکند و درعوبینی قطعی و ممكن نمیی پیشدرباره
ی نندین داس  تان منطقی و منس  جم درباره، و غیره اقتص  اد، های برگرفته از علوم طبیعیعیتواق

بررسی یک سناریو شهودی درخصوص نوعی از داده به  ش ود. در این مقاله جهان آینده تدوین می
 ها نندانروشی که با وجود سرعت رشد فناوریشود. پرداخته میکاوی در مدیریت شهرهای آینده 

ای جدید در ای برای تحقیقات و شاخهتواند خود زمینهدسترس نخواهد بود. عالوه بر آن می دور از
علم داده کاوی باش د و آن ش اخه نیزی نیس ت جز داده کاوی اصوات پراکنده یک شهر یا کالن    

 شهر.
 

 داده کاوی اصوات، داده کاوی مكانی، داده کاوی، آینده پژوهی: کلمات کلیدی

  

                                                                                                               
كی: یدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات، موسسه آموزش عالی صنعتی فوالد، فوالدشهر، اصفهان. پست الكترون 1

plato2011@yahoo.com 
 Shajoudanian@pco.iaun.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، اصفهان. پست الكترونیكی: دانشكده کامپیوتر عضو هیات علمی  2
 Mdjazi@cc.iut.ac.ir. پست الكترونیكی: ، فوالدشهرموسسه آموزش عالی صنعتی فوالد، اصفهاندانشكده کامپیوتر عضو هیات علمی  9
 Teacher.karami@yahoo.comدبیر کامپیوتر هنرستان کار و دانش آموزش و پرورش شهرستان بروجن:  1
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 دانشگاه شهيد بهشتی

 آینده در حوزه پردازش توده داده هاگیری های جهت

 8امیر یوسفی

 

 چکیده
های آماری بر روی های پردازش ابری برای انجام تجزیه و تحلیلها و فضااین مقاله درباره رهیافت

، های مرتبطها و معماریکند. به این منظور نهار محور مهم مدیریت دادهه ا بح ث می  توده داده
های کسب و کار در حوزه تجزیه و س ازی و تعامل کاربر و مدل تص ویر ، دهیتوس عه مدل و امتیاز 
ها مورد بررسی قرار گرفته و تالش شده است تا با بررسی روند تغییرات تكنولوژی تحلیل و توده داده

ها را شناسایی های ممكن در تكنولوژی پردازش تودهش ده شكاف های تولیدو حجم روزافزون داده
ها در دایره مش  كالت و دادهای آینده را در حوزه تحقیقات پردازش ابری تودههگیریکرده و جهت

 های ممكن پیشنهاد کند.نالش
 

 توده داده ها، مدیریت داده، پردازش ابری، تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی:

  

                                                                                                               
 فناوری اطالعات و توسعه دهنده سیستم های سازمانیکارشناس مهندسی  1



 

 18 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 ضرورت آینده پژوه فلسفه اینترنت

 نگاهی از منظر معرفت شناختی و هستی شناختی

 0صادق سلیمانی، 8مختار جعفری

 

 چکیده
هدف این مقاله آینده پژوهی ایجابی اینترنت اس ت و با ورود به حوزه معرفت ش ناس  ی)شناخت و   

فلسفه  ،رابطه انس ان و هس تی( و هستی شناسی بر آنست بر پایه نارنوب نظری فلسفه ارتباطات  
 ش  ی و پیام، ارتباطی انس  ان با همین بینش اینترنت به عنوان بس  تر پردازی کند.اینترنت را نظریه

 در هستی شناسی واقعیت می یابد.، ای است که برآیند مخاطبان این بسترفرارسانه
ست و هستی شناسی ارتباطی ا، وجود ارتباطی، آگاهی ارتباطی، پیام، این بستر رسانه ای دارای زبان

بر رسانه( )اHypermedia و این هس تی ش ناسی متضمن حرکت است. حرکتی در مكان و زمان.  
)ابرمتن( و  Hyperlinkو دارا بودن ، اینندرسانه، بودنش به خاطر شمولیت تعاملی غیر خطی بودن

