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  چكيده مديريتيچكيده مديريتي
با هدف روشن ساختن » افزار تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم«پروژه 

هاي اجرايي الزم  افزار و همچنين تعيين برنامه تعريف، دامنه، اجزا، سازمان و روش نگهداري نظام مهندسي نرم
  . استبراي توسعه و تكميل اين نظام اجرا شده 

  :افزار كشور، شامل اهداف پروژه عبارتست از تدوين طرح جامع نظام مهندسي نرم
  افزار كشور تعيين تعريف، محدوده و اجزاي نظام مهندسي نرم) الف
  هر يك  ها و نقش هاي مرتبط با اين نظام و مسئوليت تعيين ذينفعان و گروه) ب
  تقاي اين نظامطراحي ساختار اجرايي براي تهيه، نگهداري و ار) ج
  قانوني كشور‐اجرايي و حقوقي‐هاي فني تعيين ارتباط نظام با ساير نظام) د
  تدوين يك برنامه اجرايي كالن براي تكميل معيارها و اجزاي نظام) هـ

هاي  افزار در كشور، مطالعه نظام سوابق مطالعاتي مربوط به نظام مهندسي نرمدر اين پروژه با بررسي و تحليل 
مشابه در ايران و جهان، و همچنين تحليل ذينفعان احتمالي نظام و نيازهاي اطالعاتي و عملياتي اي  حرفه

  :ارائه شده است» افزار نظام مهندسي نرم«آنها، تعريف زير از 
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ها، راهنماها و  قوانين، مقررات، دستورالعمل  اي است از استانداردها، افزار، مجموعه نظام مهندسي نرم

افزار كشور از منظر مبادله محصوالت  بخشي به  صنعت نرم ي و نظارتي كه براي نظمنهادهاي اجراي
افزاري در جامعه، با هدف حفظ منافع مشروع همه ذينفعان اين صنعت، ايجاد فضاي  و خدمات نرم

  .شوند افزار كشور تدوين و اجرا مي جانبه و پايدار صنعت نرم مشاركت و رقابت، و توسعه همه
  

افزار تعيين و اين دامنه با  شمول اين نظام با تعيين فرآيندهاي اصلي توليد، مبادله و مصرف نرمسپس دامنه 
  .ارجاع به مباحث و موضوعات موردبررسي در مطالعات پيشين و همچنين نيازهاي ذينفعان مشخص شده است

  :ه استشرح زير تعيين گرديد هاي اصلي نظام به برمبناي دامنه تعيين شده، اجزاء و مؤلفه
  
  تدوين معيارها. ۱

  كليات)  ۱‐۱
  تعريف و ارجاع كار) ۲‐۱
  انجام كار) ۳‐۱
  كنندگان تامين) ۴‐۱
  نيروي انساني) ۵‐۱
  مالكيت معنوي) ۶‐۱
  افزاري هاي نرم بسته) ۷‐۱ 
  جرائم و تخلفات) ۸‐۱
  تنظيم بازار) ۹‐۱

  شناسايي. ۲
  كنندگان تامين)  ۱‐۲
  افزاري محصوالت نرم)  ۲‐۲
  يروي انسانين)  ۳‐۲
  كارفرمايان)  ۴‐۲

  ارجاع كار. ۳
  كنترل ظرفيت. ۴
  ارزيابي. ۵
  داوري. ۶
  اي اخالق حرفه. ۷
  رساني اطالع. ۸

  قوانين و مقررات)  ۱‐۸
  كنندگان تامين)  ۲‐۸
  نيروي انساني)  ۳‐۸
  مناقصات و قراردادها)  ۴‐۸
  هاي پايه نرخ) ۵‐۸
  افزاري محصوالت نرم) ۶‐۸
  مراجع داوري)  ۷‐۸

  مديريت. ۹
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هاي موجود دركشور و تعيين نقاط قوت و ضعف هريك براي  با تحليل سازمانمنظور تعيين متولي نظام،  به

هاي  عنوان سازمان متولي پيشنهاد و وظايف سازمان عالي انفورماتيك كشور به راهبري نظام، نهايتاً شوراي
انتشار ضوابط و مقررات نظام مشخص سازي و  همچنين روش نگهداري، بهنگام. همكار تعيين شده است

  .گرديده است
فاز متوالي  ۷فعاليت كه در  ۱۱پروژه و  ۸هاي اجرايي الزم در قالب  براي توسعه و تكميل نظام، برنامه

  . باشد، تعيين شده است انجام مي قابل
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  مقدمهمقدمه. . ۱۱

نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه  تدوين طرح جامع«اين گزارش دربردارنده نتايج نهايي پروژه 
است كه با هدف روشن ساختن تعريف، دامنه، اجزا، سازمان و روش نگهداري نظام مهندسي » افزار نرم
در اين . هاي اجرايي الزم براي توسعه و تكميل اين نظام اجرا شده است افزار و همچنين تعيين برنامه نرم

شود، ابتدا هدف از اجراي پروژه مرور شده و سپس رويكرد و روش  فصل كه مقدمه گزارش محسوب مي
هاي مختلف گزارش و سپس فهرست و  در ادامه فصل، مروري بر بخش. گردد اجراي آن تشريح مي

  .مشخصات منابع و مراجع آن ارائه شده است
  
 هدف )۱‐ ۱

اجرايي در حوزه مهندسي  –نظام فني (افزار كشور  از ساليان پيش اقداماتي در جهت تدوين نظام مهندسي نرم
طور  به. هايي از اين نظام گرديده است آغاز شده و در مقاطعي اين اقدامات منجر به تدوين بخش) افزار نرم
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عالي انفورماتيك كشور اشاره نمود كه در دو فاز  توان به تعريف و اجراي دو پروژه توسط شوراي مشخص مي

با اين . افزاري شده است هاي نرم ع كار و استانداردهاي اجراي پروژهمنجر به تدوين و ابالغ استانداردهاي ارجا
  افزار كشور موجب شده است كه؛ وجود نبود طرح جامعي از نظام مهندسي نرم

...) افزاري، كاركنان، مشاوران و  كارفرمايان، شركتهاي نرم(افزار در كشور  هريك از ذينفعان صنعت نرم  ) الف
خاص خود به مجموعه معيارها و قواعد الزم نگريسته و حل مشكالت خود بر مبناي تلقي و برداشت 
  .جستجو كنند) بعضاً تدوين نشده(را در مجموعه اين قواعد 

برداري از معيارهاي فني در اين حوزه از پيش مشخص نبوده و  گامهاي الزم بعدي براي تكميل و بهره  )ب
  .زهاي كار اقدام گرددصورت مقطعي نسبت به تعريف و اجراي فا معموالً به

در مجموعه آن مشخص نبوده و شورايعالي ) معيارها و قواعد فني(هاي مختلف نظام  جايگاه بخش  )ج
انفورماتيك كشور براي پاسخگويي به نيازهاي آني مطرح شده از سوي نهادهاي ديگر، ناگزير از طرح 

 .و حل مجزاي اين مسائل گرديده است
منظور حل اساسي اين مشكالت نياز مبرمي به تدوين طرح جامعي براي نظام  رسد به نظر مي هر رو به به

  .شود افزار كشور احساس مي مهندسي نرم
  :افزار كشور، شامل اهداف پروژه عبارتست از تدوين طرح جامع نظام مهندسي نرم

  افزار كشور تعيين تعريف، محدوده و اجزاي نظام مهندسي نرم  ) الف
  هر يك  ها و نقش هاي مرتبط با اين نظام و مسئوليت روهتعيين ذينفعان و گ  ) ب
  طراحي ساختار اجرايي براي تهيه، نگهداري و ارتقاي اين نظام  ) ج
  قانوني كشور‐اجرايي و حقوقي‐هاي فني تعيين ارتباط نظام با ساير نظام  ) د
  تدوين يك برنامه اجرايي كالن براي تكميل معيارها و اجزاي نظام  ) هـ
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 و روش رويكرد )۲‐ ۱

. در اين بخش ضمن تشريح متدولوژي و روش اجراي پروژه، محتواي گزارش نيز به اجمال مرور خواهد شد
  :مراحل اصلي در روش اجراي پروژه در نمودار زير نمايش داده شده است

  

  
آوري و بررسي  كشور جمع افزار در مطابق اين روش، ابتدا كليه سوابق مطالعاتي مربوط به نظام مهندسي نرم

سپس ذينفعان نظام مهندسي . اين گزارش ارائه شده است) ۲‐۲(اي از اين سوابق در بخش  خالصه. گرديد
تعيين و نيازهاي اين ذينفعان شناسايي گرديد ) ۱‐۳(شده در بخش  افزار برمبناي الگوي مفهومي شرح داده  نرم

هاي مشابه در ايران و جهان،  گيري از تجارب نظام رهمنظور الگوبرداري و به همچنين به). ۳‐۳بخش (
هاي اين  اي از يافته خالصه. ها تهيه و هريك از جوانب مختلف موردبررسي قرار گرفت فهرستي از اين نظام

  .گزارش ارائه شده است) ۳(و ) ۲(هاي  و نتايج تفصيلي در پيوست) ۴‐۲(و ) ۳‐۲(هاي  مطالعه در بخش
و ) ۱‐۴بخش (افزار استخراج گرديد  عمل آمده ابتدا تعريفي از نظام مهندسي نرم ههاي ب بر مبناي بررسي

). ۲‐۴بخش (ها و موضوعات مورد بررسي در مطالعات قبلي تعيين شد  سپس محدوده آن با ارجاع به خواسته
گرديد  در نهايت معماري نظام شامل اجزاء و عناصر ضروري آن و نحوه ارتباط اين عناصر با يكديگر تعيين

  ).۳‐۴بخش (
هاي موجود دركشور و تعيين نقاط قوت و ضعف هريك براي راهبري نظام، نهايتاً  برمبناي تحليل سازمان

همچنين روش نگهداري، . تعيين گرديد) ۲‐۵بخش (هاي همكار  و سازمان) ۱‐۵بخش (سازمان متولي 
  ).۳‐۵بخش (سازي و انتشار ضوابط و مقررات نظام مشخص شد  بهنگام

) ۱‐۶بخش (هاي اجرايي الزم براي تكميل و توسعه نظام، براساس تحليل سناريوهاي مختلف توسعه  رنامهب
  ). ۳‐۶بخش (هاي الزم تدوين گرديد  تعيين و مشخصات اصلي پروژه) ۲‐۶بخش (در قالب فازهاي متوالي 
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  زمينهزمينه ..۲۲

تشريح » افزار تدوين نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم«در اين فصل زمينه تعريف پروژه 
قداماتي كه افزار در كشور، تاريخچه ا به اين منظور ضمن مروري بر ضرورت ايجاد نظام مهندسي نرم. گردد مي

گيرد، سپس خالصه نتايج مطالعات  اجمال مورد بررسي قرار مي تا كنون در اين راستا انجام شده است، به
شود، و در انتها اهداف مورد نظر از ايجاد نظام، مبتني  هاي مشابه در ايران و جهان ارائه مي الگوبرداري از نظام

  .گردد روژه تشريح ميبر مطالعات و اقدامات انجام شده تا مقطع آغاز پ
   
  افزار ضرورت ايجاد نظام مهندسي نرم )۱‐ ۲

رغم  علي. اند هاي علمي و مهندسي عام دانسته افزار با اتكا به روش افزار را هنر و فن توليد نرم مهندسي نرم
تعاريف بسيار متنوعي كه از اين رشته مهندسي ارائه شده است، عموماً تعريف كالسيك ارائه شده از سوي 

شده مهندسي  عنوان تعريف جامع و پذيرفته كه يكي از پيشگامان اين رشته بوده است، همچنان به ١ز باوئرفريت
  :شود افزار نقل مي نرم

افزارهاي ازنظر  منظور دستيابي به نرم كارگيري اصول مستحكم مهندسي به برقراري وبه
هاي واقعي كار  وي ماشيناي كارآمد برر گونه اطمينان بوده و به صرفه، كه قابل اقتصادي به

  ٢.كنند
افزار ارائه  تعريف رسمي زير را از مهندسي نرم (IEEE)همچنين انجمن مهندسين برق و الكترونيك آمريكا 

  :كرده است
افزار، يعني  پذير در توسعه، استقرار و نگهداري نرم مند، علمي و كميت كاربرد روش نظام

  . افزار استفاده از مهندسي در نرم
  

  :كنند هاي زير از اين مفهوم را عمده مي افزار جنبه عاريف مهندسي نرمهمه ت
o ها و ابزارهاي عام مهندسي را در  ها، روش افزار، يك رشته مهندسي است، يعني تكنيك مهندسي نرم

 .بندد كار مي افزار به حيطه توليد نرم
o استفاده اجتماعي است يعني براي(افزار در مقياس اقتصادي  افزار، توليد نرم هدف مهندسي نرم( ،

 .ناپذير اين رشته است افزار جزء جدايي هاي اقتصادي و اجتماعي توليد نرم عبارت ديگر جنبه به
o  طور عام  به. گيرد افزار را در برمي توليد و كاربرد نرم) زيستچرخ(دامنه كاربرد اين رشته، همه مراحل

 .شود ي تقسيم ميو نگهدار) تحويل(اين چرخه به مراحل توسعه، استقرار 
اي مهندسي است كه نتايج و كاربردهاي آن وسيعاً با موضوعات اجتماعي و  افزار رشته بنابراين مهندسي نرم

افزار در  تقريباً در همه جوامع امروزي، توليد، توزيع و كاربرد نرم. اقتصادي آميخته و عجين شده است
اقتصادي و فني درآمده و لذا مسائل و مشكالت همراه هاي اصلي  عنوان يكي از فعاليت هاي مختلف به زمينه

  .با اين فرآيند، دامنگير همه اين جوامع شده است

                                           
1 Fritz Bauer 
2 [Pressman,94] p.23 
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  :افزار نگاه كرد توان به ضرورت ايجاد نظام مهندسي نرم هاي زير مي رسد از جنبه نظر مي با اين مقدمه، به

  
 افزار هاي صنعت نرم ويژگي •

شته فني از ابتدا همراه با تالش براي حل مشكالتي بوده عنوان يك ر افزار به پيدايش مهندسي نرم
حجم، تنوع و پيچيدگي اين . كند افزارهاي كامپيوتري بروز مي است كه در زمينه توليد و نگهداري نرم

قرن بيستم ميالدي شد، موجب  ۶۰و  ۵۰در سالهاي دهه » افزار بحران نرم«مشكالت كه باعث بروز 
هاي مهندسي  نظران علوم كامپيوتر، مديريت و ساير رشته ن و صاحبجلب توجه كثيري از دانشمندا

ها و تمهيداتي كه براي حل اين مشكالت انديشيده شد، در يك  به اين زمينه گرديد و درنهايت روش
  .افزار گرديد فراگرد تصحيح و تكميل منجر به پيدايش و رشد مهندسي نرم

افزار  رسد صنعت نرم نظر مي رشته علمي و فني، به قرن از پيدايش اين  رغم گذشت بيش از نيم علي
هاي توليدي و اقتصادي، از پيچيدگي و مشكالت بيشتري برخوردار است،  در مقايسه با ساير رشته

توجه به . اند افزار دانسته اي كه بسياري اين مشكالت را ذاتي فرآيندهاي توليد و مصرف نرم گونه به
تواند گوياي اين  هاي مهندسي مي و مقايسه آن با ساير رشتهافزاري  هاي نرم نرخ شكست پروژه

  .مطلب باشد
هاي  هاي مربوط به نتايج اجراي پروژه هرساله داده ۱۹۹۴از سال  ٣گروه تحقيقاتي استنديش

معروف شده  CHAOSاين پروژه كه به . كند آوري و تحليل مي افزاري را از سراسر جهان جمع نرم
هاي  ترين مراجع در مورد نرخ موفقيت و شكست پروژه شده شناخته است، يكي از معتبرترين و

  .افزاري در جهان است نرم
  ٤:ميالدي در زير ارائه شده است ۲۰۰۱در سال  CHAOSبرخي از نتايج پروژه 

o ۳۱ %شكست خورده(اند  ها قبل از اتمام، متوقف شده از پروژه.( 
o ۵۳ %دار مشكل(اند  اتمام رسيده وردشده، بهها بيشتر از زمان و هزينه اوليه برآ از پروژه.( 
o  موفق(اند  اتمام رسيده ها در زمان و هزينه اوليه، تكميل شده و به پروژه% ۱۶تنها.( 
o ۴۲طور متوسط تنها  هايي كه براي شركتهاي بزرگ آمريكايي انجام شده است، به پروژه %

 .اند نيازهاي اوليه را برآورده كرده
o  ،نيازهاي اوليه % ۷۴طور ميانگين تنها  موارد، به% ۷۸در در مورد شركتهاي كوچكتر

  . برآورده شده است
افزاري را از نظر موفقيت و شكست آنها مطابق آمار باال نشان  هاي نرم نمودار زير وضعيت پروژه

  :دهد مي
  

  

                                           
3 The Standish Group 
4 [Brown,05] 
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مشكل دار , 53

موفق, 16
شكست خورده , 

31

  
، و محاسبه سرانگشتي )بدتر استمراتب  كه در جوامعي مانند كشور ما به(با توجه به اين آمار 

افزاري متوجه كارفرمايان، و  هاي نرم هايي مادي كه از تاخير، شكست يا انجام ناقص پروژه زيان
ها و  هايي كه در جهت كاهش نرخ شكست اين پروژه شود، اهميت تالش درنهايت متوجه جامعه مي

  .شود گيرد، روشن مي ورت ميافزار ص بخشي به فرآيندهاي مرتبط با توليد و مصرف نرم نظام
 

 اي بلوغ حرفه •
عنوان يك حرفه مهندسي و فني توجه كنيم، و مراحل رشد و بلوغ  افزار به اگر به مهندسي نرم

رسد هر رشته  نظر مي هاي مختلف در جامعه را مورد توجه قرار دهيم، به ها و فناوري اي رشته حرفه
  :كند زير گذر مي فني براي ورود و تثبيت در يك جامعه از مراحل

o در اين مرحله جامعه با مزاياي ناشي از كاربرد آن تكنولوژي در جوامع ديگر آشنا : معرفي
مندي بخشي از جامعه  در اين مرحله بهره. شود شده و مفاهيم اساسي تكنولوژي معرفي مي

شود و براي كليه مراحل  صورت وارداتي محقق مي از دستاوردهاي تكنولوژي عمدتاً به
ليد، توزيع، مصروف و نگهداري كاربردهاي فناوري نياز به كارشناسان خارجي وجود تو
 .دارد

o در اين مرحله مباني علمي و فني تكنولوژي موردنظر از : آموزش و تربيت نيروي انساني
دريچه مراكز علمي و آموزشي و در سطوح تحقيقاتي و آموزشي وارد جامعه شده و در 

. شود دسترس مي قابل) معموالً در سطح آموزش عالي(هاي تخصصي  چارچوب آموزش
بسته به آمادگي علمي جامعه ممكن است درجاتي از توليد و خلق فناوري نيز به داخل 
منتقل شود، اما در هرصورت در اين مرحله نيز جامعه براي رفع نيازهاي خود به 

 .تر است دستاوردهاي عملي تكنولوژي هنوز وابسته به جوامع پيشرفته
o آموختگان آشنا با  معموالً پس از تربيت چندين نسل از دانش: گيري ظرفيت اجرايي شكل

هاي توليد و مصرف  تكنولوژي و با گسترش نياز به تكنولوژي در سطح جامعه، ظرفيت
كند و  دستاوردهاي تكنولوژي در هردو سمت عرضه و تقاضا ابعاد اقتصادي پيدا مي

دهنده  كننده محصول يا ارائه هاي توليد ب شركتهاي اجرايي در قال درنتيجه ظرفيت
هاي عمده بازار،  در بخش. يابد خدمات مرتبط با تكنولوژي، شكل گرفته و توسعه مي

گيرند و بازيگران عمده صحنه توليد اقدام به ايجاد  هاي ارزش جزئي شكل مي زنجيره
دفاع جمعي از منافع نمايند، كه عمدتاً در زمينه  اي و صنفي خودجوش مي هاي حرفه تشكل
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در اين مرحله بخش عمده نيازهاي جامعه به دستاوردهاي تكنولوژي . صنفي فعال هستند

 .هاي اجرايي ايجاد شده قابل تامين است توسط ظرفيت
o هاي توليدي، مشكالت  با رشد مصرف و توسعه ظرفيت: اي هاي حرفه گيري نظام شكل

ده و قواعد حاكم بر مبادله اقتصادي كنن كننده و مصرف ناشي از ارتباط بين توليد
هاي  گيري نظام كند و از اين رو شكل دستاوردهاي تكنولوژي، ابعاد اجتماعي پيدا مي

ها برخالف  نقش و كاركرد اين نظام. يابد اي رسمي در سطح جامعه ضرورت مي حرفه
دل و كنندگان نيست، بلكه تعا مرحله قبل تنها منحصر به حفاظت از منافع صنفي توليد

. گيرد توازن منافع همه طرفهاي درگير در چرخه توليد، توزيع و مصرف را در برمي
ها، حصول اطمينان از حفاظت منابع جمعي جامعه  همچنين يكي از اهداف عمده اين نظام

كنندگان  در قبال كاربردهاي تكنولوژي موردنظر است، كه ممكن است دايره آن از مصرف
 .آن تكنولوژي نيز فراتر رودمستقيم محصوالت و خدمات 

پذير نيست و اين مراحل را  هرچند تعيين مرز دقيق اين مراحل رشد و بلوغ در موارد مشخص امكان
بايد يك چارچوب مفهومي براي درك منحني رشد تكنولوژي دانست، اما با لحاظ كردن تقريب 

 :افزار در ايران تصوير كرد نرمبندي زير را براي ورود و رشد صنعت  كافي و مسامحتاً مي توان دوره
  

 معرفي ۴۰دهه 
  آموزش  ۵۰دهه 

  هاي اجرايي گيري ظرفيت شكل  ۷۰و  ۶۰دهه 
  اي هاي حرفه گيري نظام شكل  ۸۰دهه 

 
  

  :توان در قالب نمودار زير نمايش داد مراحل فوق را مي
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اي جهش از مرحله فعلي بلوغ صنعت شود كه در مقطع زماني فعلي، بر اين ترتيب مشخص مي به
اي در زمينه فرآيندها و نهادهاي  افزار كشور، به مرحله باالتر، ايجاد و تقويت يك نظام حرفه نرم

  .مرتبط با اين صنعت ضروري است
   

  هاي توسعه ملي افزار در برنامه اهميت نرم •
افزار در كشور رهنمون  رمتواند ما را به درك ضرورت ايجاد نظام مهندسي ن ديدگاه ديگري كه مي

افزار در توسعه كشور خود از  نقش صنعت نرم. هاي توسعه ملي است افزار در برنامه شود، اهميت نرم
  :دو منظر قابل ارزيابي است

o آفرين افزار به عنوان يك بخش اقتصادي ارزش صنعت نرم 
o هاي اقتصادي عنوان توانمندساز ساير بخش افزار به صنعت نرم  

اشاره كرد كه در   ٥افزار به عنوان يك صنعت با فناوري پيشرفته به اهميت صنعت نرمنخست بايد 
رو در منظومه  تواند خود منبع ايجاد ارزش افزوده بااليي براي كشور باشد، و از اين بخش صنعت مي

د توجه به اعداد و ارقام ارائه شده در مور. اي برخوردار است توسعه صنعتي كشور از جايگاه برجسته
 :سازد افزار، اهميت اين ديدگاه را آشكار مي برخي از كشورهاي موفق در زمينه توسعه صنعت نرم

o  از % ۷۵. افزار و صنايع مرتبط به آن را در اختيار دارد از كل بازار جهاني نرم% ۷۰آمريكا
اين . اند شده موجود در سراسر جهان در آمريكا توليد شده افزاري نصب هاي نرم كل بسته

رشد . كند ميليارد دالر تجهيزات و خدمات اطالعاتي به خارج صادر مي ۵ور ساالنه كش
از رشد تمامي %) ۴/۱۶با ميانگين ( ۱۹۸۴‐۱۹۹۴افزار در آمريكا طي دوره  صنعت نرم

افزار و ارائه خدمات  هاي توليد نرم تعداد شاغلين در شركت. صنايع توليدي بيشتر بوده است
افزاري آمريكا را در خود  هاي نرم شركت% ۸كه حدود (ساچوست افزاري در ايالت ما نرم

هزارنفر رسيده  ۶۲هزار نفر به  ۳۰از  ۱۹۹۴تا  ۱۹۸۹در فاصله سالهاي ) دهد جاي مي
 ٦.است

o از ارزش كل محصوالت و خدمات % ۸/۱۵افزار  در هند، صادرات نرمIT  را تشكيل
 ۳۲۵بالغ بر  ۱۹۹۴دالر و در سال ميليون  ۳۰بالغ بر  ۱۹۸۹اين ميزان در سال . دهد مي

ميليارد  ۷۶/۱افزار هند درآمدي معادل  صنعت نرم ۱۹۹۷در سال . ميليون دالر بوده است
. ميليارد دالر بالغ شده است ۱/۱افزار اين كشور به  دالر داشته است و ارزش صادرات نرم

در  ٧.اند ار بودهافزار هند مشغول به ك هزارنفر در صنعت نرم ۲۶۰در همين سال در حدود 
رشدي انفجاري را تجربه كرده %) ۵۰با نرخ رشد ميانگين (هاي اخير اين صنعت  سال

ميليارد دالر  ۲/۶افزار هند به  ميزان ارزش صادرات نرم ۲۰۰۲اي كه در سال  گونه است، به
 ٨.بالغ گرديد

                                           
5 Hi-Tech Industry 

  ۲۷‐۲۸صص  ]ن.ص.ب[  ٦
   ۳۳‐۳۴صص  ]ن.ص.ب[  ٧
  ۳۶ص  ]۱۲‐تكفا[  ٨



 افزارنداردهاي توليد و توسعه نرمپروژه تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استا  ۱۷۸از      ۱۸صفحه    
 NMTN3.FinalReport.doc گزارش نهايي  ۸/۶/۱۳۸۵:  تهيه تاريخ

 
o زار مطرح است، اف عنوان يكي از كشورهاي موفق در حوزه توليد و صادرات نرم ايرلند نيز به

افزار در جهان شناخته  عنوان دومين صادركننده نرم اكنون اين كشور به اي كه هم گونه به
ميليارد دالر برآورد  ۸در حدود  ۲۰۰۰افزار ايرلند در سال  ارزش صادرات نرم. شود مي
 ٩.هزار فرصت شغلي ايجاد كرده است ۳۰اين صنعت در حدود . شود مي

شود،  يافته و درحال توسعه منتشر مي العاتي كه در مورد ديگر كشورهاي توسعهها و ساير اط اين داده
افزار در ميان ساير صنايع پيشرفته و مجموعاً در ميان ساير  دهنده اهميت روزافزون صنعت نرم نشان
  .هاي اقتصادي است بخش

هاي نسبي  تدر كشور ما نيز با توجه به مجموعه عوامل داخلي و خارجي و همچنين توجه به مزي
گذاري  رسد سرمايه نظر مي كشور در زمينه برخورداري از نيروي انساني متخصص و نسبتاً ارزان، به

هاي توسعه  هاي توسعه صنعتي كشور باشد، كه در برنامه افزار از اولويت در زمينه صنعت نرم
ميز اين صنعت و آ اما رشد موفقيت. اي به آن شده است اقتصادي سوم و چهارم توجه ويژه‐اجتماعي

نيازمند ارتقاي سطح كيفي محصوالت ) صادرات(هاي جهاني  بويژه آمادگي آن براي ورود به عرصه
همين دليل ارتقا و  به. و خدمات اين صنعت است كه در درجه اول بايد در عرصه داخلي تمرين شود

ياستگذار در اين زمينه عنوان يكي از اهداف راهبردي نهادهاي س افزار كشور به بلوغ كيفي صنعت نرم
  .شود تلقي مي

افزار دركنار ارزش افزوده مستقيم ناشي از توليد و صادرات محصوالت و  از سوي ديگر، صنعت نرم
هاي  ها و فعاليت تري را در زمينه توانمندسازي ساير بخش افزاري، نقش بسيار مهم خدمات نرم

نجش ارزش افزوده حاصل از آن بدشواري گيري و س كند، كه اندازه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي
جانبه جوامع و فراگيرشدن موج جامعه اطالعاتي در سراسر جهان،  با تحول همه. پذير است امكان

صورت مستقيم يا غيرمستقيم از  توان يافت كه به امروزه كمتر فعاليت اجتماعي يا اقتصادي را مي
موتور محركه اين فناوري كه همان صنعت كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و بويژه به 

مانند بانكداري، بيمه، (هاي اقتصادي كليدي  در بسياري از صنايع و بخش. افزار باشد، متاثر نگردد نرم
افزارهاي كاربردي به عامل اصلي  كاربرد فناوري اطالعات و نرم...) صنايع توليدي، خدمات مالي، و 
عنوان مثال در بخش بانكداري، امروزه تصور فعاليت موثر در  به. است  ايجاد مزيت رقابتي تبديل شده

افزارهاي كاربردي مناسب، غيرممكن  گيري از نرم اندازي و توسعه خدمات اين بخش، بدون بهره راه
  .است

اجتماعي كشور ‐افزار را در حيات اقتصادي هردو اين وجوه، اهميت روزافزون و انكارناپذير صنعت نرم
ها و  بخشي به فعاليت با توجه به اين نقش، بديهي است كه هرگونه تالشي براي نظم. دهد مي  نشان

  .افزار كشور، از اولويت و ضرورت بااليي برخوردار است فرآيندهاي مرتبط با صنعت نرم
   

ها و فرآيندهاي مرتبط با  بخشي به فعاليت هاي اجرايي كه براي نظم مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و رويه
نظام مهندسي «عنوان  افزاري در جامعه الزم است، به وليد، توزيع و مصرف محصوالت و خدمات نرمت

  .شود، كه در ادامه اين گزارش ابعاد و زواياي آن شكافته خواهد شد شناخته مي» افزار نرم
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 . زدسا افزار را آشكار مي بخشي به فرآيندهاي مرتبط با صنعت نرم توجه به نكات يادشده ضرورت نظم

 



 افزارنداردهاي توليد و توسعه نرمپروژه تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استا  ۱۷۸از      ۲۰صفحه    
 NMTN3.FinalReport.doc گزارش نهايي  ۸/۶/۱۳۸۵:  تهيه تاريخ

 
  
  تاريخچه )۲‐ ۲

هاي  از سالها قبل تالش. افزار در كشور ما پيشينه نسبتاً طوالني دارد توجه به ضرورت ايجاد نظام مهندسي نرم
افزار كشور در اين راستا انجام شده است كه هريك به بخشي از  اندركاران صنعت نرم اي توسط دست پراكنده

اين ) ۱(ها در پيوست  اي از نتايج اين فعاليت بخش عمده. افزار توجه نموده است ابعاد نظام مهندسي نرم
صورت  ها و نتايج حاصل از آنها، به دراين بخش نيز پيشينه اين فعاليت. گزارش فهرست و تشريح شده است

  .شود اجمالي مرور مي
  

 افزار كشور پروژه بررسي وضعيت نرم •
اي تحت  ورماتيكي در كشور، پروژههاي انف همزمان با رونق گرفتن دوباره فعاليت ۱۳۶۷در سال 

 ۱۳۶۸عالي انفورماتيك كشور مطرح و در سال  در شوراي» افزار بررسي عمومي وضعيت نرم«عنوان 
مركب از آقايان سيدحسين (افزار كشور  نظران نرم اجراي آن به جمعي از كارشناسان و صاحب

مباحثي كه در آن . رديدواگذار گ) آموز، محمدحسن محوري و مهدي فالحي رضوي، جمشيد خوش
چنين جلسات شورا در خصوص اين پروژه مطرح بود، متضمن اين  زمان در دبيرخانه شورا و هم

افزار و همچنين اعتالي صنعت  ديدگاه بود كه سياستگذاري و اقدامات مشخص اجرايي در زمينه نرم
افزار و  دن قلمرو نرمافزار كشور در گرو انجام مطالعاتي است كه از خالل آن ضمن مشخص كر نرم

افزار در كشور  بررسي وضعيت موجود جهان و ايران در اين زمينه، محورهاي مطلوب توسعه نرم
  ١٠.ترسيم شود

 ۱۳۷۰در طول سال . آماده و به شورا ارائه گرديد ۱۳۶۹نويس گزارش اين پروژه در اواخر سال  پيش
ه شورا برگزار گرديد و نهايتاً در اواخر جلساتي براي بحث و بررسي در مورد اين گزارش در دبيرخان

تحت عنوان  ۱۳۷۳اين گزارش كه در سال . گزارش نهايي پروژه به شورا تحويل شد ۱۳۷۲سال 
از سوي دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك منتشر گرديد، » افزار گزارش بررسي عمومي وضعيت نرم«

هاي عمده صنعت  زار را از وضعيت و گرايشاف هاي مرتبط با نرم دامنه وسيعي از اطالعات و تحليل
هاي  حل  اي از راه گيرد و درنهايت مجموعه افزار در كشور را دربرمي افزار در جهان تا مشكالت نرم نرم

  .دهد افزار در كشور ارائه مي پيشنهادي را براي بهبود وضعيت نرم
  :بندي شده است هصورت زير دست افزار كشور به در اين مطالعه مشكالت عمده صنعت نرم

  افزار بودن جايگاه نرم نامشخص .۱
 كمبود نيروي انساني .۲
 افزار هاي مهندسي نرم عدم آموزش و بكارگيري روش .۳
 افزارهاي جديد و پيشرفته عدم دسترسي به نرم .۴
 سنجي و تهيه مشخصات نيازها عدم اعتنا به امكان .۵
 ماندگي در بكارگيري تكنيكهاي جديد شكاف و عقب .۶
 ها انفورماتيك و كمبود آموزشعدم اشاعه دانش  .۷
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افزار  پروژه كليدي براي ارتقاي وضعيت نرم ۲۱همچنين در پايان گزارش فهرست و مشخصات 

  :ها عبارتست از فهرست اين پروژه. كشور ارائه شده است
 تهيه و تدوين اليحه قانوني حمايت از حق تأليف .۱
 افزاري هاي مختلف نرم تهيه قرارداد نمونه براي فعاليت .۲
 افزاري هيه و تدوين ضوابط آزمايش و چگونگي تحويل محصوالت نرمت .۳
 افزاري هاي نرم تهيه و تدوين راهنماي برآورد هزينه و زمان پروژه .۴
 هاي انفورماتيك اجراي آزمايشي پروژه شاخص .۵
 هاي مطلوب اشاعه دانش انفورماتيك بررسي و تدوين شيوه .۶
 طرح ايجاد كتابخانه جامع انفورماتيك .۷
 نامه انفورماتيك هتدوين واژ .۸
 هاي اداري تدوين راهنماي عمومي بازنگري و بهبود روش .۹
 افزاري تهيه طرح تدوين استانداردهاي نرم .۱۰
 افزاري هاي نرم بررسي نحوه تامين نيروي انساني در حرفه .۱۱
 افزاري هاي نرم بندي تخصص ها و رده تعريف حرفه .۱۲
 افزاري هاي نرم طرح بازآموزي شاغلين حرفه .۱۳
 افزار س رشته نرمبازنگري درو .۱۴
 دانشگاهي كامپيوتري آموزش پيش .۱۵
 افزارهاي كاربردي بررسي و انتخاب متدولوژي طراحي و توليد نرم .۱۶
 افزار بررسي چگونگي انتقال تكنولوژي و دانش فني نرم .۱۷
 هاي كاربردي ملي تدوين الگوي طراحي و ايجاد سيستم .۱۸
 افزار كارگاه تجربي توليد نرم .۱۹
 افزاري عمومي مهاي نر تدوين مشخصات بسته .۲۰
  افزارهاي بنيادي بررسي و تحليل ضوابط تهيه نرم .۲۱

اي كاربرد  هاي عمومي يا حاشيه هاي پيشنهادي جنبه شود، بخشي از پروژه همانگونه كه مالحظه مي
ها را، موضوعات اساسي  اي از اين پروژه دهند، اما مضمون بخش عمده افزار را پوشش مي نرم

كنندگان و  كنندگان و مصرف تانداردسازي و تنظيم روابط بين تامينافزار، اس مديريت دانش نرم
  .دهد افزارهاي پايه و كاربردي تشكيل مي همچنين استانداردهاي فني نرم

  
 افزاري پروژه تهيه قرارداد تيپ نرم •

تدوين قرارداد نمونه » افزار گزارش بررسي وضعيت عمومي نرم«هاي پيشنهادي در  يكي از پروژه
هاي مهندسي كشور نيز سابقه  اين موضوع در ساير رشته. افزاري بود هاي نرم ي پروژهبرا) تيپ(

هاي ساختماني، تاسيسات، طراحي و  داشت و در آن زمان قراردادهاي تيپ متعددي در زمينه پروژه
تهيه شده بود كه در انعقاد ) وقت(هاي مهندسي توسط سازمان برنامه و بودجه  ساير زمينه
هاي عمراني بين دستگاههاي اجرايي و پيمانكاران و مشاوران از آنها  ربوط به طرحقراردادهاي م
افزاري را  عالي انفورماتيك پروژه تهيه قرارداد تيپ نرم دبيرخانه شوراي ۱۳۷۰در سال . شد استفاده مي
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بخش نبود و  به جمعي از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه سپرد، كه نتيجه كار چندان رضايت

  ١١.مالً هيچگاه مورد استفاده قرار نگرفتع
  

 )مپنا(افزاري  هاي نرم پروژه تدوين مقررات پيمان •
عالي انفورماتيك قراردادي با شركت  شوراي ۱۳۷۱با فاصله كمي از مطالعه دوم و در انتهاي سال 

قرار بود  اين پروژه كه ابتدا. تحقيقاتي صنايع انفورماتيك جهت تهيه و تدوين مقررات فوق امضا نمود
ظرف شش ماه انجام شود، بيش از سه سال به طول انجاميد و نتيجه آن گزارشهاي متعدد، قوانين و 