Hypertext  ابرپیوند( آنست و(Metamedia  بودنش به خاطر برقرار بودن نوع دیگری )فرارسانه(
ر فرارسانه تاکید ب ارتباطات بین فرم و محتوی به عنوان ویژگی ارتباطی برجسته آن است. استمرار از

ه یک رابطه یک ب، به پروژه مربع زندگی منتهی شده است. زبان این رسانه با گذر از کدهای دودویی
( به حل Markup( و نحوه نمایش )Interpreterمفسر )، (Compilerمترجم )، ارتباطی )اسمبلی(

پیام  تكامل یافته است.( Multimediaای )مسایل )الگوریتمی( و عرضه محتوی در قالب نندرسانه
پیام ها گستره نشمی و اکنون زبان بدنست.، صوتی، ای شامل ارتباط لمسیهای این بستر رسانه

 Followو  Likeخبر و ، نظر گذاشتن، نت کردن، ی الكترونیكینامه، ای از ساخت و ارسال فایل
لوی گر در جا حضور ارتباطشود یعنی بشود. آگاهی ارتباطی از وجود ارتباطی حاصل میرا شامل می

ص فحه نمایش )رس انه نخست( و ارسال کد و بعد حرکت در این بستر به صورت نقطه به نقطه یا   
پراکنشی. رسیدن به هر نقطه یک نقطه آگاهی است و تمام این پروسه آگاهی. هستی شناسی این 

و  بلكه با لینک دهی وجود ارتباطی هم نه با جدا شدن از واقعیت هستی و رفتن به حقیقت مجازی
جانمایی می ش  ود و زمان  IPو آدرس  URLپیوند این دو حاص  ل می ش  ود. مكان در اینجا با  

ش  ود و در تر میاس ت و با تراکنش های دیجیتالی همزمان که مدام س ریع   Internet Timeاینجا

                                                                                                               
 mr.mokhtarjafari@gmail.com ، تهران سیمای و صدا دانشگاه، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات 1
 Sulaimany@UT.ac.ir ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان 2

mailto:mr.mokhtarjafari@gmail.com
mailto:Sulaimany@UT.ac.ir
mailto:Sulaimany@UT.ac.ir


 

 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم 13

 4931خرداد ماه  41

 دانشگاه شهيد بهشتی

فضا دو واژه ش ود .در برابر حرکت در این مكان و  تعریف می، دهدمكانی فش رده و مجازی رخ می 
گذاری( و ض د فیلترینگ )پراکس ی؛ تماس غیر مستقیم و هویت   فیلترینگ )محدود س ازی و مانع 

های س رگردان و متغیر( معنا یافتند. همانگونه که حس اسیت به این حوزه   جعلی: ارجاع با ش ناس ه  
وب  و اینترانت را موجب ش د گستردگی آن اکسترانت را ساخت. در این بستر است که وب مستقل 

 ،اشتراکی به سمت وب معنایی میل کرده است. ضرورت نظریه پردازی این بستر از گمشدگی در آن
اینترنت اشیا و بحث روز اینترنت ملی است. البته ، های دروغینهویت، عدم اشباع، ناتوانی از انتخاب

عطف به    وکند که اینترنت نیستاین پرسش فلسفی را پرداخت می، با این مفاهیم مقاله حاض ر 
شود  وجود ارتباطی در برآیند بودن و شدن آن نگونه این پرسش؛ معرفت نگونه در آن حاصل می

یابد  روش تحقیق در این مقاله شود  هستی آن با حضور وجود ارتباطی نگونه معنا میحاصل می
فلسفه  نتیجه اینكهها است. ی علتاگیری تحلیل الیهای و اسنادی و روش ماخوذ در نتیجهکتابخانه

 ،جهان بینی، برخاس   تی از اس   تعاره، اینترنت به عنوان امری ارتباطی که هس   ت و باید باش   د
 عاملیت)سوژه( و گفتگو )بیان( است.