پروژه كار خود را با انجام مطالعات زير . مقررات مختلف و تعداد سي و دو عدد پيمان نامه نمونه بود
  :آغاز نمود

  در گذشتهبررسي مطالعات و كارهاي انجام شده در زمينه پروژه    ‐الف 
  )وضعيت فني صنعت(بررسي وضعيت انجام پروژه هاي نرم افزاري در كشور    ‐ب 
بررسي وضعيت مقررات، قوانين و عرف ارجاع و انجام كارهاي نرم افزاري در ساير    ‐پ 

  كشورها
  بررسي استانداردهاي نرم افزاري   ‐ت 
  و افراد خبره صنعتبررسي نظرات خبرگان فن اعم از كارفرما، كارگزار، مشاور    ‐ث 
  )داخلي و خارجي(بررسي ابعاد حقوقي تدوين مقررات و قوانين    ‐ج 
بررسي مقررات متداول در سازمان برنامه براي مشاوران و پيمانكاران طرح هاي    ‐چ 

  عمراني و اخذ نظرات افراد درگير در آن صنعت 
انه اي آماده و تحويل نتيجه اغلب مطالعات و بررسي هاي فوق به صورت گزارش هاي جداگ 

  .سپس بر مبناي اطالعات اخذ شده مجموعه مقررات تدوين و ارائه گرديد. گرديد
توان عدم حمايت كافي از نتايج پروژه توسط نهادهاي سياستگذار، فاصله نتايج  بنا به داليلي كه مي

اي شرايط  و پاره فيرساني ناكا افزار كشور در زمان انجام پروژه و اطالع از شرايط واقعي صنعت نرم
از نتايج اين پروژه همچنين  ١٢.صورت عملي مورد استفاده قرار نگرفت محيطي ديگر، نتايج پروژه به

 ۱۳۸۲در دست است كه آخرين اصالح آن در تاريخ تيرماه » افزاري نامه ارجاع كارهاي نرم آئين«
   ١٣ .صورت گرفته است

  
  

 افزار پروژه تدوين برنامه صنعت نرم •
و توسط شركت مهندسي سيستم ) وقت(سفارش وزارت صنايع  افزار به دوين برنامه صنعت نرمپروژه ت

اهداف و دامنه اين پروژه تا . منتشر گرديد ۱۳۷۸ياس انجام شده و گزارش نهايي آن در سال 
يكي بود، اما گزارش نهايي پروژه از جامعيت » افزار كشور بررسي وضعيت نرم«حدودي با پروژه 

                                           
  ۷ص   ]۱‐نمنا[  ١١
  ۷ص   ]۱‐نمنا[  ١٢
    ]مپنا[  ١٣
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هاي حاكم بر  مجري پروژه ضمن بررسي كليات و روند. ت به پروژه يادشده برخوردار بودكمتري نسب
اي از اهداف،  افزار كشور، مجموعه افزار درجهان، و بررسي نقاط ضعف و قوت صنعت نرم صنعت نرم

. افزار كشور پيشنهاد كرده بود هاي عملياتي را براي توسعه و ارتقاي صنعت نرم راهبردها و برنامه
  ١٤:ها و اقدامات پيشنهادي عبارت بود از سرفصل كلي پروژه
  :اقدامات اجرايي
 آموزش مديران اجرايي كشور .١
 ها ايجاد و اعطاي تسهيالت و معافيت .٢
 المللي ايجاد و اعطاي تسهيالت الزم جهت شركت در نمايشگاههاي بين .٣
 يالملل افزاري بين هاي نرم اخذ مصوبات قانوني براي عضويت ايران در بخش .٤
 رساني اطالع .٥
 هاي انفورماتيك اقدامات اجرايي ويژه انجمن شركت .٦
 افزار اقدامات اجرايي ويژه شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم .٧
 برگزاري جشنواره و نمايشگاههاي داخلي .٨
 افزار برگزاري سمينارهاي تخصصي نرم .٩
 تهيه برنامه و بودجه و تأمين اعتبارات الزم .١٠
 تدوين و تصويب قوانين الزم .١١
 افزاري موردنياز تدوين يا تعيين استانداردهاي نرم .١٢
 تربيت مديران پروژه كارآمد .١٣
 تقويت و ايجاد گروههاي همكار .١٤
هاي بازرگاني و امورخارجه از تأسيس آسان دفاتر نمايندگي در خارج  حمايت وزارتخانه .١٥

 از كشور
 افزار فرآهم نمودن ابزارهاي توليد نرم .١٦
افزاري با  كان همكاري شركتهاي خارجي نرممنظور نمودن تسهيالت الزم جهت ام .١٧

 هاي خارج از كشور نامه ها و مقاوله شركتهاي ايراني در پروتكل
 هاي كاربردي هاي توليدي به سوي تقويت تخصص هدايت شركت .١٨

 :ها پروژه
 افزار كل مهندسي نرم طراحي ساختار، تشكيالت و شرح وظايف اداره .١
 ي انفورماتيكافزار واحدها تدوين شرح وظايف بخش نرم .٢
 مهندسي كشور‐افزار نظام فني تدوين بخش نرم .٣
 افزاري تعريف و شناسايي جرائم نرم .٤
 هاي الزم جهت ايجاد تسهيالت و معافيت نامه تدوين مقررات و آئين .٥
 افزاري دستگاههاي دولتي انتخاب متدولوژي يكنواخت جهت بررسي نيازهاي نرم .٦
 )افزار ها و شهركهاي نرم پارك(افزار  طرح تفصيلي ايجاد مناطق آزاد نرم .٧

                                           
  ۱۰۲‐۱۰۳صص  ]ن.ص.ب[  ١٤
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 افزار اي و كشوري نرم بررسي و شناخت بازارهاي منطقه .٨
 افزار تدوين قوانين و مقررات تسهيل صادرات نرم .٩
 اي و استاندارد فارسي الخط مناسب جهت كاربردهاي رايانه تدوين رسم .١٠
 تدوين طرح آموزش مديران .١١
 افزاري هاي نرم طراحي دوره آموزش كنترل پروژه .١٢
 افزاري هاي انفورماتيكي و نرم بندي مشاغل رسته الح طبقهاص .١٣
 افزار تهيه مواد تبليغاتي و آموزشي صنعت نرم .١٤
  افزاري تدوين روش برگزاري جشنواره وسمينارهاي نرم .١٥

هاي پيشنهادي، همپوشاني زياد نتايج اين پروژه با نتايج پروژه  دقت در فهرست اقدامات و پروژه
افزار  سازد، كه نشان از ديرپايي مشكالت صنعت نرم را آشكار مي» افزار بررسي وضعيت عمومي نرم«

  .كشور دارد
  

 هاي انفورماتيكي تدوين و مديريت پروژه  •
افزار كشور  مند كردن فرآيندهاي مرتبط با صنعت نرم هاي ديگري كه در جهت نظام از جمله فعاليت

» هاي انفورماتيكي و مديريت پروژه تدوين«در سالهاي گذشته صورت گرفت، تهيه راهنمايي براي 
عالي انفورماتيك و توسط خانم مهرانه شنتيايي انجام و نتايج آن  بود كه به سفارش دبيرخانه شوراي

اين گزارش اساساً با هدف .  از سوي شورا منتشر گرديد ۱۳۷۹در كتابي به همين عنوان، در سال 
هاي انفورماتيكي تهيه شده است و  تر پروژه قهاي دولتي براي تعريف و كنترل دقي كمك به سازمان

  افزار  هاي توسعه نرم كننده گزارش عمدتاً پروژه دهد كه وجهه نظر تهيه دقت در محتواي آن نشان مي
هاي مندرج در اين  ها و دستورالعمل ها، رويه روش«در مقدمه گزارش قيد شده كه . بوده است

گيري مؤثر از  ها در بهره رساندن به سازمان و با هدف ياريگزارش، صرفاً جنبه توصيه و راهنما داشته 
  ١٥ ».است  هاي انفورماتيكي ارائه گرديده ها و اجراي پروژه گذاري سرمايه

قدم با مراحل تعريف پروژه، انتخاب مجري و انعقاد قرارداد، نظارت بر اجرا،  به گزارش خواننده را قدم
آشنا ) افزار نرم(سازي و نگهداري و ارتقاي سيستم  ادهگيري، ارزيابي و بازبيني پس از پي تحويل
ها و استانداردهاي مربوطه را نيز  سازد و در هر مورد ضمن ارائه رهنمودهاي كلي، برخي از قالب مي

  .كند معرفي مي
دليل عدم الزام دستگاههاي دولتي به  بودن مطالب آن، به رغم جامعيت و بهنگام نتايج اين پروژه علي

  .ها هرگز جنبه اجرايي پيدا نكرد آن، و تا حدي هم به دليل كلي بودن برخي از توصيه پيروي از
  

 )نمنا(افزار ايران  نظام مهندسي نرم •
هاي  در انجمن شركت ۱۳۷۸اي بود كه در سال  عنوان پروژه) نمنا(افزار ايران  نظام مهندسي نرم

اين پروژه از . منتشر گرديد ۱۳۷۹اه بهشت م انفورماتيك ايران تعريف و سند مقدماتي آن در اردي
. مند، در نوع خود گام مهمي به جلو بود نگري و رويكرد روش جهت توجه به تجربيات پيشين، جامع

                                           
  ۲ص  ]شنتيايي[  ١٥
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موارد زير ) ونه منحصر به(افزار ايران مشتمل بر  در سند مقدماتي اين پروژه، دامنه نظام مهندسي نرم

  ١٦ :دانسته شده است
  

افزار كشور و تعيين پارامترهاي حاكم بر آن،  نظير ميزان نيروي  بازار نرمبررسي وضعيت فعلي  – ۱
حجم كلي بازار، درصد درآمد ناخالص ملي ناشي از صنعت . وري كار شاغل در آن، سطح بهره

  .نرم افزار، تعداد شركتها، موسسات و گروههاي فعال در آن و غيره
  افزاري بندي كارهاي نرم طبقه – ۲
  افزاري شركتهاي نرم بندي طبقه – ۳
  افزاري و تاثير آن بر موفقيت اين كارها تدوين نقش مشاور در كارهاي نرم – ۴
  افزاري تدوين روش ارجاع كارهاي نرم – ۵
  افزاري و انتخاب يا تدوين استانداردهاي ملي بررسي استانداردهاي نرم – ۶
و (SPICE, CMM, ISO 9000 كارگيري استانداردهاي كيفيت  بررسي و انتخاب و به – ۷

  افزار  در صنعت نرم) غيره
استاندارد تحليل و طراحي سيستم براي صنعت   ١٧شبررسي، انتخاب و يا تدوين فرارو – ۸

  افزار كشور نرم
  افزاري هاي نرم تدوين روش تحويل گرفتن فرآورده ‐۹
  افزاري ها و خدمات نرم تدوين مقررات دوره ضمانت فرآورده ‐۱۰
  افزاري رات مربوط به بسته هاي نرمتدوين مقر – ۱۱
  هاي استاندارد يا نمونه  نامه افزاري و تدوين پيمان بررسي مسائل حقوقي قراردادهاي نرم ‐۱۲
  افزار كشور بررسي مسائل حقوقي مربوط به صنعت نرم ‐۱۳
افزار كشور شامل نقاط قوت و ضعف  تاليف در صنعت نرم بررسي مسائل مربوط به قانون حق ‐۱۴

هاي اجرايي مربوطه، شيوه و عرف اجرايي، برخورد قوه قضائيه با مصاديق  نامه نون،  آئينقا
  تخلف از قانون

افزار شامل عرضه محصوالت خارجي و حقوق  تدوين مقررات مربوط به تنظيم بازار نرم – ۱۵
  كننده مصرف

  افزاري افزار و خدمات نرم گاه هاي صادرات نرم بررسي گره – ۱۶
افزاري در جهت تسهيل رقابت آزاد و جلوگيري از  حاكم بر رقابت شركتهاي نرمضوابط  ‐۱۷

  تشكيل انحصار
كارهاي باال بردن سطح  افزار كشور و پيشنهاد راه وري در صنعت نرم بررسي و تعيين بهره ‐۱۸

  وري بهره
بر صنعت  بررسي تاثير قانون كار –افزار  تدوين روابط بين كارفرما و كارشناس در صنعت نرم ‐۱۹

  نرم افزار و پيشنهاد تغييرات الزم در قانون مزبور

                                           
  ۴ص  ]۱‐نمنا[  ١٦

17 Methodology 
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هاي مختلف و ارائه راهكارهاي مختلف براي  افزاري از ديدگاه هاي نرم بررسي كيفيت فرآورده ‐۲۰

  .ارتقاء سطح كيفيت
  افزاري كشور گذاري در صنعت نرم چگونگي جذب نقدينگي و سرمايه ‐۲۱
تعيين نيازها، كاستي ها و ضوابطي كه بر آن بايد  –ار كشور افز نقش اينترنت در صنعت نرم ‐۲۲

  .حاكم گردد
افزار كشور و ميزان تطابق آن با  هاي دانشگاهي در زمينه صنعت نرم ها و دوره بررسي آموزش ‐۲۳

  .نيازهاي صنعت
 افزار اي ارائه شده به كارشناسان و عالقمندان به صنعت نرم هاي فني و حرفه بررسي آموزش – ۲۴

  و تاثير آن بر صنعت
  سازي نيازهاي صنعت افزار و ميزان برآورده بررسي صنعت نشر كتب مربوط به صنعت نرم ‐۲۵
نيازها و  ،ها تعيين كاستي –افزاري  بررسي ميزان آگاهي و قابليت مديران شركتهاي نرم ‐۲۶

  هاي مناسب  حل پيشنهاد راه
  .افزار كشور داشته باشد بر صنعت نرمبررسي نقش بازار بورس و اثري كه مي تواند  – ۲۷
افزاري ناچار از پرداخت آن هستند و  هايي كه شركتهاي نرم بررسي انواع عوارض و ماليات ‐٢٨

  حل مناسب در هر مورد پيشنهاد راه
  

شود دامنه موضوعات مشمول در نظام بسيار وسيع فرض شده و تقريباً  همانگونه كه مالحظه مي
همين دليل طراحان پروژه در  به. گيرد افزار كشور را در برمي اي صنعت نرمه همه مشكالت و دغدغه
  :موضوع زير را در دستور كار قرار داده بودند ۵اولين گام، پرداختن به 

  
  يكارهاي نرم افزار) طبقه بندي(آئين نامه تعريف  .۱
  آئين نامه ارجاع كارهاي نرم افزاري .۲
  هاي نرم افزاري مقررات پيمان .۳
  بقه بندي شركت هاي نرم افزاريآئين نامه ط .۴
  آئين نامه ضوابط شركت هاي مشاور و ناظر در قراردادهاي نرم افزاري .۵
   

ها و اسناد زير بايد براي پوشش دادن به مباحث يادشده  مطابق طراحي انجام شده، مجموعه گزارش
  :گرديد تهيه مي

  
  واژه نامه مهندسي نرم افزار كشور .۱
  ي نرم افزاريآئين نامه طبقه بندي پيمانها .۲
  راهنماي استفاده از آئين نامه طبقه بندي پيمانهاي نرم افزاري .۳
  راهنماي تعيين اندازه پروژه هاي نرم افزاري .۴
  آئين نامه ارجاع كارهاي نرم افزاري .۵
  راهنماي استفاده از آئين نامه ارجاع كارهاي نرم افزاري .۶
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مان و پيمان نامه هاي مجموعه مقررات پيمانهاي نرم افزاري،  شامل شرايط عمومي پي .۷

  نمونه
  راهنماي استفاده از مقررات پيمان هاي نرم افزاري .۸
  آئين نامه طبقه بندي شركت هاي نرم افزاري .۹
  راهنماي استفاده از آئين نامه طبقه بندي شركت هاي نرم افزاري .۱۰
  آئين نامه ضوابط شركتهاي مشاور و ناظر .۱۱
  ور و ناظرراهنماي استفاده از آئين نامه ضوابط شركتهاي مشا .۱۲

  
تهيه و منتشر » افزاري هاي نرم بندي پيمان نامه طبقه آئين«نويس  از مجموعه اسناد فوق تنها پيش

  . دليل عدم تامين منابع مالي الزم ادامه نيافت شد، و پروژه به
  

 )نماتن(افزار  نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم •
افزاري، كميته  هاي نرم تدوين استانداردهاي حاكم بر پروژه پس از آغاز طرح تكفا و احساس نياز به

نويس پيشنهادي را براي اجراي  پيش ۱۳۸۱هاي انفورماتيك در اواسط سال  افزار انجمن شركت نرم
تهيه كرد كه در آن كل اين » )نماتن(افزار  نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم«پروژه 

  ١٨ :ز متوالي تدوين گرددبايست در سه فا نظام مي
  :تعريف و ارجاع پروژه: فاز اول

o تعريف پروژه 
o برگزاري مسابقه 
o افزاري نامه نرم تدوين پيمان  

  :افزار و نحوه نظارت بر آن استاندارد توليد و توسعه نرم: فاز دوم
o طرح مديريت اجرايي 
o طرح مديريت پيكربندي 
o طرح تضمين کيفيت  
o طرح کنترل پروژه  
o وژيطرح توصيف متدول  
o طرح وارسي و اعتبارسنجي  
o طرح تهيه نسخه پشتيبان  
o طرح انتقال داده ها  
o طرح آزمون پروژه  
o طرح امنيت نرم افزار  
o طرح تحويل نرم افزار 
o ضمانت نرم افزار 

                                           
  ۲ص  ]۰‐نماتن[  ١٨
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o پشتيباني نرم افزار  

  تشريح طرح توصيف متدولوژي همراه با مثال: فاز سوم
o تشريح کامل طرح توصيف متدولوژي  
o وش هاي مطرحمثال عملي براي فرار  
o دو زبانه نمودن مراحل انجام کار  
o تهيه يک نرم افزار براي مراحل انجام کار   

  
 ۱فاز  –نماتن  •

تقريباً با همان تعريف صورت گرفته در (پروژه نماتن  ۱قرارداد اجراي فاز  ۱۳۸۲سرانجام در سال 
. تيك ايران منعقد گرديدعالي انفورماتيك كشور و انجمن شركتهاي انفورما بين دبيرخانه شوراي) باال

افزاري را  هاي نرم نتايج اين پروژه كه استانداردهاي الزم براي مرحله تعريف و ارجاع كار در پروژه
افزار انجمن و دبيرخانه  ها و اصالحات الزم توسط كميته نرم شد، پس از بررسي شامل مي
براي نخستين بار اين همچنين ١٩  .منتشر گرديد ۱۳۸۳عالي انفورماتيك، در آذرماه  شوراي

ريزي كشور،  صورت پيوست بخشنامه رسمي رياست وقت سازمان مديريت و برنامه  استانداردها، به
 ۶هاي اين بخشنامه شامل  پيوست. براي اجرا به تمامي دستگاههاي اجرايي كشور ابالغ گرديد

  :استاندارد زير بود
o افزاري هاي نرم مشاوره پروژه 
o ئه پيشنهادتهيه درخواست براي ارا (RFP) 
o افزاري هاي نرم نظارت بر پروژه 
o پيشنهاد (Proposal) 
o برگزاري مسابقه و ارزيابي پيشنهاد 
o افزاري نامه نرم پيمان  

صورت جزئي توسط  پس از ابالغ به) Proposalو  RFPبويژه استانداردهاي (نتايج اين پروژه 
  .دستگاههاي اجرايي مورد استفاده قرار گرفته است

 
 ۲فاز  –نماتن  •

عالي انفورماتيك كشور تدوين فاز  دبيرخانه شوراي ۱۳۸۳نماتن در سال  ۱به دنبال انتشار نتايج فاز 
اين پروژه كه با نظارت كميته . افزاري گلستان محول نمود نماتن را به شركت مهندسي نرم ۲
جر به تهيه و ارائه من ۱۳۸۳افزار انجمن شركتهاي انفورماتيك به انجام رسيد، در آبان ماه سال  نرم

  :گزارش نهايي پروژه شامل اجزاي زير بود. افزاري شد هاي نرم استانداردهاي اجراي پروژه
o افزار  درآمدي بر استانداردهاي توليد و توسعه نرم 
o استاندارد سند توصيف متدولوژي (MDD) 
o استاندارد طرح مديريت پروژه (PMP) 

                                           
   ]۱‐نماتن[  ١٩
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o  استاندارد طرح تضمين كيفيت(QAP) 
o رد طرح مديريت پيكربندي استاندا(CMP) 
o گذاري استاندارد طرح تصديق و صحه (V&V) 
o افزار استاندارد طرح آزمون نرم 
o افزار استاندارد طرح انتقال وتحويل نرم 
o افزار استاندارد طرح ضمانت نرم 
o استاندارد طرح نظارت 
o نامه واژه   

  .ر شده استنماتن از سوي دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك منتش ۲گزارش فاز 
  

 هاي انفورماتيك ايران افزار انجمن شركت كميته نرم •
هاي انفورماتيك ايران نيز در طول دوران فعاليت خود، اقدامات و  افزار انجمن شركت كميته نرم

افزار كشور طرح نموده يا به  هاي متعددي را در راستاي بررسي و حل مشكالت صنعت نرم برنامه
تواند در تشخيص دامنه نظام  ها مي سرفصل اين اقدامات و برنامه انجام رسانده كه مروري بر

  :افزار كمك كند مهندسي نرم
o  افزاري هاي نرم نامه اجرايي توليد، فروش و مصرف بسته آئين«تدوين « 
o  نماتن ۲و  ۱پيگيري تدوين فاز 
o وزارت صنايع(افزار  پيگيري تدوين ضوابط اعطاي پروانه توليد نرم( 
o رساني منظور اطالع فناوري پرديس به ارتباط با پارك 
o اي كشور، به منظور مشاركت در  ارتباط با مديريت پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه

 افزاري هاي نرم هاي آموزشي متناسب با نيازهاي شركت تدوين دوره
o افزار ساير كشورها هاي گروهي از صنعت نرم مشاركت در بازديد 
o افزاري هاي نرم آوري نيازهاي آموزشي شركت جمع 
o هاي كيفيت  نامه ها براي دريافت گواهي همكاري با شركت)ISO  ،TickIT  ،(... 
o هاي جمعي رساني و ارتباط با رسانه اطالع 
o  افزار بررسي نرخ كارشناسي نرم«پيگيري و نظارت بر اجراي پروژه« 
o افزار بررسي اثرات تحريم اقتصادي بر صنعت نرم 
o  افزاري هاي نرم شركتبررسي اثرات طرح تكفا بر 
o افزاري براي شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي كمك به شركتهاي نرم 
o  اي افزارهاي رايانه حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم«پيگيري تدوين و تصويب قانون« 
o هاي جديد هاي كاري در رابطه با تكنولوژي برگزاري سمينارها و گروه 
o افزاري براي انعقاد قراردادهاي  هاي نرم بين شركتهاي ايجاد كنسرسيوم  تدوين روش

 بزرگ
o هاي آموزشي جهت ارتقاء كيفي متخصصين و مديران صنعت  ها و دوره برگزاري كالس

 افزار نرم
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o صنعت و معدن، وزارت صنايع و معادن   افزار با همكاري بانك تشكيل صندوق مطالعاتي نرم

 عالي انفورماتيك و شوراي
o  زاريابي و توسعه بازاربا«پروژه مطالعاتي« 
o  مراكز تامين تسهيالت«پروژه مطالعاتي« 
o  افزاري هاي نرم نامه كمك به تاسيس شركت تهيه آئين«پروژه« 
o  افزاري هاي نرم نامه ارائه تسهيالت بانكي به شركت تهيه آئين«پروژه« 
o  در  المللي تحقيق و بررسي شرايط چگونگي استفاده از تسهيالت و اعتبارات بين«پروژه

 »هاي مرتبط با سازمان ملل متحد خصوصاً سازمان ITزمينه 
o  شده در قانون صادرات خدمات  تهيه راهنماي دريافت اعتبارات و تسهيالت تعيين«پروژه

 »فني و مهندسي براي صادركنندگان
o اي افزارهاي دبيرخانه پيگيري تدوين استاندارد تبادل اطالعات بين نرم 
o افزار ايران و تحليل اطالعات و آمار از عملكرد صنعت نرم  آوري و تجزيه تهيه، جمع 
o افزار در دنيا هاي جهاني در مورد وضعيت صنعت نرم بررسي گزارش 
o افزارهاي پزشكي، اتوماسيون  نرم(هاي مختلف صنعت  هاي همگن در زمينه گسترش گروه

 ...)اداري، 
o  هاي انفورماتيكي كتبندي شر نامه احراز صالحيت و طبقه آئين«مشاركت در بازنگري« 
o  افزار بندي نرم دسته«تهيه طرح«  
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  هاي مشابه در ايران نظام )۳‐ ۲
اي قانوني در كشور مورد  نظام حرفه ۵اي مشابه در ايران،  هاي حرفه منظور الگوبرداري از تجربه نظام به

  :اند بررسي قرار گرفته
 نظام پزشكي .۱
 نظام مهندسي و كنترل ساختمان .۲
 نظام مهندسي معدن .۳
 پرستاري نظام .۴
 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي .۵

  :اند هاي مختلف مورد بررسي و تحليل واقع شده ها از جنبه هريك از اين نظام
o تاريخچه 
o  مأموريت و محدوده(تعريف( 
o هدف و وظايف اصلي 
o اركان و تشكيالت 
o نحوه ارتباط با دولت 
o نحوه تأمين بودجه 

دراين بخش . اين گزارش ارائه شده است ۲ران در پيوست هاي مشابه در اي نتايج تفصيلي بررسي نظام
  .شود هاي اين مطالعه براي استفاده بعدي ارائه مي بندي يافته اي از جمع خالصه
  دهنده نظام اجزاء  و عناصر اصلي تشكيل •

در . ها داراي اجزاء و عناصر مشخصي مي باشند دهد كه هر يك از نظام هاي مشابه نشان مي بررسي نظام
  .٢٠هاي مشابه داخلي نشان داده شده است ل زير اجزاء شناسايي شده و تعامل آن با نظامجدو

 اجزاء
 هاي مشابه نظام

 پزشكي
مهندسي و كنترل 

 ساختمان
مهندسي 
 معدن

 پرستاري
مهندسي كشاورزي و

 منابع طبيعي
      مديريت

      تدوين معيارها و ضوابط

      شناسايي

      داوري

      تنظيم بازار

      تشخيص صالحيت

      كنترل ظرفيت

      ارجاع كار

      ارزيابي

                                           
 .همين گزارش مراجعه كنيد) ۳‐۴(براي تعريف هريك از اجزاي ذكر شده، به بخش   ٢٠
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  ارتباط با دولت •

اند و دولت بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر عملكرد  ها با حمايت و پشتيباني دولت بوجود آمده كليه نظام
 .هاي مشابه با دولت نشان داده شده است نظام در جدول زير داليل ارتباط. كند آنها نظارت مي

  
 :باشد كه در جدول زير نشان داده شده است ها داراي يك حامي در پيكره اصلي دولت مي هر يك از نظام

 
 حامي دولتي نظام رديف
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پزشكي  ۱
  وزارت مسكن و شهرسازي  مهندسي و كنترل ساختمان  ۲
  يع و معادنوزارت صنا  مهندسي معدن  ۳
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  پرستاري  ۴
  وزارت جهاد كشاورزي مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي  ۵
 

  اهداف و وظايف اصلي •
 :ها دو چيز بوده است توان گفت كه عامل اصلي تشكيل نظام بطور كلي مي

o  سياستهاي كالن از يك بازوي غير دولتي براي پيشبرد اهداف و استفاده 
o  مربوطهالتحصيالن و شاغالن   از فارغ حمايت 

ترين آنها عبارتند  اي از اهداف ذكر شده است كه عمده با اينحال در قانون تاسيس هر نظام، سلسله
  :از
o بخشي به امور مربوطه نظم  
o حفظ حقوق شاغالن و مخاطبان آنها نسبت به يكديگر  
o ن حرفهارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزش شاغال  

 پزشكي عنوان رديف
مهندسي و كنترل

 ساختمان
 پرستاري معدن

كشاورزي و 
 منابع طبيعي

۱
تشكيل سازمان براي 

      اولين مرتبه

       برگزاري انتخابات۲

       نظارت عاليه۳

۴
بدوي (هاي  تشكيل هيئت

       اميانتظ) و عالي

۵
ارايه خدمات كارشناسي 

       فني 
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  .هاي ياد شده آورده شده است در جدول زير ساير اهداف تشكيل نظام

  

  
  

ترين آنها  اي هستند كه عمده ها داراي يكسري وظايف پايه ها، هر يك از سازمان براي نيل به اهداف نظام
 :عبارتند از
o تدوين قوانين و مقررات خاص صنفي 
o ملكرد شاغلين حرفهنظارت بر ع 
o اي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه 
o گذاري خدمات تعيين تعرفه و قيمت 

 پزشكي عنوان  رديف
مهندسي و 

كنترل 
 ساختمان

 پرستاري معدن
كشاورزي و 
 منابع طبيعي

۱
ارتقاء سطح دانش و 

      مهارت

       ارتقاء سطح خدمات۲

۳
حفظ و حمايت حقوق 

       شاغلين

۴
حمايت حقوق  حفظ و

       مخاطبين

۵
ترويج استانداردها و 

       قوانين بخش در جامعه

۶
رساني از حقوق  اطالع
       حرفه 
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  .هاي ياد شده آورده شده است در جدول زير  پراكندگي وظايف اصلي در نظام

 

 پزشكي عنوان رديف
مهندسي و كنترل 

 ساختمان
پرستاري معدن

كشاورزي و منابع 
 طبيعي

۱
ت خاص تدوين قوانين و مقررا

       صنفي 

       نظارت بر عملكرد شاغلين حرفه۲

۳
رسيدگي به تخلفات صنفي و 

       اي حرفه

۴
گذاري  تعيين تعرفه و قيمت

       خدمات

۵
ارزشيابي و تشخيص صالحيت 

       شاغلين

      بازآموزي و نوآموزي شاغلين حرفه۶

       تعيين ظرفيت اشتغال شاغلين۷

۸
همكاري در تعيين تعداد و نحوه 

       پذيرش دانشجويان رشته 

۹
تعيين استاندارد خدمات و شرح 

       وظايف شاغالن حرفه
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  ساختار و تشكيالت •

مستقل مشغول به  سازمانها داراي تشكيالت و اركاني هستند كه در قالب يك  هر يك از نظام
  .ر نشان داده شده استساختار  اصلي سازمانها در جدول زي. فعاليت هستند

 

 
  تامين بودجه •

پردازند كه  هاي گوناگوني به تامين بودجه مورد نياز خود مي هر يك از سازمانهاي ياد شده به روش
 .هاي تامين بودجه آنها نشان داده شده است حل در جدول زير راه

 پزشكي عنوان رديف
مهندسي و كنترل 

 ساختمان
 پرستاري معدن

كشاورزي و 
 منابع طبيعي

۱
شوراي (شورايعالي 
       )مركزي

       هاي استاني سازمان۲

۳
هاي  شوراها يا هيئت

       انتظامي) بدوي و عالي(

       هاي مشورتي كميسيون۴

       اون و رفاهصندوق تع۵

 پزشكي عنوان رديف
مهندسي و كنترل 

 ساختمان
 پرستاري معدن

كشاورزي و 
 منابع طبيعي

      حق عضويت اعضاء۱

       هاي اشخاص هدايا و كمك۲

       الزحمه ارايه خدمات حق۳

۴
هاي وزارتخانه مطبوع  كمك

       از محل اعتبارات خاص

       فروش نشريات و ساير۵

       بودجه عمومي كشور۶
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  هاي مشابه در جهان نظام )۴‐ ۲
سازمان و نهاد كه در زمينه  ۱۲و نهادهاي مشابه در جهان، ها  منظور الگوبرداري از تجربه نظام به

كنند ويا  افزار فعاليت مي سياستگذاري، استانداردسازي و يا ساير فرآيندهاي مرتبط با نظام مهندسي نرم
  :اند عنوان نهادهاي كارفرمايي عمده مطرح هستند، مورد بررسي قرار گرفته به

 (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا  .۱
 (ACM)نجمن ماشينهاي محاسب ا .۲
 (IDB) بانک توسعه اسالمي  .۳
 (AIIA)  انجمن صنعت اطالعات استراليا .۴
 )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي .۵
 (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا  .۶
 (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور .۷
 (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار  .۸
 (UNCITRAL) ن المللي سازمان ملل متحدکميسيون قوانين تجارت بي .۹
 )(IITI صنعت فناوري اطالعات هند  .۱۰
 (UNDP)  برنامه توسعه ملل متحد .۱۱
 (WB) بانک جهاني .۱۲
  :اند هاي مختلف مورد بررسي و تحليل واقع شده ها از جنبه هريك از اين نظام

 هدف و وظايف اصلي •
 اركان و تشكيالت •
 نحوه ارتباط با دولت •
 نحوه تأمين بودجه •

دراين بخش . اين گزارش ارائه شده است ۳هاي مشابه در جهان در پيوست  تايج تفصيلي بررسي نظامن
    .٢١شود هاي اين مطالعه براي استفاده بعدي ارائه مي بندي يافته اي از جمع خالصه

  
  دهنده سازمان اجزاء  و عناصر اصلي تشكيل •

در جدول زير . ء و عناصر مشخصي مي باشندها داراي اجزا دهند كه هر يك از نظام بررسي ها نشان مي
  :٢٢اجزاء شناسايي شده و تعامل آن با موارد ارائه شده ارائه شده است

                                           
افزار در ايران  يك از موارد بررسي شده تطابق كاملي با نيازهاي نظام مهندسي نرم دليل اينكه هيچ يد توجه داشت كه بهبا   ٢١

 .گيرد ها صرفاً براي الگوبرداري جزئي و محدود صورت مي ت اين نمونهندارد، ذكر مشخصا
 .همين گزارش مراجعه كنيد) ۳‐۴(براي تعريف هريك از اجزاي ذكر شده، به بخش   ٢٢
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                 (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا 
                 (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب 

                (IDB) بانک توسعه اسالمي 
                  (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا
                  )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي

                 (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
              (ITU)ه بين المللي ارتباطات از راه دوراتحادي

                 (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
 کميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل متحد

(UNCITRAL)                
                  ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 

               (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد
            (WB)بانک جهاني
 
  ارتباط با دولت ها •

ها و سازمان هاي قانون گذار و حتي انجمن ها در کشورهاي  ها نشان مي دهند که كليه نظام بررسي
صورت مستقيم  ها به اند و دولت توسعه نيافته و درحال توسعه با حمايت و پشتيباني دولت بوجود آمده

كند و شايان توجه است که اين نظام ها و سازمان ها و  ها نظارت مييا غيرمستقيم بر عملكرد آن
بررسي ها نشان مي دهد . انجمن ها حتي خود در بسياري موارد سعي در نزديکي به دولت داشته اند

در پيكره دولت ) گر نه حامي يا متولي يا مداخله( که هر يك از موارد مورد بررسي داراي يك مرتبط 
  . باشند ها مي

 
  هداف و وظايف اصليا •

ها، سازمان ها و انجمن ها سه چيز بوده  توان گفت كه عامل اصلي تشكيل اين نظام طور كلي مي به
 :است

o ارتقا کمي و کيفي و فراگير جنبه هاي مختلف صنعت 
o غير دولتي براي پيشبرد اهداف و سياستهاي كالن بخش هاياز  استفاده 
o ايجاد يک اجماع بين المللي 

اي از اهداف ذكر شده  ها، سازمان ها و انجمن ها، سلسله در قانون تاسيس هر يک از نظامبا اينحال 
  :ترين آنها عبارتند از است كه عمده
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o بخشي در امور مربوطه استاندارد سازي و نظم  
o رشد هماهنگ و فراگير و يکسان مخاطبان آنها  
o ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزش مخاطبان آنها  

  .ها، سازمان ها و انجمن هاي ياد شده آورده شده است ر اهداف تشكيل نظامدر جدول زير ساي
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              (ANSI)ي استاندارد آمريکا موسسه مل
              (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب 

              (IDB) بانک توسعه اسالمي 
              (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا
              )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي

              (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
              (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور

              (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
              (UNCITRAL)کميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل متحد

              ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 
              (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد

              (WB)بانک جهاني
  

ترين آنها  اي هستند كه عمده ها داراي يكسري وظايف پايه ها، هر يك از سازمان براي نيل به اهداف نظام
 :عبارتند از
o  قوانين و مقررات خاص تدوين 
o نظارت بر عملكرد مخاطبين 
o اي اعضا رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه 

  .هاي ياد شده آورده شده است در جدول زير پراكندگي وظايف اصلي در نظام
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                 (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا 
                  (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب 

                 (IDB) بانک توسعه اسالمي 
                   (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا
                 )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي

                 (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
                 (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور

                 (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
کميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل

                   (UNCITRAL)متحد
                 ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 

                (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد
                (WB)بانک جهاني
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  تامين بودجه •

پردازند كه  هاي گوناگوني به تامين بودجه مورد نياز خود مي هر يك از سازمانهاي ياد شده به روش
 .هاي تامين بودجه آنها نشان داده شده است حل ير راهدر جدول ز
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             (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا 
             (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب 

             (IDB) بانک توسعه اسالمي 
             (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا
             )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي

             (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
              (ITU)ه دوراتحاديه بين المللي ارتباطات از را

             (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
             (UNCITRAL)کميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل متحد

              ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 
             (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد

              (WB)بانک جهاني
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  انانتحليل ذينفعتحليل ذينفع. . ۳۳

افزار و نيازهاي اين  افزار، تحليل ذينفعان صنعت نرم يكي از منابع تعيين محدوده و عناصر نظام مهندسي نرم
گردد و سپس بر مبناي مدل  افزار ارائه مي در اين فصل ابتدا مدل تحليل ذينفعان صنعت نرم. باشد ذينفعان مي