 

 اینترنت، آگاهی ارتباطی، هستی ارتباطی، وجود ارتباطی، فرا رسانه: کلیدیکلمات 

  



 

 12 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 اطالعات در عوامل کلیدی و روندهای تاثیرگذار برآینده فناوری

 های عمومی ایران کتابخانه

 2و زهره میرحسینی 0ایرج مرادی، 8عبدالحسین بختیاری

 

هدف از پژوهش حاض  ر بررس  ی روندهای تاثیرگذار و عوامل کلیدی فناوری اطالعات در   هدف:

 می باشد. 1111کتابخانه های عمومی ایران در افق 

 نجاما دلفی روش از استفاده با که است پیمایشی تحلیلی نوع : پژوهش حاض ر از روش پژوهش

 خبرگان از نفر 91، دلفی پنل آماری جامعه. گردید برگزار دور دو در پژوهش این دلفی. است پذیرفته
 .باشدمی کشور عمومی هایکتابخانه در اطالعات فناوری حوزه

 پهن هایشبكه گس ترش ، اطالعات ارزش، پژوهش هاییافته اس اس  بر یافته های پژوهش: 

 از استفاده افزایش، اجتماعی هایشبكه توسعه، هاکتابخانه بودجه، منابع جدید هایقالب ظهور، باند
 زایشواف همراه ابزارهای گس  ترش، هافناوری کیفیت افزایش، فناوری از اس  تفاده هزینه، اینترنت
 عمومی هایکتابخانه در اطالعات فناوری کلیدی عوامل ترینمهم اطالعات انتقال سرعت و حجم
 عوامل روی بر گذار تاثیر روندهای تاثیر مورد در حاض  ر پژوهش از حاص  ل نتایج.باش  ندمی آینده
 نرخ افزایش روندهای که دهدمی نش  ان، آینده عمومی هایکتابخانه در اطالعات فناوری کلیدی
 و باش  ندمی مثبت جهت با ش  دید تاثیر دارای گراییاطالع و اطالعات فناوری در گذاریس  رمایه
 افزایش و اطالعاتفناوری جهانی توسعه، آموزش و س واد  س طح  افزایش، ش دن جهانی روندهای
 روند طورهمین هستندو مثبت جهت با متوسط تاثیر دارای الكترونیكی خدمات و دیجیتال محتوای
 .ودخواهد ب منفی جهت با شدید تاثیر دارای ایران جمعیت پیری روند و تاثیر بدون درآمد افزایش

 

 ،های عمومیکتابخانه، فناوری اطالعات، روندهای تاثیرگذار، عوام ل کلیدی  :کلمفات کلیفدی  

 پژوهی.آینده
  

                                                                                                               
 علم اطالعات و دانش شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران. ارشدنویسنده مسئول: کارشناس  1
 واحد اراک. اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت دکترای علم اطالعات و دانش شناسی و عضو 2
 شمال. -دانش شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران دکترای علم اطالعات و 9
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 دانشگاه شهيد بهشتی

 آینده پژوهی فرهنگ در فضای مجازی

 محمد مشایخی
Mashaikhi55@gmail.com 

 

 چکیده
خیل تصور و ت، سرعت رشد فناوری به عنوان پیشران اصلی و محوری دگرگون ساز سرنوشت بشر

طراحی و ساخت آینده ای ، از انسان ربوده است. نیاز امروز بشر، آینده ای را که تداوم گذشته باشد
فضای مجازی به عنوان رهاورد ، است که هیچ کس تجربه یا خاطره ای از آن ندارد. در این گستره

ود در های فرا واقعی خموجد ساختار فرهنگی و اجتماعی نوینی است که با ویژگی ، فناوری اینترنت
كه بل، حال آفرینش دنیای جدیدی اس  ت که نمی توان از آن در نقش انعكاس جهان واقعی نام برد

 جهانی مجازی سكونت خواهد داد. دنیایی مستقل از دنیای واقعی است و انسان فردا را در
مجازی  هدف از این مقاله پاس   به این پرس ش اس ت که فرهنگ و الگوهای فرهنگی در فضای   

نگونه هویتی خواهند یافت  یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در آینده با مجازی ، آینده
ما شاهد ، شدن زندگی بشر و ورود به عصر مجازی با تعامل و تقابل فرهنگ ها در فضای مجازی

ره تیک جهان فرهنگی جدید با محوریت فردیت فرهنگی خواهیم بود. در این فضا فرد در یک گس
در یک فرایند خود سامانگر و خود راهبر تولید کننده الگوها و ارزش های فرهنگی « جهان فردی»