براي تعيين  ۴از اين نيازها در فصل . گردد مي بندي ارائه شده، ذينفعان و نيازهاي آنان شناسايي و دسته
  .محدوده و اجزاي نظام استفاده خواهد شد

  
  مدل تحليل ذينفعان )۱‐ ۳

افزار، هر شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه در انجام فرآيندهاي اين  صنعت نرم ٢٣منظور از يك ذينفع
در تحليل ذينفعان، نقش و كاركرد هر  بايد توجه داشت كه. پذيرد صنعت مؤثر است يا از اين فرآيندها تأثير مي

بنابراين براي تحليل نيازهاي ذينفعان، ابتدا الزم است ذينفعان مختلف . ذينفع مهم است و نه هويت فردي او
هاي  براي تعيين گروه. استخراج گردد» نقش«بندي شده و سپس نيازهاي هر  از نظر نقش و كاركرد آنها دسته
در شكل زير . افزار شناسايي و مدلسازي شود فرآيندهاي مرتبط با صنعت نرم ذينفعان، ابتدا الزم است كه

  .مورد استفاده براي تحليل ذينفعان نمايش داده شده است ٢٤فرامدل
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                           
23 Stakeholder  
24 Meta-Model 
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، )افزاري توليد، مبادله و مصرف محصوالت و خدمات نرم(افزار  هاي اساسي صنعت نرم با توجه به حوزه
  :صورت زير ترسيم نمود ام را بهتوان فرآيندهاي اين نظ مي
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  افزار ذينفعان صنعت نرم )۲‐ ۳

  :بندي كرد توان در جدول زير جمع افزار و ذينفعان مرتبط با هريك را مي مجموعه فرآيندهاي صنعت نرم
  

 ذينفعان

 فرآيند

تامين 
 منابع مالي

تامين 
نيروي 

 نسانيا

تامين 
 دانش فني

مديريت 
كسب وكار

توليد 
محصوالت 
 و خدمات

 برداري بهره فروش

  * * * * * * كنندگان تامين
 * *    * * كنندگان مصرف
       * كنندگان مالي تامين

      *  نيروي كار
  *   * * * نهادهاي قانونگذاري
  *   * * * مراجع داوري

  
  :اند افزار در زير تشريح شده هريك از ذينفعان فرآيندهاي صنعت نرم

o افزاري را  منظور همه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه محصوالت و خدمات نرم: نكنندگا تامين
/ كنندگان ، توزيع٢٥افزار، مشاوران كنندگان نرم توليد. كنند توليد يا تامين مي) فروش(قصد مبادله  به

 .گيرند ، در اين دسته جاي مي٢٦افزاري دهندگان خدمات نرم فروشندگان و ارائه
o ن و كليه اشخاص حقيقي كه نيروي كار خود را در جريان فرآيندهاي توليد، كاركنا  :نيروي كار

كنندگان قرار  كنندگان و مصرف افزاري، در اختيار تامين مبادله و مصرف محصوالت و خدمات نرم
 .شوند دهند، نيروي كار محسوب مي مي

o صول يا كننده، هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه يك مح منظور از مصرف :كنندگان مصرف
همه . كند كننده خريداري مي از تامين) ونه فروش مجدد(افزاري را براي مصرف نهايي  خدمت نرم

، )كارفرما يا مشتري –افزار  كننده نرم عنوان مصرف به(هاي دولتي  كننده، سازمان افراد استفاده
 .گيرند افزار قرار مي كنندگان نرم ها و بنگاههاي اقتصادي خصوصي در زمره مصرف سازمان

o فرد حقيقي يا حقوقي كه تامين مالي همه يا بخشي از يك فرآيند توليد  :كنندگان مالي تأمين
منظور بازگشت سرمايه و كسب سود  كننده آن مطرح نيست، به عنوان مصرف افزار را، كه خود به نرم

تباري، بانكها و مؤسسات اع. كننده مالي نام دارد كند، تأمين يا با اهداف ديگر، تقبل مي
كنند، نهادهاي  افزاري مشاركت مي هاي نرم گذاران حقيقي يا حقوقي كه در شركتها و پروژه سرمايه

 .كنندگان مالي هستند المللي همگي در زمره تامين دولتي داخلي يا بين

                                           
 .باشد ارت، مديريت طرح و مانند آن ميافزاري، اعم از مشاوره، نظ كنندگان خدمات مشاوره نرم منظور از مشاوران در اينجا كليه ارائه  ٢٥
  افزاري مرتبط  خدمات آموزش، نگهداري، پشتيباني و ساير خدمات نرم  ٢٦
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o دار تنظيم يا تصويب  موجب قانون، عهده هر سازمان يا نهاد عمومي كه به :نهادهاي قانونگذار

. شود افزار است، قانونگذار محسوب مي و مقررات حاكم بر فرآيندهاي صنعت نرم ٢٧انينبخشي از قو
عالي  رساني، شوراي عالي اطالع عالي انفورماتيك كشور، شوراي مجلس شوراي اسالمي، شوراي

 .گيرند فناوري اطالعات، و ساير مراجع قانونگذاري در اين مقوله جاي مي
o قوقي كه به موجب قانون يا با توافق طرفين يك مبادله در هر شخص حقيقي يا ح :مراجع داوري

دار قضاوت در مورد اختالف بين طرفين مبادله يا تخلف  افزار، عهده جريان فرآيندهاي صنعت نرم
محاكم قضايي جمهوري اسالمي ايران، . شود شود، مرجع داوري محسوب مي يكي از طرفين مي

هايي از مراجع داوري  اي، نمونه سازمان نظام صنفي رايانه عالي انفورماتيك و شوراي انتظامي شوراي
  . هستند

  

                                           
هر گونه مقررات و ضوابط رسمي كه از سوي نهادهاي . كار رفته است واژه قانون به معنايي اعم از معناي مصطلح در ادبيات اداري كشور بهدر اينجا  ٢٧

  . اند محسوب شده» قانونگذار«عنوان قانون و اين نهادها  شود، به االجرا تشخيص داده مي افزار الزم خشي از ذينفعان صنعت نرمربط براي همه يا ب ذي
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  نيازهاي ذينفعان )۳‐ ۳

افزار، اينك براي تعيين و تحليل نيازهاي اطالعاتي و عملياتي هريك، بايد  با روشن شدن ذينفعان صنعت نرم
هر فرآيند ارائه شده در جدول زير نيازهاي هر ذينفع در . به نقش آنها در فرآيندهاي اين صنعت توجه كرد

  :است
 نياز رديف فرآيند ذينفع

  كنندگان تامين

تامين منابع 
  مالي

  كنندگان مالي آگاهي از فهرست و مشخصات تامين  ۱
  آگاهي از قوانين و مقررات تامين مالي  ۲
  اطمينان از رعايت شفافيت فرآيند تامين منابع مالي  ۳
  اطمينان از حفظ حقوق مالكيت معنوي  ۴

تامين نيروي 
  انساني

۵  
اهي از فهرست و مشخصات نيروي انساني واجد آگ

  شرايط
  آگاهي از نرخ پايه نيروي انساني  ۶
  هاي نيروي انساني بندي مهارت آگاهي از طبقه  ۷
  اي متقاضيان كار اطمينان از صالحيت و مهارت حرفه  ۸
  اي متقاضيان كار اطمينان از صحت سوابق حرفه  ۹

۱۰  
اي توسط  رعايت موازين اخالق حرفه اطمينان از

  نيروي انساني در حين كار

تامين دانش 
  فني

 آگاهي از فهرست و مشخصات منابع تامين دانش فني  ۱۱
  دهندگان دانش فني اطمينان از مالكيت معنوي ارائه  ۱۲
  آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر مبادله دانش فني   ۱۳

مديريت 
  وكار كسب

  انكنندگ آگاهي از نيازهاي مصرف  ۱۴
  كنندگان آگاهي از فهرست و مشخصات مصرف  ۱۵
  آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر معامالت   ۱۶

۱۷  
كنندگان  آگاهي از فهرست و ظرفيت كاري ساير تامين

  رشته هم

۱۸  
افزاري  آگاهي از فهرست و مشخصات محصوالت نرم

  مشابه
  اي و مشاورهافزاري  آگاهي از نرخ پايه خدمات نرم  ۱۹
  اطمينان از حفظ اطالعات سازمان  ۲۰

توليد 
محصول و 
  ارائه خدمات

۲۱  
افزار و ارائه  آگاهي از استانداردهاي اجباري توليد نرم

  خدمات

  آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر معامالت   ۲۲  فروش
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 نياز رديف فرآيند ذينفع

  اطمينان از حفظ حقوق مالكيت معنوي  ۲۳  فروش

۲۴  
فافيت فرآيند معامالت اطمينان از رعايت عدالت و ش

 افزارينرم
  افزاري و مشاوره آگاهي از نرخ پايه خدمات نرم  ۲۵
  آگاهي از سطح آمادگي و بلوغ كارفرما  ۲۶

  كنندگان مصرف

تامين منابع 
  مالي

  كنندگان مالي آگاهي از فهرست و مشخصات تامين  ۲۷
  آگاهي از قوانين و مقررات تامين مالي  ۲۸
  فافيت فرآيند تامين مالياطمينان از رعايت ش  ۲۹

تامين نيروي 
  انساني

۳۰  
آگاهي از فهرست و مشخصات نيروي انساني واجد 

  شرايط
  آگاهي از نرخ پايه نيروي انساني  ۳۱
  هاي نيروي انساني بندي مهارت آگاهي از طبقه  ۳۲
  اي متقاضيان كار اطمينان از صالحيت و مهارت حرفه  ۳۳
  اي متقاضيان كار اطمينان از صحت سوابق حرفه  ۳۴

۳۵  
اي توسط  اطمينان از رعايت موازين اخالق حرفه

  نيروي انساني در حين كار

  فروش

  آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر معامالت   ۳۶

۳۷  
افزار و ارائه  آگاهي از استانداردهاي اجباري توليد نرم

  خدمات

۳۸  
كنندگان  آگاهي از فهرست و مشخصات تامين

  واجدشرايط
  كنندگان اطمينان از هويت و صالحيت تامين  ۳۹
  كننده اي تامين اطمينان از سوابق حرفه  ۴۰
  كننده اي كاركنان تامين اطمينان از سوابق حرفه  ۴۱

۴۲  
اطمينان از رعايت عدالت و شفافيت فرآيند معامالت 

 افزارينرم

۴۳  
كنندگان واجدشرايط از  اطمينان از آگاهي همه تامين

  دهكنننياز مصرف
  كنندگان اطمينان از درك دقيق نياز توسط تامين  ۴۴

  كنندگان اطمينان از تداوم خدمات تامين  ۴۵  برداري بهره
 
 

 كنندگان مالي تامين

تامين منابع 
  مالي

  كنندگان آگاهي از فهرست و مشخصات تامين  ۴۶
  افزاري هاي نرم آگاهي از فهرست و مشخصات پروژه  ۴۷
  مقررات تامين ماليآگاهي از قوانين و   ۴۸
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  اطمينان از حفظ حقوق مالكيت معنوي  ۴۹

  اطمينان از رعايت شفافيت فرآيند تامين مالي  ۵۰

  نيروي كار
تامين نيروي 
  انساني

  كنندگان آگاهي از فهرست و مشخصات تامين  ۵۱
  كنندگان آگاهي از فهرست و مشخصات مصرف  ۵۲
  آگاهي از نرخ پايه نيروي انساني  ۵۳
  هاي نيروي انساني بندي مهارت از طبقهآگاهي   ۵۴
  كننده اطمينان از هويت و صالحيت تامين  ۵۵
  اي در حين كار اطمينان از حفظ سوابق حرفه  ۵۶
  ارتقاي دانش و مهارت فني  ۵۷

 نهادهاي قانونگذاري

تامين منابع 
  ۵۸  مالي

آگاهي از خالءها و اشكاالت قانوني در فرآيند تامين 
  منابع مالي

تامين نيروي 
  ۵۹  انساني

از خالءها و اشكاالت قانوني در فرآيند تامين  آگاهي
  نيروي انساني

تامين دانش 
  ۶۰  فني

آگاهي از خالءها و اشكاالت قانوني در فرآيند تامين 
  دانش فني

  ۶۱  فروش
آگاهي از خالءهاو اشكاالت قانوني در فرآيند معامالت 

  افزاري نرم

  مراجع داوري

تامين منابع 
  مالي

  اليآگاهي از قوانين و مقررات تامين م  ۶۲
  اطمينان از هويت و صالحيت طرفين اختالف  ۶۳
  آگاهي از سوابق طرفين اختالف  ۶۴

۶۵  
اطالع از موضوع معامله و تعهدات طرفين و دسترسي 

 به سوابق كار
  اطمينان از تاثير نتيجه داوري بر سوابق طرفين  ۶۶

تامين نيروي 
  انساني

  انساني  آگاهي از قوانين و مقررات تامين نيروي  ۶۷
  اطمينان از هويت و صالحيت طرفين اختالف  ۶۸
  آگاهي از سوابق طرفين اختالف  ۶۹

۷۰  
اطالع از موضوع معامله و تعهدات طرفين و دسترسي 

  به سوابق كار
  اطمينان از تاثير نتيجه داوري بر سوابق طرفين  ۷۱

تامين دانش 
  فني

۷۲  
تامين آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر فرآيند 

  دانش فني 
  اطمينان از هويت و صالحيت طرفين اختالف  ۷۳
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  آگاهي از سوابق طرفين اختالف  ۷۴

۷۵  
اطالع از موضوع معامله و تعهدات طرفين و دسترسي 

 به سوابق كار
  كننده دانش فني اطمينان از مالكيت معنوي تامين  ۷۶
  ق طرفيناطمينان از تاثير نتيجه داوري بر سواب  ۷۷

  فروش

  آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر معامالت   ۷۸
  اطمينان از هويت و صالحيت طرفين اختالف  ۷۹
  آگاهي از سوابق طرفين اختالف  ۸۰

۸۱  
اطالع از موضوع معامله و تعهدات طرفين و دسترسي 

  به سوابق كار
  اطمينان از تاثير نتيجه داوري بر سوابق طرفين  ۸۲
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  ه، عناصر و اجزاي نظامه، عناصر و اجزاي نظاممحدودمحدود. . ۴۴
شود، و سپس محدوده اين نظام با ارجاع به  افزار ارائه مي دراين فصل ابتدا تعريفي از نظام مهندسي نرم

در بخش . گردد هاي قبلي در حيطه اين نظام دانسته شده است، تبيين مي موضوعاتي كه در مطالعات و طرح
  .اهد شدهاي اساسي اين نظام تشريح خو آخر عناصر و مؤلفه

  
  افزار تعريف نظام مهندسي نرم )۱‐ ۴

دست آمد، و  به) ۴‐۲(و جهان  ) ۳‐۲(هاي مشابه در ايران  بندي آنچه در مطالعه و بررسي نظام از جمع
گردد كه آنچه ما از آن به  آشكار مي) ۲‐۲(افزار  همچنين نتايج مطالعات قبلي در زمينه نظام مهندسي نرم

  :هاي زير باشد تواند واجد وجوه و ويژگي بريم، مي نام مي »افزار نظام مهندسي نرم«عنوان 
o افزار ناظر به تامين حقوق فردي و جمعي شاغلين صنعت  اين وجه از نظام مهندسي نرم: وجه صنفي

 .باشد ترين كاركرد آن دفاع مستقيم از اين حقوق صنفي مي افزار است و مهم نرم
o افزار يا  هاي علمي و فني جامعه مهندسان نرم ظرفيت اين وجه ناظر به تقويت و توسعه: اي وجه حرفه

باشد، و موضوعاتي از قبيل منشور اخالقي، اشاعه و اشتراك دانش  ساير شاغلين در اين حرفه مي
 .شود اي را شامل مي مهندسي، و مقررات ناظر بر رفتار حرفه

o كه در جريان مبادله بخشي روابطي است  در اين وجه نظام آنچه موردنظر است نظم: وجه ارتباطي
كنندگان اين  كنندگان و مصرف افزار، ميان تامين اقتصادي محصوالت و خدمات صنعت نرم

كنندگان و  وجه ارتباطي مستلزم حفظ دوجانبه حقوق تامين. شود محصوالت و خدمات، برقرار مي
تامين  كنندگان در جريان مبادله اقتصادي است، و طبيعي است كه براي پوشش اين وجه، مصرف

 .عناصر معيني از وجوه باال نيز ضروري خواهد بود
اكنون وجه صنفي نظام  شويم كه هم هاي موجود در كشور متوجه مي ها و تشكل با نگاهي به نهادها، نظام

شود، كه البته دامنه  پوشش داده مي» اي كشور سازمان نظام صنفي رايانه«افزار عمدتاً توسط  مهندسي نرم
بنابراين . شود هاي فناوري اطالعات و ارتباطات را نيز شامل مي افزار بوده و ساير رشته ر از نرمت شمول آن وسيع

  .آن است) تنظيمي(اي و ارتباطي  افزار بايد بر آن تأكيد نمود وجوه حرفه آنچه در تعريف نظام مهندسي نرم
افزار نگاه كنيم، با توجه به  مدهنده به نظام مهندسي نر از سوي ديگر در صورتي كه از منظر اجزاي تشكيل

  :تشخيص خواهد بود هاي مشابه در داخل و خارج، اجزاي زير قابل نمونه
o يا (يعني متون و مداركي كه نحوه رفتار ذينفعان حرفه : قوانين، مقررات، استانداردها و راهنماها

ت داده ويا آنها را را در اين يا آن موقعيت خاص تعيين كرده يا اساساً به اين ذينفعان هوي) صنعت
 .كنند بندي مي طبقه

o اتكاي قوانين و استانداردها، و يا به دليل  هاي انجام كار است كه به ها، روش منظور از رويه: ها رويه
عنوان الگو و راهنماي رفتاري اين  شده ذينفعان نظام، در هر مورد به توافقات متعارف و پذيرفته
ديهي است كه بسته به ميزان رشديافتگي و بلوغ يك نظام، ب. شود ذينفعان از آنها استفاده مي

 .ها بايد به قوانين، مقررات و استانداردهاي مكتوب مبتني گردند بخش بيشتري از رويه
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o براي تدوين، نگهداري، بروزرساني، اجرا و نظارت بر انجام رفتارهايي كه توسط قوانين، : نهادها

گردند، نياز به نهادهايي است  هاي غيرمكتوب نظام تعيين مي مقررات و استانداردها، يا بنا بر رويه
 .دار گردند كه اين وظايف را عهده

  
  :ايم تا تعريفي رسمي از اين نظام ارائه كنيم افزار، آماده اكنون با تعيين وجوه و اجزاي نظام مهندسي نرم

  
ها، راهنماها و  ت، دستورالعملقوانين، مقررا  اي است از استانداردها، افزار، مجموعه نظام مهندسي نرم

افزار كشور از منظر مبادله محصوالت  بخشي به  صنعت نرم نهادهاي اجرايي و نظارتي كه براي نظم
افزاري در جامعه، با هدف حفظ منافع مشروع همه ذينفعان اين صنعت، ايجاد فضاي  و خدمات نرم

  .شوند زار كشور تدوين و اجرا مياف جانبه و پايدار صنعت نرم مشاركت و رقابت، و توسعه همه
  

  بايد توجه كرد كه در اين تعريف؛
o مانند وجوه صنفي (افزار مورد تاكيد قرار گرفته است، و ساير وجوه آن  وجه ارتباطي نظام مهندسي نرم

 .بايد در ارتباط با اين وجه مورد توجه قرار گيرد) اي و حرفه
o افزاري دانسته شده است، اما با توجه به  دمات نرمهرچند حوزه كاربرد نظام، مبادله محصوالت و خ

پيوستگي سه حوزه توليد، مبادله و مصرف همه فرآيندهايي كه در جريان توليد، مبادله و مصرف 
 . افزاري در جامعه بايد اجرا شود، ممكن است مورد توجه قرار گيرد محصوالت و خدمات نرم

o ها و همچنين نهادهاي اجرايي و  قررات، دستورالعملاجزاي نظام، مركب از استانداردها، قوانين، م
 .نظارتي دانسته شده است

o افزار تعيين شده است، بديهي است كه  بخشي به فرآيندهاي صنعت نرم از آنجا كه هدف نظام، نظم
جزء محدوده ) افزار كنندگان نرم عنوان نمونه توليد به(بندي ذينفعان اين فرآيندها  شناسايي و طبقه

 .گيرد ار مينظام قر
o هدف حفظ منافع مشروع همه ذينفعان اين صنعت، ايجاد « انداز نظام در اين تعريف،  آرمان و چشم

دانسته شده است، كه با » افزار كشور جانبه و پايدار صنعت نرم فضاي مشاركت و رقابت، و توسعه همه
در طراحي و اجراي اين نظام بنابراين . گيرد اندكي توسع همه ذينفعان احتمالي اين صنعت را دربرمي

  . بايد آرمان يادشده مورد توجه قرار گيرد) و اجزاي آن(
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  محدوده )۲‐ ۴
افزار ابتدا با تحليل تعريف نظام، نكات اصلي در تعيين محدوده  منظور تعيين محدوده نظام مهندسي نرم به

افزار مطرح  م مهندسي نرمنظام را استخراج كرده و سپس با تحليل موضوعاتي كه پيش از اين در دامنه نظا
  .كنيم تر مي بوده است، اين محدوده را دقيق

  :آيد، عبارتست از دست مي نخستين نكاتي كه از تحليل تعريف نظام به
o بخشي به فرآيندهاي توليد، مبادله و مصرف  قوانين، مقررات و استانداردهايي كه براي نظم

بنابراين در درجه اول . گنجد منه اين نظام ميافزاري موردنياز است، در دا محصوالت و خدمات نرم
بخشي به موارد زير باشد، در دامنه نظام  قوانين، مقررات و استانداردهايي كه شامل تعريف و هويت

 :است
  افزاري شناسايي محصوالت و خدمات نرم ‐
 افزاري بندي محصوالت و خدمات نرم طبقه ‐
 ريافزا كنندگان محصوالت و خدمات نرم شناسايي تامين ‐
 افزاري كنندگان محصوالت و خدمات نرم بندي تامين طبقه ‐
 افزاري هاي مبادله محصوالت و خدمات نرم شناسايي روش ‐
 افزاري قوانين حاكم بر مبادله محصوالت و خدمات نرم ‐
 افزاري تعهدات طرفين مبادله محصوالت و خدمات نرم ‐

o با قوانين، مقررات و استانداردهاي ها تنها از جهت ارتباط  اطالق اين نظام به نهادها و سازمان
 .موضوع نظام است

o  دامنه نظام از نظر جغرافيايي كشور ايران است، اما از جهت اطالق بر فرآيندهاي مبادله محصوالت و
افزاري، در هر مورد كه يكي از طرفين اين فرآيندها تابعيت ايراني داشته باشد، قوانين و  خدمات نرم

 .قابل اطالق خواهد بود) الملل يت موازين حقوق بينبا رعا(مقررات اين نظام 
o هاي صنفي يا ساير نظامات سياسي،  افزار كشور كه در حوزه وجوه اقتصادي يا اجتماعي صنعت نرم

طرح يا حل باشد، و مستقيماً به فرآيند مبادله محصوالت و خدمات  اقتصادي و اجتماعي موجود قابل
افزاري، قوانين كار و  هاي نرم ها و پروژه مثال تأمين مالي شركتعنوان  به(افزاري مربوط نگردد  نرم

هاي صنفي كارگري و كارفرمايي، نظام آموزش عمومي پايه و  مديريت نيروي انساني، قوانين تشكل
 .، از محدوده نظام خارج است...)عالي در كشور، 

o پذيري بنگاههاي  ، رقابتوكار قوانين و مقررات تنظيمي موضوع اين نظام نبايد فضاي رقابتي كسب
هاي رقابتي بنگاههاي فعال  بنابراين حوزه. اقتصادي و عدالت و شفافيت اقتصادي را مخدوش سازد

مانند نيروي انساني، منابع مالي، تكنولوژي، تبليغات و بازاريابي، اتحادهاي استراتژيك، (در صنعت 
ها تنها  ظام قرارگيرد، و مداخله در اين حوزهالشعاع قوانين و مقررات محدودكننده اين ن نبايد تحت...) 

پذيركردن  بيني كنندگان، پيش اي صورت گيرد كه مستقيماً به رعايت حقوق مصرف بايد در محدوده
كننده، و تضمين كيفيت اين محصوالت و خدمات مربوط  كننده و مصرف رفتارهاي متقابل تأمين

 .ندازدباشد، و يا تخطي از آن منافع جامعه را به خطر ا
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o بنگاهي حل شود، مانند توسعه و  ْ  افزار كشور كه بايد در حوزه درون بخشي از مشكالت صنعت نرم

 .گيرد در حوزه نظام قرار نمي... ريزي استراتژيك و  بهبود مديريت، مديريت تكنولوژي، برنامه
o ي و آور مانند جمع(افزار  هاي ضروري براي مديريت و توسعه صنعت نرم برخي از فعاليت

گيرد، اما در  افزار قرار نمي هرچند در حوزه نظام مهندسي نرم) وتحليل آمار و اطالعات بازار تجزيه
 .صورت نتايج جنبي حاصل گردد شده ممكن است به بيني هاي پيش صورت استقرار نظام

o ي نياز ضرور هرچند پيش) ويژه در بخش دولتي به(هاي الزم براي توسعه ظرفيت كارفرمايي  فعاليت
 .٢٨گيرد افزار قرار نمي باشد، اما مستقيماً در دامنه نظام مهندسي نرم افزار كشور مي توسعه صنعت نرم

 
هاي پيشين مرتبط با نظام  با توجه به خطوط راهنماي فوق اينك كليه موضوعاتي كه در مطالعات و فعاليت

شمول هريك را تعيين  و شمول يا عدم افزار مطرح بوده است را با محدوده مورد نظر نظام مقايسه مهندسي نرم
در جدول زير عالوه بر تعيين شمول يا عدم شمول هر مورد، داليل عدم شمول در موارد . نمائيم مي

). منظور حصول اطمينان از پوشايي تحليل، موارد تكراري حذف نشده است به(غيرمشمول بيان شده است 
اند،  افزار دانسته شده كه مشمول نظام مهندسي نرمهمچنين يادآوري اين نكته ضروري است كه مواردي 

. شوند ممكن است در تعريف اوليه داراي ابعاد و وجوهي باشند كه در تعريف كنوني نظام، پوشش داده نمي
  :باشد بنابراين قيد شمول بر يك مورد، به معناي شمول نظام برهمه ابعاد و وجوه آن مورد نمي

  

 موضوعرديف
 شمول

 مالحظات
 رخي بلي

 افزار كشورپروژه بررسي وضعيت نرم
     * تهيه و تدوين اليحه قانوني حمايت از حق تأليف۱

۲
هاي مختلف  تهيه قرارداد نمونه براي فعاليت

     *  افزاري نرم

۳
تهيه و تدوين ضوابط آزمايش و چگونگي تحويل 

     *  افزاري محصوالت نرم

۴
زمان  تهيه و تدوين راهنماي برآورد هزينه و

     *  افزاري هاي نرم پروژه

  *    هاي انفورماتيك اجراي آزمايشي پروژه شاخص۵
بخشي از نتايج موردنظر ممكن است 

 . حصول باشد صورت نتايج جنبي قابل به

۶
هاي مطلوب اشاعه دانش  بررسي و تدوين شيوه

 ITتوسعه عمومي فناوري   *    انفورماتيك

  *    طرح ايجاد كتابخانه جامع انفورماتيك۷
هاي عمومي مديريت دانش  مربوط به حوزه

افزاري يا يك فعاليت صنفي مرتبط با  رمن
 .اشتراك دانش است

     *  نامه انفورماتيك تدوين واژه۸

۹
هاي  تدوين راهنماي عمومي بازنگري و بهبود روش

  اداري
  توسعه ظرفيت كارفرمايي  *  

                                           
 ]احساني[براي نمونه نگاه كنيد به   ٢٨
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 موضوعرديف
 شمول

 مالحظات
 رخي بلي

     *  افزاري تهيه طرح تدوين استانداردهاي نرم۱۰

۱۱
هاي  بررسي نحوه تامين نيروي انساني در حرفه

  افزاري نرم
 سعه صنعتحوزه تو  *  

     *  افزاري هاي نرم بندي تخصص ها و رده تعريف حرفه۱۲
 حوزه آموزش عمومي يا حوزه صنفي  *    افزاري هاي نرم طرح بازآموزي شاغلين حرفه۱۳
 حوزه آموزش عمومي  *    افزار بازنگري دروس رشته نرم۱۴
 وميحوزه آموزش عم      دانشگاهي كامپيوتري آموزش پيش۱۵

۱۶
بررسي و انتخاب متدولوژي طراحي و توليد 

 سطح بنگاهي  *    افزارهاي كاربردي نرم

۱۷
بررسي چگونگي انتقال تكنولوژي و دانش فني 

 حوزه توسعه صنعت  *    افزار نرم

۱۸
هاي كاربردي  تدوين الگوي طراحي و ايجاد سيستم

 حوزه تكنولوژي  *    ملي

 موزش عموميحوزه آ  *    افزار كارگاه تجربي توليد نرم۱۹
 توسعه ظرفيت كارفرمايي  *    افزاري عمومي هاي نرم تدوين مشخصات بسته۲۰
 حوزه تكنولوژي  *    افزارهاي بنيادي بررسي و تحليل ضوابط تهيه نرم۲۱

 )مپنا(افزاري هاي نرمپروژه تدوين مقررات پيمان
     *  زارياف نامه ارجاع كارهاي نرم آئين۲۲

 افزارپروژه تدوين برنامه صنعت نرم
 توسعه ظرفيت كارفرمايي  *   آموزش مديران اجرايي كشور۲۳
 حوزه توسعه صنعت  *    ها ايجاد و اعطاي تسهيالت و معافيت۲۴

۲۵
ايجاد و اعطاي تسهيالت الزم جهت شركت در 

 حوزه توسعه صنعت  *    المللي نمايشگاههاي بين

۲۶
صوبات قانوني براي عضويت ايران در اخذ م
 حوزه توسعه صنعت  *    المللي افزاري بين هاي نرم بخش

 .عنوان كلي است  *    رساني اطالع۲۷

۲۸
هاي  اقدامات اجرايي ويژه انجمن شركت

 منتفي  *    انفورماتيك

۲۹
اقدامات اجرايي ويژه شركت تحقيقات و توسعه 

 منتفي  *    افزار صادرات نرم

 حوزه توسعه صنعت  *    ه و نمايشگاههاي داخليبرگزاري جشنوار۳۰
 حوزه توسعه صنعت  *    افزار برگزاري سمينارهاي تخصصي نرم۳۱
 .عنوان كلي است  *    تهيه برنامه و بودجه و تأمين اعتبارات الزم۳۲
 در مورد قوانين و مقررات مشمول    *  تدوين و تصويب قوانين الزم۳۳
     *  افزاري موردنياز تدوين يا تعيين استانداردهاي نرم۳۴
 حوزه آموزش عمومي يا تخصصي  *    تربيت مديران پروژه كارآمد۳۵
 حوزه توسعه صنعت  *    تقويت و ايجاد گروههاي همكار۳۶
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 موضوعرديف
 شمول

 مالحظات
 رخي بلي

۳۷
هاي بازرگاني و امورخارجه از  حمايت وزارتخانه

 صنفي ‐حوزه توسعه صنعت   *    تأسيس آسان دفاتر نمايندگي در خارج از كشور

 سطح بنگاهي –حوزه مديريت فناوري  *  افزاررآهم نمودن ابزارهاي توليد نرمف۳۸

۳۹
منظور نمودن تسهيالت الزم جهت امكان همكاري 

افزاري با شركتهاي ايراني در  شركتهاي خارجي نرم
  هاي خارج از كشور نامه ها و مقاوله پروتكل

 صنفي –حوزه توسعه صنعت   *  

۴۰
هاي توليدي به سوي تقويت  هدايت شركت

 صنفي –حوزه توسعه صنعت   *    هاي كاربردي تخصص

۴۱
كل  طراحي ساختار، تشكيالت و شرح وظايف اداره

 منتفي  *    افزار مهندسي نرم

۴۲
افزار واحدهاي  تدوين شرح وظايف بخش نرم

 .مربوط به تشكيالت داخلي دولت است  *    انفورماتيك

     *  مهندسي كشور‐افزار نظام فني تدوين بخش نرم۴۳
     *  زارياف تعريف و شناسايي جرائم نرم۴۴

۴۵
هاي الزم جهت ايجاد  نامه تدوين مقررات و آئين
 صنفي –توسعه صنعت   *    تسهيالت و معافيت

۴۶
انتخاب متدولوژي يكنواخت جهت بررسي نيازهاي 

 توسعه ظرفيت كارفرمايي  *    افزاري دستگاههاي دولتي نرم

۴۷
ها و  پارك(افزار  طرح تفصيلي ايجاد مناطق آزاد نرم

 توسعه صنعت  *    )افزار ي نرمشهركها

۴۸
اي و كشوري  بررسي و شناخت بازارهاي منطقه

 توسعه صنعت  *    افزار نرم

 توسعه صنعت  *    افزار تدوين قوانين و مقررات تسهيل صادرات نرم۴۹

۵۰
اي  الخط مناسب جهت كاربردهاي رايانه تدوين رسم

 استانداردهاي فني  *    و استاندارد فارسي

 توسعه ظرفيت كارفرمايي  *    ن طرح آموزش مديرانتدوي۵۱
 توسعه ظرفيت كارفرمايي *  افزاريهاي نرمطراحي دوره آموزش كنترل پروژه۵۲

۵۳
هاي انفورماتيكي و  بندي مشاغل رسته اصالح طبقه

 توسعه ظرفيت كارفرمايي  *    افزاري نرم

 توسعه ظرفيت كارفرمايي  *    افزار تهيه مواد تبليغاتي و آموزشي صنعت نرم۵۴

۵۵
تدوين روش برگزاري جشنواره وسمينارهاي 

  افزاري نرم
 كارفرمايي توسعه ظرفيت  *  

 هاي انفورماتيكيتدوين و مديريت پروژه
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    *  هاي انفورماتيكي تدوين و مديريت پروژه۵۶

  
  
  
  
  
 

 )نمنا(افزار ايراننظام مهندسي نرم

۵۷

بررسي وضعيت فعلي بازار نرم افزار كشور و تعيين 
مترهاي حاكم بر آن،  نظير ميزان نيروي كار پارا

حجم كلي بازار، . شاغل در آن، سطح بهره وري
درصد درآمد ناخالص ملي ناشي از صنعت نرم افزار، 
تعداد شركتها، موسسات و گروههاي فعال در آن و 

  غيره

 نتيجه جانبي نظام  *  

     *  افزاري نرم كارهايطبقه بندي ۵۸
     *  افزاري طبقه بندي شركتهاي نرم۵۹

۶۰
ن نقش مشاور در كارهاي نرم افزاري و تاثير تدوي

 آن بر موفقيت اين كارها
*     

   * تدوين روش ارجاع كارهاي نرم افزاري۶۱

۶۲
بررسي استانداردهاي نرم افزاري و انتخاب يا تدوين 

  استانداردهاي ملي
*     

۶۳
بررسي و انتخاب و به كارگيري استانداردهاي 

و (SPICE, CMM, ISO 9000 كيفيت 
  در صنعت نرم افزار) غيره

  *  
در . در سطح بنگاهي عامل رقابتي است

بنگاهي جزء مسائل صنفي يا در  سطح بين
 .شود ه صنعت مطرح ميحوزه توسع

۶۴
استاندارد  شبررسي، انتخاب و يا تدوين فرارو

افزار  تحليل و طراحي سيستم براي صنعت  نرم
  كشور

 حوزه تكنولوژي  *  

     *  افزاري ورده هاي نرمتدوين روش تحويل گرفتن فرآ۶۵

۶۶
تدوين مقررات دوره ضمانت فرآورده ها و خدمات 

  نرم افزاري
*     

     *  تدوين مقررات مربوط به بسته هاي نرم افزاري۶۷

۶۸
بررسي مسائل حقوقي قراردادهاي نرم افزاري و 

  تدوين پيمان نامه هاي استاندارد يا نمونه
*     

۶۹
قي مربوط به صنعت نرم افزار بررسي مسائل حقو

  كشور
 در مورد مسائل مشمول    *
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 مالحظات
 رخي بلي

۷۰

ررسي مسائل مربوط به قانون حق تاليف در صنعت ب
نرم افزار كشور شامل نقاط قوت و ضعف قانون،  

آئين نامه هاي اجرايي مربوطه، شيوه و عرف 
اجرايي، برخورد قوه قضائيه با مصاديق تخلف از 

  قانون

*     

۷۱
رم افزار شامل تدوين مقررات مربوط به تنظيم بازار ن

  عرضه محصوالت خارجي و حقوق مصرف كننده
*     

۷۲
بررسي گره گاه هاي صادرات نرم افزار و خدمات 

 توسعه صنعت  *    نرم افزاري

۷۳
ضوابط حاكم بر رقابت شركتهاي نرم افزاري در 
جهت تسهيل رقابت آزاد و جلوگيري از تشكيل 

  انحصار
*     

۷۴
ر صنعت نرم افزار كشور بررسي و تعيين بهره وري د

 توسعه صنعت  *    و پيشنهاد راه كارهاي باال بردن سطح بهره وري

۷۵
تدوين روابط بين كارفرما و كارشناس در صنعت 

بررسي تاثير قانون كار بر صنعت نرم  –نرم افزار 
  افزار و پيشنهاد تغييرات الزم در قانون مزبور