فردگرا خواهد بود و همه اینها ناشی از احساس آزادی عمل فردی و ویژگیهای خاص فضای مجازی 
ل مهمنون غیر مرکزی بودن اس ت. در دنیای فردا تصورات و تخیالت فرد گرایانه در روابط و تعا 

 ء فرمانروایی خواهند کرد.افراد با یكدیگر و حتی با اشیا
 

 آینده پژوهی، فضای مجازی، عصر مجازی، فرهنگ، فردگرایی. :کلمات کلیدی

  



 

 16 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 چشم انداز جایگاه رایانش ابری در ایران

 2فرشته فیروزیان، 2راضیه جوادیان ، 0مرتضی یادگاری ، 8سعید حاجی علیان 

 
 

 چکیده
 6شبكه ابری  .به یكی از مباحث مهم فناوری اطالعات تبدیل ش ده اس ت   5 ابریرایانش  امروزه

منابع س  خت افزاری و نرم افزاری و همننین منابع ، س  رور ها، ش  امل مجموعه ای از کامپیوتر ها
و  1عظیم پردازش و ذخیره س ازی اطالعات است که امكان بهره گیری از سیستم های تحت وب 

  .رد نیاز ما را فراهم می کندمو 8برخطکلیه سیستم های 

مخازن آب و یا گاز و ، گاز و... ( بدون بكار گیری ژنراتور، برق، هم انطور که برای رفع انرژی )آب 
ت در آینده میتوان گف، تنها با در اختیار گرفتن یک اشتراک و انشعاب از منبع انرژی بهره می گیریم

سیستم  12زیرس اخت ، 11حافظه، 11س ازی  دیس ک های ذخیره ، 3پردازنده ی نزدیک بدون داش تن 
در محل زندگی خود و تنها از طریق در اختیار گرفتن اش   تراک از مراکز  11 برنامه یا حتی، 19عامل

با اتصال به بستر گستره جهانی )اینترنت( نیاز های خود را  مربوط و ارائه دهنده ی س رویس های 
 برآورده خواهیم ساخت .

در  ،سریع فناوری اطالعات در کشوره های مختلف از جمله ایرانبا توجه به پیش رفت نشم گیر و  
ایران در  این مقاله با نگاهی به س  ند مدّون راهبردی توس  عه فناوری اطالعات جمهوری اس  المی

ه با مطالعه و تحقیق موشكافانه به تفتیش فعالیت های انجام گرفت، راستای نیل به دولت الكترونیک

                                                                                                               
 S.hajialian71@gmail.comمدیر پشتیبانی شرکت شید افزار رایانه )ضد ویروس شید ( و دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات،  1
، و مدیریت پروژه، هوش مصنوعی، نرم افزار و الگوریتم فناوری اطالعاتمدرس دانشگاه در حوزه های امنیت،  2

m_yadegari@alumni.ut.ac.ir 
 raziye.javadiyan1995@gmail.comدانشجوی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر،  9
 fereshte.firouzian7@gmail.comرشناسی فناوری اطالعات، دانشجوی کا 1
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 ،اخته و با تحلیل دقیق پیش   رفت های مربوط به حوزه فناوری اطالعاتدر این زمینه در ایران پرد
وارسی فعالیت های در دست اقدام و پیش بینی اقدامات مناسب قابل انجام و نزدیک به واقعیت در 

آینده و جایگاه رایانش ابری و نحوه ی اس تفاده از ظرفیت شبكه های ابری در ایران را  ، این حوزه
 ساله تعمق و بررسی میكنیم. 5طی یک نشم انداز 

 

  انداز نشم، اطالعات، ایران فناوری، ابری شبكه، ابری رایانشکلیدی: کلمات 



 

 11 فاتح یراهبرد تیریمد یوسسه پژوهشم

 دومين كنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران

 با رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 های رسانه داده از بینش دریافت بیگ دیتا در معماری حل راه

 جمعی

 8سعید گلزار

 

 چکیده
تولید  دادهانسان دائم در حال تولید داده است به طوری که اخیرا پیشرفت شگفت انگیزی در حجم 

شده مشاهده می شود. برای سال ها این حجم انبوه از داده تولید شده بالاستفاده فرض می شد در 
حالی که همین داده همیشه یک بخش جداناشدنی و مهم در هر بنگاه تجاری خواه بزرگ یا کونک 

هستند که به  بوده اس ت. نرخه ارزش داده از داده خام تا اس تخراج بینش از آن و انواع تحلیل ها  
نت اینتر بنگاه های تجاری کمک می کنند تا از مجموعه داده های خام به بینش مورد نظر برسند.