 صنفي ‐حوزه روابط كار   *  

۷۶
بررسي كيفيت فرآورده هاي نرم افزاري از ديدگاه 

هاي مختلف و ارائه راهكارهاي مختلف براي ارتقاء 
 سطح كيفيت

 حوزه تكنولوژي –توسعه صنعت   *  

۷۷
چگونگي جذب نقدينگي و سرمايه گذاري در 

 توسعه صنعت  *    صنعت نرم افزاري كشور

۷۸
تعيين  –نقش اينترنت در صنعت نرم افزار كشور 

كه بر آن بايد حاكم نيازها، كاستي ها و ضوابطي 
  گردد

 عمومي  *  

۷۹
بررسي آموزش ها و دوره هاي دانشگاهي در زمينه 

صنعت نرم افزار كشور و ميزان تطابق آن با 
  .نيازهاي صنعت

 حوزه آموزش عمومي  *  

۸۰
بررسي آموزش هاي فني و حرفه اي ارائه شده به 

ر افزار و تاثي كارشناسان و عالقمندان به صنعت نرم
  آن بر صنعت

 عمومي  حوزه آموزش  *  

۸۱
بررسي صنعت نشر كتب مربوط به صنعت نرم افزار 

 حوزه آموزش عمومي  *    و ميزان برآورده سازي نيازهاي صنعت

۸۲
بررسي ميزان آگاهي و قابليت مديران شركتهاي 

نيازها و پيشنهاد  ،ها تعيين كاستي –افزاري  نرم
 حل هاي مناسب راه

 سطح بنگاهي  *  

۸۳
قش بازار بورس و اثري كه مي تواند بر بررسي ن

  .صنعت نرم افزار كشور داشته باشد
 توسعه صنعت  *  
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۸۴
بررسي انواع عوارض و ماليات هايي كه شركتهاي 
نرم افزاري ناچار از پرداخت آن هستند و پيشنهاد 

 راه حل مناسب در هر مورد
 صنفي  *  

     *  يكارهاي نرم افزار) طبقه بندي(آئين نامه تعريف ۸۵
     *  مه ارجاع كارهاي نرم افزاريآئين نا۸۶
     *  هاي نرم افزاري مقررات پيمان۸۷
     *  آئين نامه طبقه بندي شركت هاي نرم افزاري۸۸

۸۹
آئين نامه ضوابط شركت هاي مشاور و ناظر در 

  قراردادهاي نرم افزاري
*     

     *  واژه نامه مهندسي نرم افزار كشور۹۰
     *  اريآئين نامه طبقه بندي پيمانهاي نرم افز۹۱

۹۲
راهنماي استفاده از آئين نامه طبقه بندي پيمانهاي 

     *  نرم افزاري

     *  راهنماي تعيين اندازه پروژه هاي نرم افزاري۹۳
     *  آئين نامه ارجاع كارهاي نرم افزاري۹۴

۹۵
راهنماي استفاده از آئين نامه ارجاع كارهاي نرم 

     *  افزاري

۹۶
شامل   مجموعه مقررات پيمانهاي نرم افزاري،

     *  شرايط عمومي پيمان و پيمان نامه هاي نمونه

     *  راهنماي استفاده از مقررات پيمان هاي نرم افزاري۹۷
     *  آئين نامه طبقه بندي شركت هاي نرم افزاري۹۸

۹۹
راهنماي استفاده از آئين نامه طبقه بندي شركت 

     *  هاي نرم افزاري

   * آئين نامه ضوابط شركتهاي مشاور و ناظر۱۰۰

۱۰۱
راهنماي استفاده از آئين نامه ضوابط شركتهاي 

     * مشاور و ناظر

 پيشنهاد اجرايي نماتن
     * تعريف پروژه۱۰۲
     *  برگزاري مسابقه۱۰۳
     *  افزاري نامه نرم تدوين پيمان۱۰۴
     *  طرح مديريت اجرايي۱۰۵
     *  طرح مديريت پيكربندي۱۰۶
     *  طرح تضمين کيفيت۱۰۷
     *  طرح کنترل پروژه۱۰۸
     *  طرح توصيف متدولوژي۱۰۹
     *  طرح وارسي و اعتبارسنجي۱۱۰

  *    طرح تهيه نسخه پشتيبان۱۱۱
مربوط به استانداردهاي فني ويژه هر پروژه 

 .است
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مربوط به استانداردهاي فني ويژه هر پروژه   *    طرح انتقال داده ها۱۱۲
 .است

   * طرح آزمون پروژه۱۱۳

مربوط به استانداردهاي فني ويژه هر پروژه   *    طرح امنيت نرم افزار۱۱۴
 .است

     *  طرح تحويل نرم افزار۱۱۵
     *  ضمانت نرم افزار۱۱۶
     *  پشتيباني نرم افزار۱۱۷
 حوزه تكنولوژي  *    تشريح کامل طرح توصيف متدولوژي۱۱۸
 حوزه تكنولوژي  *    مثال عملي براي فراروش هاي مطرح۱۱۹
     *  دو زبانه نمودن مراحل انجام کار۱۲۰
     *  ر براي مراحل انجام کارتهيه يک نرم افزا۱۲۱

 ۱فاز–نماتن
     *  افزاري هاي نرم مشاوره پروژه۱۲۲
     *  (RFP)تهيه درخواست براي ارائه پيشنهاد ۱۲۳
     *  افزاري هاي نرم نظارت بر پروژه۱۲۴
     *  (Proposal)پيشنهاد ۱۲۵
     *  برگزاري مسابقه و ارزيابي پيشنهاد۱۲۶
     *  افزاري نامه نرم پيمان۱۲۷

 ۲زفا–نماتن
     *  (MDD)استاندارد سند توصيف متدولوژي ۱۲۸
     * (PMP)استاندارد طرح مديريت پروژه۱۲۹
     * (QAP)استاندارد طرح تضمين كيفيت۱۳۰
     *  (CMP)استاندارد طرح مديريت پيكربندي ۱۳۱
     * (V&V)گذارياستاندارد طرح تصديق و صحه۱۳۲
     *  افزار استاندارد طرح آزمون نرم۱۳۳
     *  افزار رد طرح انتقال وتحويل نرماستاندا۱۳۴
     *  افزار استاندارد طرح ضمانت نرم۱۳۵
     *  استاندارد طرح نظارت۱۳۶

 هاي انفورماتيك ايرانافزار انجمن شركتكميته نرم

۱۳۷
نامه اجرايي توليد، فروش و مصرف  آئين«تدوين 
     * »افزاري هاي نرم بسته

۱۳۸
افزار  ليد نرمپيگيري تدوين ضوابط اعطاي پروانه تو

 صنفي  *    )وزارت صنايع(

۱۳۹
هاي آموزشي متناسب با  مشاركت در تدوين دوره

 حوزه آموزش عمومي  *    افزاري هاي نرم نيازهاي شركت



 افزارنداردهاي توليد و توسعه نرمپروژه تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استا  ۱۷۸از      ۵۹صفحه    
 NMTN3.FinalReport.doc گزارش نهايي  ۸/۶/۱۳۸۵:  تهيه تاريخ

 

 موضوعرديف
 شمول
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 رخي بلي

۱۴۰
افزار  هاي گروهي از صنعت نرم مشاركت در بازديد

 صنفي  *    ساير كشورها

 حوزه آموزش عمومي *  افزاريهاي نرمآوري نيازهاي آموزشي شركت جمع۱۴۱

۱۴۲
هاي  نامه ها براي دريافت گواهي همكاري با شركت

  ...)،  ISO  ،TickIT(كيفيت 
 نفيص  *  

 صنفي  *    هاي جمعي رساني و ارتباط با رسانه اطالع۱۴۳

۱۴۴
بررسي نرخ «پيگيري و نظارت بر اجراي پروژه 

     *  »افزار كارشناسي نرم

 صنفي  *    افزار بررسي اثرات تحريم اقتصادي بر صنعت نرم۱۴۵
 صنفي  *    افزاري هاي نرم بررسي اثرات طرح تكفا بر شركت۱۴۶

۱۴۷
افزاري براي شركت در  كمك به شركتهاي نرم

 صنفي  *    نمايشگاههاي داخلي و خارجي

۱۴۸
حمايت از حقوق «پيگيري تدوين و تصويب قانون 

     *  »اي افزارهاي رايانه پديدآورندگان نرم

۱۴۹
در رابطه با  هاي كاري برگزاري سمينارها و گروه

 اشتراك دانش  *    هاي جديد تكنولوژي

۱۵۰
هاي  هاي ايجاد كنسرسيوم بين شركت تدوين روش

 صنفي  *    افزاري براي انعقاد قراردادهاي بزرگ نرم

۱۵۱
هاي آموزشي جهت ارتقاء  ها و دوره برگزاري كالس

 اشتراك دانش  *    افزار كيفي متخصصين و مديران صنعت نرم

۱۵۲
  افزار با همكاري بانك تشكيل صندوق مطالعاتي نرم

صنعت و معدن، وزارت صنايع و معادن و 
  عالي انفورماتيك شوراي

 صنفي  *  

 صنفي  *    »بازاريابي و توسعه بازار«پروژه مطالعاتي ۱۵۳
 صنفي  *    »مراكز تامين تسهيالت«پروژه مطالعاتي ۱۵۴

۱۵۵
هاي  نامه كمك به تاسيس شركت تهيه آئين«پروژه 
 صنفي  *    »افزاري نرم

۱۵۶
نامه ارائه تسهيالت بانكي به  تهيه آئين«ژه پرو

 صنفي  *    »افزاري هاي نرم شركت

۱۵۷
تحقيق و بررسي شرايط چگونگي استفاده از «پروژه 

 ITالمللي در زمينه  تسهيالت و اعتبارات بين
  »هاي مرتبط با سازمان ملل متحد خصوصاً سازمان

 صنفي  *  

۱۵۸
الت تهيه راهنماي دريافت اعتبارات و تسهي«پروژه 
شده در قانون صادرات خدمات فني و  تعيين

  »مهندسي براي صادركنندگان
 صنفي  *  

۱۵۹
پيگيري تدوين استاندارد تبادل اطالعات بين 

 استانداردهاي فني  *    اي افزارهاي دبيرخانه نرم
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۱۶۰
و تحليل اطالعات و آمار   آوري و تجزيه تهيه، جمع

 نتيجه جنبي  *    افزار ايران از عملكرد صنعت نرم

۱۶۱
هاي جهاني در مورد وضعيت صنعت  بررسي گزارش

 ك دانشاشترا  *    افزار در دنيا نرم

۱۶۲
هاي مختلف  هاي همگن در زمينه گسترش گروه

 صنفي  *    ...)افزارهاي پزشكي، اتوماسيون اداري،  نرم(صنعت 

۱۶۳
نامه احراز صالحيت و  آئين«مشاركت در بازنگري 

     *  »هاي انفورماتيكي بندي شركت طبقه

     *  »افزار بندي نرم دسته«يه طرح ته۱۶۴
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  عناصر و اجزاي نظام )۳‐ ۴

) ۳‐۴(گيرند  افزار ابتدا موضوعاتي را كه در محدوده نظام قرار مي براي تعيين اجزا و عناصر نظام مهندسي نرم
هاي اصلي  بندي كرده و عناصر و مؤلفه از نظر موضوعي دسته) ۳‐۳(و سپس نيازهاي اطالعاتي ذينفعان را 

  .دهيم ا تشخيص مينظام ر
  

 كاركرد/ مؤلفه  موضوعرديف

 افزار كشورپروژه بررسي وضعيت نرم
 )مالكيت معنوي(تدوين معيارها   تهيه و تدوين اليحه قانوني حمايت از حق تأليف۱
 )ارجاع كار(تدوين معيارها    افزاري هاي مختلف نرم تهيه قرارداد نمونه براي فعاليت۲

۳
تهيه و تدوين ضوابط آزمايش و چگونگي تحويل 

 )نجام كارا(تدوين معيارها   افزاري محصوالت نرم

۴
هاي  تهيه و تدوين راهنماي برآورد هزينه و زمان پروژه

 )ارجاع كار(تدوين معيارها   افزاري نرم

 )كليات(تدوين معيارها   نامه انفورماتيك تدوين واژه۵
 )انجام كار(تدوين معيارها   افزاري تانداردهاي نرمتهيه طرح تدوين اس۶
 )نيروي انساني(تدوين معيارها   افزاري هاي نرم بندي تخصص ها و رده تعريف حرفه۷

 )مپنا(افزاري هاي نرمپروژه تدوين مقررات پيمان
 )ارجاع كار(تدوين معيارها   افزاري نامه ارجاع كارهاي نرم آئين۸

  افزارپروژه تدوين برنامه صنعت نرم
 رهاتدوين معيا  افزاري موردنياز تدوين يا تعيين استانداردهاي نرم۹
 )كليات(تدوين معيارها   مهندسي كشور‐افزار نظام فني تدوين بخش نرم۱۰
 )جرائم و تخلفات(تدوين معيارها  افزاريتعريف و شناسايي جرائم نرم۱۱

 هاي انفورماتيكيتدوين و مديريت پروژه
 )ارجاع و انجام كار(تدوين معيارها   هاي انفورماتيكي تدوين و مديريت پروژه۱۲

 )نمنا(افزار ايراننظام مهندسي نرم
 )ارجاع كار(تدوين معيارها   تدوين روش ارجاع كارهاي نرم افزاري۱۳

۱۴
بررسي استانداردهاي نرم افزاري و انتخاب يا تدوين 

 )انجام كار(تدوين معيارها   استانداردهاي ملي

 )انجام كار(تدوين معيارها   افزاري تدوين روش تحويل گرفتن فرآورده هاي نرم۱۵

۱۶
تدوين مقررات دوره ضمانت فرآورده ها و خدمات نرم 

 )انجام كار(تدوين معيارها   افزاري

 )افزاري هاي نرم بسته(تدوين معيارها  تدوين مقررات مربوط به بسته هاي نرم افزاري۱۷

۱۸
اردادهاي نرم افزاري و تدوين بررسي مسائل حقوقي قر

 )ارجاع كار(تدوين معيارها   پيمان نامه هاي استاندارد يا نمونه

 تدوين معيارها  بررسي مسائل حقوقي مربوط به صنعت نرم افزار كشور۱۹
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 كاركرد/ مؤلفه  موضوعرديف

۲۰

ررسي مسائل مربوط به قانون حق تاليف در صنعت نرم ب
افزار كشور شامل نقاط قوت و ضعف قانون،  آئين نامه 

اجرايي مربوطه، شيوه و عرف اجرايي، برخورد قوه  هاي
  قضائيه با مصاديق تخلف از قانون

 )مالكيت معنوي(تدوين معيارها 

۲۱
تدوين مقررات مربوط به تنظيم بازار نرم افزار شامل 
 )تنظيم بازار(تدوين معيارها   عرضه محصوالت خارجي و حقوق مصرف كننده

۲۲
فزاري در جهت ضوابط حاكم بر رقابت شركتهاي نرم ا

 )تنظيم بازار(تدوين معيارها   تسهيل رقابت آزاد و جلوگيري از تشكيل انحصار

 )ارجاع كار(تدوين معيارها   يكارهاي نرم افزار) طبقه بندي(آئين نامه تعريف ۲۳
 )ارجاع كار(تدوين معيارها  آئين نامه ارجاع كارهاي نرم افزاري۲۴
 )ارجاع كار(تدوين معيارها   هاي نرم افزاري مقررات پيمان۲۵
 )كنندگان شناسايي تامين(معيارها تدوين   آئين نامه طبقه بندي شركت هاي نرم افزاري۲۶

۲۷
آئين نامه ضوابط شركت هاي مشاور و ناظر در 

  قراردادهاي نرم افزاري
 )كنندگان شناسايي تامين(تدوين معيارها 

 )كليات(تدوين معيارها   واژه نامه مهندسي نرم افزار كشور۲۸
 )رارجاع كا(تدوين معيارها   آئين نامه طبقه بندي پيمانهاي نرم افزاري۲۹

۳۰
راهنماي استفاده از آئين نامه طبقه بندي پيمانهاي نرم 

  افزاري
)ارجاع كار(تدوين معيارها   

)ارجاع كار(تدوين معيارها   راهنماي تعيين اندازه پروژه هاي نرم افزاري۳۱  
)ارجاع كار(تدوين معيارها   فزاريآئين نامه ارجاع كارهاي نرم ا۳۲  
)ارجاع كار(تدوين معيارها   راهنماي استفاده از آئين نامه ارجاع كارهاي نرم افزاري۳۳  

۳۴
مجموعه مقررات پيمانهاي نرم افزاري،  شامل شرايط 

  عمومي پيمان و پيمان نامه هاي نمونه
)ارجاع كار(تدوين معيارها   

)ارجاع كار(تدوين معيارها   هاي نرم افزاري راهنماي استفاده از مقررات پيمان۳۵  
 )كنندگان شناسايي تامين(تدوين معيارها   آئين نامه طبقه بندي شركت هاي نرم افزاري۳۶

۳۷
راهنماي استفاده از آئين نامه طبقه بندي شركت هاي 

  نرم افزاري
 )كنندگان شناسايي تامين(تدوين معيارها 

 )كنندگان شناسايي تامين(تدوين معيارها   اي مشاور و ناظرآئين نامه ضوابط شركته۳۸

۳۹
راهنماي استفاده از آئين نامه ضوابط شركتهاي مشاور و 

 )كنندگان شناسايي تامين(تدوين معيارها   ناظر

 پيشنهاد اجرايي نماتن
 )ارجاع كار(تدوين معيارها  تعريف پروژه۴۰
 )ارجاع كار(تدوين معيارها   برگزاري مسابقه۴۱
 )ارجاع كار(تدوين معيارها   افزاري نامه نرم تدوين پيمان۴۲
 )انجام كار(تدوين معيارها   طرح مديريت اجرايي۴۳
)انجام كار(تدوين معيارها   طرح مديريت پيكربندي۴۴  
)انجام كار(تدوين معيارها   طرح تضمين کيفيت۴۵  
)انجام كار(تدوين معيارها   طرح کنترل پروژه۴۶  
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 كاركرد/ مؤلفه  موضوعرديف

)انجام كار(تدوين معيارها   طرح توصيف متدولوژي۴۷  
)انجام كار(يارها تدوين مع  طرح وارسي و اعتبارسنجي۴۸  
)انجام كار(تدوين معيارها   طرح آزمون پروژه۴۹  
)انجام كار(تدوين معيارها   طرح امنيت نرم افزار۵۰  
)انجام كار(تدوين معيارها   طرح تحويل نرم افزار۵۱  
)انجام كار(تدوين معيارها   ضمانت نرم افزار۵۲  
)انجام كار(تدوين معيارها   يباني نرم افزارپشت۵۳  
)انجام كار(تدوين معيارها   تشريح کامل طرح توصيف متدولوژي۵۴  
 رساني اطالع  دو زبانه نمودن مراحل انجام کار۵۵
 مديريت  تهيه يک نرم افزار براي مراحل انجام کار۵۶