به کلی کار بنگاه های تجاری را به سمت تجارت دیجیتال تغییر داده است و پیامد آن انفجار داده 
می کنند هم داده . خدمات رسانه های جمعی جنبه های جدید به تعریف نوع داده اضافه شده است

ساخت یافته و هم غیر ساخت یافته. شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند مشتاق هستند 
برآورد و دریافت بینش و در نهایت پیاده سازی محصول ، که از این منابع داده جدید برای پیش بینی

عی فعالی در رس  انه های جمابتكاری برای میلیون ها کاربر نهایی کس  ب امتیاز کنند. داده فعل و ان
شامل تنوع و سرعت رشد فزاینده هستند که در نتیجه متعاقبا نالش های مهمی را برای بنگاه های 
تجاری مطرح می کنند. راه حل معماری بیگ دیتا و اکوسیستم هدوپ موفقیت های زیادی در ارائه 

کاوی و دریافت بینش از داده داده ، جستجو، آنالیز، پردازش، یک سازمان نتیجه بخش در نگهداری
 ساخت یافته و غیر ساخت یافته ارائه می دهد.

 

یر داده غ، سیستم فایل توزیع شده، رسانه جمعی، هوش تجاری، داده های حجیمکلیدی: کلمات 

 آنالیز داده های تجاری، ساخت یافته
  

                                                                                                               
 saeid@sgolzar.ir، دانشگاه مفید/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراککارشناسی ارشد نرم افزار، مشاور خدمات فناوری اطالعات،  1
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روش های آینده پژوهی فناوری اطالعات با تاکید بر روش تحلیل 

 اختراعات

 8علیرضا انصاری اردلی

 

 چکیده
گی س امانه های اطالعاتی ضرورت توجه به  افزیش پینیدتحوالت س ریع و روز افزون فناوری و  

پیش بینی فن اوری به عنوان رکن اص   لی مدیریت راهبردی فناوری را بیش از پیش نمایان کرده  
 شده است ایتدا به بررسیاس ت. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و مرور منابع مختلف انجام  

 روش های اهمیت و ض رورت پیش بینی فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته شده است و سپس 
پیش بینی فناوری به صورت اجمالی شرح داده شده است. پیش بینی فناوری به روش تحلیل ثبت 

ه به ت می باشد کاختراعات یكی از روش های پر کاربرد برای پیش بیتی فناوری اطالعات و ارتباطا
مدیران کمک می کند تصمیمات مناسب برای تعیین فناوری های آتی شرکت اتخاذ کنند. در روش 

پس از تش  خیص اینكه فناوری مورد نظر در کدام ، پیش بینی فناوری بر اس  اس تحلیل اختراعات
ر د ترتیب کهی آن قضاوت کرد. بدین توان در مورد آیندهمی، باشدی عمر خود میمرحله از نرخه

رشد ، نزدیک یبینی کرد که تا آیندهتوان پیشمی، ی تولد یا رشد باشدصورتی که فناوری در مرحله
های صنعتی و مدت یا دور وارد اس تفاده ی میانقابل توجهی در آن فناوری ایجاد ش ود و در آینده 
 ،ی نزدیکتا آینده، ی بلوغ یا پس از آن باش   دعملیاتی گردد. در ص   ورتی که فناوری در مرحله

ی افول تغییرات قابل توجهی در آن دیده نخواهد ش  د. همننین در ص  ورتی که فناوری در مرحله
های جایگزین در کدام مرحله از های جایگزین آن نیست و این فناوریباید دید که فناوری، باش د 
 باشند.ی عمر خود مینرخه

 

بردی، فناوری اطالعات و ارتباطات، تحلیل ثبت پیش بینی فناوری، مدیریت راهکلمات کلیدی: 

 اختراعات
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