 ۱فاز–نماتن
 )ارجاع كار(تدوين معيارها   افزاري هاي نرم مشاوره پروژه۵۷
 )رجاع كارا(تدوين معيارها  (RFP)تهيه درخواست براي ارائه پيشنهاد۵۸
 )ارجاع كار(تدوين معيارها  افزاريهاي نرمنظارت بر پروژه۵۹
 )ارجاع كار(تدوين معيارها  (Proposal)پيشنهاد ۶۰
 )ارجاع كار(تدوين معيارها   برگزاري مسابقه و ارزيابي پيشنهاد۶۱
 )ارجاع كار(تدوين معيارها  افزارينامه نرم پيمان۶۲

 ۲فاز–نماتن
)انجام كار(تدوين معيارها  (MDD)استاندارد سند توصيف متدولوژي۶۳  
)انجام كار(تدوين معيارها  (PMP)استاندارد طرح مديريت پروژه۶۴  
)انجام كار(تدوين معيارها   (QAP)استاندارد طرح تضمين كيفيت ۶۵  
)انجام كار(تدوين معيارها   (CMP)پيكربندي استاندارد طرح مديريت ۶۶  
)انجام كار(تدوين معيارها   (V&V)گذاري  استاندارد طرح تصديق و صحه۶۷  
)انجام كار(تدوين معيارها   افزار استاندارد طرح آزمون نرم۶۸  
)انجام كار(تدوين معيارها   افزار استاندارد طرح انتقال وتحويل نرم۶۹  
)انجام كار(تدوين معيارها   افزار استاندارد طرح ضمانت نرم۷۰  
)انجام كار(تدوين معيارها   استاندارد طرح نظارت۷۱  

 هاي انفورماتيك ايرانافزار انجمن شركتكميته نرم

۷۲
نامه اجرايي توليد، فروش و مصرف  آئين«تدوين 
 »افزاري هاي نرم بسته

)افزاري هاي نرم بسته(تدوين معيارها 

۷۳
بررسي نرخ «راي پروژه پيگيري و نظارت بر اج

  »افزار كارشناسي نرم
)تنظيم بازار(تدوين معيارها   

۷۴
حمايت از حقوق «پيگيري تدوين و تصويب قانون 

  »اي افزارهاي رايانه پديدآورندگان نرم
)مالكيت معنوي(تدوين معيارها 

۷۵
نامه احراز صالحيت و  آئين«مشاركت در بازنگري 

  »فورماتيكيهاي ان بندي شركت طبقه
)كنندگان شناسايي تامين(تدوين معيارها 

)كليات(تدوين معيارها   »افزار بندي نرم دسته«تهيه طرح ۷۶  
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ها يا كاركردهايي كه بايد در  تحليل شد، بر مبناي مؤلفه) ۳‐۳(در جدول زير نيازهاي ذينفعان نظام، كه در بند 

هاي مرتبط در  يفرد«در مورد هر نياز، در ستون . گردد افزار وجود داشته باشد، رديابي مي نظام مهندسي نرم
اند، ذكر شده  كه در رديف جاري خالصه شده) ۳‐۳(هايي از جدول مندرج در بند  ، شماره رديف»۳‐۳بند 
خارج از محدوده «اند، عبارت  گفته خارج از محدوده نظام دانسته شده داليل پيش در مورد نيازهايي كه به. است
جانبه صنعت نرم افزار كشور حائز  منظور توسعه همه بهبديهي است كه اين نيازها نيز . ذكر شده است» نظام

هاي ديگري در كشور مسئول پاسخگويي  اهميت هستند، اما به دليل ماهيت ملي يا صنفي اين نيازها، سازمان
  . باشند به آنها مي

  

 نياز رديف
هاي مرتبط در  رديف

  كاركرد/ مولفه   ۳‐۳بند 

)خارج از محدوده نظام(  ۲۷  ‐ ۱  كنندگان مالي فهرست و مشخصات تامين آگاهي از۱  
  )قوانين و مقررات(رساني  اطالع  ۶۲ ‐ ۴۸ ‐ ۲۸ ‐ ۲  آگاهي از قوانين و مقررات تامين مالي۲
)خارج از محدوده نظام( ۵۰ – ۲۹ – ۳  اطمينان از رعايت شفافيت فرآيند تامين منابع مالي۳  
  افزارها شناسايي نرم ۴۹ – ۲۳  ‐ ۴  وق مالكيت معنوياطمينان از حفظ حق۴
  شناسايي نيروي كار ۳۰ – ۵  آگاهي از فهرست و مشخصات نيروي انساني واجد شرايط۵
  )هاي پايه نرخ(رساني  اطالع ۵۳  ‐ ۳۱ – ۶  آگاهي از نرخ پايه نيروي انساني۶

 ۵۴ ‐  ۳۲ – ۷   انساني هاي نيروي بندي مهارت آگاهي از طبقه۷
 –) نيروي انساني(تدوين معيارها 
  رساني اطالع

  )نيروي انساني(شناسايي  ۳۳ – ۸  اي متقاضيان كار اطمينان از صالحيت و مهارت حرفه۸

 ۳۴ – ۹  اي متقاضيان كار اطمينان از صحت سوابق حرفه۹
ارجاع  –) نيروي انساني(شناسايي 

  كار

۱۰
اي توسط نيروي انساني  اطمينان از رعايت موازين اخالق حرفه

  حين كاردر 
  اي اخالق حرفه ۳۵ – ۱۰

  )منابع دانش فني(رساني  اطالع ۱۱  آگاهي از فهرست و مشخصات منابع تامين دانش فني۱۱
  )افزاري محصوالت نرم(شناسايي  ۱۲  دهندگان دانش فني اطمينان از مالكيت معنوي ارائه۱۲
  )قوانين و مقررات(رساني  اطالع ۱۳  آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر مبادله دانش فني ۱۳

 ۱۴  كنندگان آگاهي از نيازهاي مصرف۱۴
رساني  اطالع –رجاع كار ا

  )مناقصات(

 ۱۵  كنندگان آگاهي از فهرست و مشخصات مصرف۱۵
 –) كنندگان مصرف(شناسايي 

  رساني اطالع

 – ۳۶ – ۲۲ – ۱۶  آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر معامالت ۱۶
۷۸ 

  )قوانين و مقررات(رساني  اطالع

 ۱۷  رشته كنندگان هم آگاهي از فهرست و ظرفيت كاري ساير تامين۱۷
 –ظرفيت  كنترل –ارجاع كار 
  )تامين كنندگان(رساني  اطالع

 ۱۸  افزاري مشابه آگاهي از فهرست و مشخصات محصوالت نرم۱۸
رساني  اطالع –افزارها  شناسايي نرم

  )افزاري محصوالت نرم(
  )هاي پايه نرخ(رساني  اطالع ۲۵  ‐۱۹  اي افزاري و مشاوره يه خدمات نرمآگاهي از نرخ پا۱۹
  اي اخالق حرفه ۲۰  اطمينان از حفظ اطالعات سازمان۲۰
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 نياز رديف
هاي مرتبط در  رديف

  كاركرد/ مولفه   ۳‐۳بند 

  )قوانين و مقررات(رساني  اطالع ۳۷ – ۲۱  افزار و ارائه خدمات آگاهي از استانداردهاي اجباري توليد نرم۲۱
  )خارج از محدوده نظام( ۴۲ ‐ ۲۴  افزاري ت نرماطمينان از رعايت عدالت و شفافيت فرآيند معامال۲۲
  )كارفرمايان(ارزيابي   ۲۶  آگاهي از سطح آمادگي و بلوغ كارفرما۲۳
  شناسايي نيروي كار ۳۰  آگاهي از فهرست و مشخصات نيروي انساني واجد شرايط۲۴
  )هاي پايه نرخ(رساني  اطالع ۳۱  آگاهي از نرخ پايه نيروي انساني۲۵

 ۵۱ – ۴۶ – ۳۸  كنندگان  آگاهي از فهرست و مشخصات تامين۲۶
 –) كنندگان تامين(شناسايي 

  رساني اطالع
  )كنندگان تامين(شناسايي  ۵۵ – ۳۹  كنندگان اطمينان از هويت و صالحيت تامين۲۷
  )كنندگان تامين(شناسايي  ۴۰  كننده اي تامين اطمينان از سوابق حرفه۲۸
  )نيروي انساني(شناسايي  ۴۱  كننده اي كاركنان تامين اطمينان از سوابق حرفه۲۹

۳۰
كنندگان واجدشرايط از نياز  اطمينان از آگاهي همه تامين

  كننده مصرف
  )مناقصات(رساني  اطالع ۴۳

  )انجام كار(تدوين معيارها  ۴۴  كنندگان اطمينان از درك دقيق نياز توسط تامين۳۱
  )انجام كار(تدوين معيارها  ۴۵  كنندگان اطمينان از تداوم خدمات تامين۳۲
  )تمناقصا(رساني  اطالع ۴۷  افزاري هاي نرم آگاهي از فهرست و مشخصات پروژه۳۳

 ۵۲  كنندگان آگاهي از فهرست و مشخصات مصرف۳۴
 –) كنندگان مصرف(شناسايي 

  رساني اطالع

 ۵۶  اي در حين كار اطمينان از حفظ سوابق حرفه۳۵
ارجاع  –) كنندگان تامين(شناسايي 

  كار
  )خارج از محدوده نظام( ۵۷  ت فنيارتقاي دانش و مهار۳۶
  )خارج از محدوده نظام( ۵۸  آگاهي ازخالءها و اشكاالت قانوني در فرآيند تامين منابع مالي۳۷

۳۸
آگاهي از خالءها و اشكاالت قانوني در فرآيند تامين نيروي 

  )خارج از محدوده نظام( ۵۹  انساني

  )خارج از محدوده نظام( ۶۰  دانش فنيآگاهي ازخالءها و اشكاالت قانوني در فرآيند تامين ۳۹

۴۰
آگاهي ازخالءهاو اشكاالت قانوني در فرآيند معامالت 

 ۶۱  افزاري نرم
رساني  اطالع –تدوين معيارها 

  )قوانين و مقررات(

 – ۷۳ – ۶۸ – ۶۳  اطمينان از هويت و صالحيت طرفين اختالف۴۱
۷۹ 

 –كنندگان  تامين(شناسايي 
 –) نيروي كار –كنندگان  مصرف

  ارجاع كار

 – ۷۴ – ۶۹ – ۶۴  آگاهي از سوابق طرفين اختالف۴۲
۸۰ 

 –كنندگان  نتامي(شناسايي 
ارزيابي  –) كارفرمايان

  )كنندگان مصرف –كنندگان  تامين(

 – ۷۷ – ۷۱ – ۶۶  ينان از تاثير نتيجه داوري بر سوابق طرفيناطم۴۳
۸۲ 

 –كنندگان  تامين(شناسايي 
 ‐نيروي كار  –كارفرمايان
ارزيابي  –) افزاري محصوالت نرم

كنندگان  مصرف –كنندگان  تامين(
  )نيروي كار ‐



 افزارنداردهاي توليد و توسعه نرمپروژه تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استا  ۱۷۸از      ۶۶صفحه    
 NMTN3.FinalReport.doc گزارش نهايي  ۸/۶/۱۳۸۵:  تهيه تاريخ

 

 نياز رديف
هاي مرتبط در  رديف

  كاركرد/ مولفه   ۳‐۳بند 

 ۶۷  آگاهي از قوانين و مقررات تامين نيروي انساني ۴۴
رساني  اطالع –تدوين معيارها 

  )قوانين و مقررات(

 ۷۲  آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر فرآيند تامين دانش فني ۴۵
رساني  اطالع –تدوين معيارها 

  )قوانين و مقررات(

 ۷۶  كننده دانش فني اطمينان از مالكيت معنوي تامين۴۶
 –كنندگان  امينت(شناسايي 

  ) افزاري محصوالت نرم

۴۷
اطالع از موضوع معامله و تعهدات طرفين و دسترسي به سوابق 

  كار
۶۵ – ۷۰ – ۷۵ ‐ 

  تدوين معيارها  ۸۱
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افزار مشخص  هندسي نرمهاي نظام م بندي دو منبع يادشده، عناصر و مؤلفه اين ترتيب و با تحليل و جمع به
دهنده و ارتباط ميان اين عناصر در نمودار زير نمايش داده  معماري اين نظام، شامل عناصر تشكيل. شود مي

  :شده است
  

  
  

تر هريك از  محدوده دقيق(صورت اجمالي تشريح شده است  دهنده نظام در زير به هاي تشكيل هريك از مؤلفه
  .):خص خواهد شدها در فازهاي بعدي مش اين مؤلفه

كاركرد اين مؤلفه تدوين، تنظيم و بازنگري معيارهاي و ضوابط قانوني و فني   :تدوين معيارها. ۱
اين . باشد هاي نظام مي در حوزه ساير مؤلفه) ها مقررات، استانداردها، دستورالعمل(

  :هاي زير مورد نياز است معيارها در زمينه
هاي پايه كه در ساير معيارها  بندي هتعاريف، اصطالحات و دست  :كليات)  ۱‐۱

بندي  افزار، دسته نامه نرم واژه(گيرد  مورد استفاده قرار مي
  ...)افزار،  نرم

افزاري شامل  ضوابط و معيارهاي تعريف و ارجاع كارهاي نرم  : ارجاع كار )۲‐۱
نامه  تعيين نيازها و تعريف كار، تعيين روش ارجاع كار، پيمان

  ...عيين برنده، انعقاد قرارداد و افزاري، نحوه ت نرم
افزاري و  هاي نرم كليه ضوابط مربوط به نحوه اجراي پروژه  :انجام كار) ۳‐۱

ها، همچنين تعهدات  گيري نتايج اين پروژه نظارت و تحويل
اين معيارها  –...) تضمين، پشتيباني و (طرفين پس از اتمام كار 
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و ماهيت كار يا  شامل استانداردهاي فني ويژه وابسته به نوع

  .شود شده نمي تكنولوژي و متدولوژي انتخاب
بندي و  ضوابط مربوط به شناسايي، تشخيص صالحيت، رتبه  :كنندگان تامين) ۴‐۱

  )حقيقي و حقوقي(كنندگان  ارزيابي تامين
بندي و  ضوابط مربوط به شناسايي، تشخيص صالحيت، رتبه  :نيروي انساني) ۵‐۱

  ارزيابي نيروي انساني
ضوابط مربوط به حفظ و حمايت از حقوق مالكيت معنوي در   :مالكيت معنوي) ۶‐۱

  عرصه نرم افزار
ضوابط مربوط به شناسايي، خريد و فروش و خدمات مربوط به   :افزاري محصوالت نرم) ۷‐۱ 

  افزاري محصوالت نرم
به افزاري، نحوه رسيدگي  ضوابط مربوط به جرائم و تخلفات نرم  :جرائم و تخلفات) ۸‐۱

  هاي مربوطه تخلفات و حل اختالفات، و مجازات
ضوابط مربوط به جلوگيري از انحصار، قوانين حاكم بر عرضه   :تنظيم بازار) ۹‐۱

  محصوالت خارجي
  

بندي عناصر درگير در نظام  صالحيت و رتبه كاركرد اين مؤلفه شناسايي، تشخيص  :شناسايي. ۲
  :اعمال است زير قابل اين كاركرد در موارد. افزار است مهندسي نرم

بندي و حفظ سوابق  شناسايي، تشخيص صالحيت، رتبه  :كنندگان تامين)  ۱‐۲
محصوالت و خدمات ) حقيقي و حقوقي(كنندگان  تامين
  افزاري نرم

  افزاري هاي نرم شناسايي و ثبت محصوالت و نوآوري  :افزاري محصوالت نرم)  ۲‐۲
بندي و حفظ سوابق نيروي  ت، رتبهشناسايي، تشخيص صالحي  :نيروي انساني)  ۳‐۲

  افزار انساني شاغل در بخش نرم
كنندگان محصوالت و خدمات  شناسايي و حفظ سوابق مصرف  :كنندگان مصرف)  ۴‐۲

  افزاري نرم
  
آوري و نگهداري  كاركرد اين مؤلفه نظارت بر حسن اجراي ضوابط ارجاع كار و جمع  :ارجاع كار. ۳

تامين نيازهاي اطالعاتي كارفرمايان و چنين  هم. اطالعات مربوطه است
  .از جمله كاركردهاي اين مؤلفه است...) مانند تهيه پاسخ استعالم و (كنندگان  تامين

  
كنترل ظرفيت به منظور حصول اطمينان از دارا بودن ظرفيت اجرايي كافي   :كنترل ظرفيت. ۴

ع از نتايج ارجاع گيرد، و مستلزم اطال كنندگان در هنگام ارجاع كار صورت مي تامين
  .افزاري است هاي نرم كار و همچنين پيشرفت پروژه
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كنندگان و كارفرمايان در جريان و پس از اجراي  كاركرد اين مؤلفه ارزيابي تامين  :ارزيابي. ۵

ها و همچنين  افزاري، بر مبناي نتايج كمي و كيفي اين پروژه هاي نرم پروژه
  . اختالفات و تخلفات طرفين است

  
افزاري، و همچنين  داوري در مورد اختالفات طرفين معامله در معامالت نرم  :داوري. ۶

افزاري، برمبناي ضوابط و مقررات تدوين شده در مؤلفه  رسيدگي به تخلفات نرم
  .گيرد صورت مي» تدوين معيارها«

  
هاي نظام  مؤلفهكاركرد اين مؤلفه ارائه اطالعات الزم به ذينفعان در مورد عناصر و   :رساني اطالع. ۷

  :مقوالت عمده اين اطالعات عبارتند از. است
ضوابط، معيارها، قوانين و مقررات، استانداردهاي مشمول يا   :قوانين و مقررات)  ۱‐۷

  افزار مرتبط با نظام مهندسي نرم
محصوالت ) حقيقي و حقوقي(كنندگان  اطالعات مربوط به تامين  :كنندگان تامين)  ۲‐۷

بندي، سوابق،  اري، شامل مشخصات، رتبهافز و خدمات نرم
  ...ظرفيت كاري، 

اطالعات مربوط به نيروي انساني شاغل در بخش، شامل   :نيروي انساني)  ۳‐۷
  ...مشخصات، سوابق ، 

هاي پايه نيروي انساني و خدمات  اطالعات مربوط به نرخ  :هاي پايه نرخ)  ۴‐۷
  افزاري نرم

مربوط به مناقصات و معامالت محصوالت و خدمات  اطالعات  :مناقصات و قراردادها)  ۵‐۷
ها  افزاري، و همچنين اطالعات مربوط به پيشرفت اين پروژه نرم

  ) در مورد قراردادهاي مربوط به دستگاههاي دولتي(
افزاري كه در  هاي نرم اطالعات مربوط به محصوالت و نوآوري  :افزاري محصوالت نرم) ۶‐۷

  اند ثبت رسيده كشور به
اطالعات مربوط به مراجع داوري در زمينه اختالفات يا تخلفات   :مراجع داوري ) ۷‐۷

  افزاري نرم
  

اي  هاي جمعي مربوط به اخالق حرفه كاركرد اين مؤلفه ايجاد، حفظ و رواج ميثاق  :اي اخالق حرفه. ۸
  .باشد افزار مي مهندسان شاغل در صنعت نرم

  
ها، اطمينان از حسن اجراي وظايف، بازنگري  ؤلفهكاركرد اين مؤلفه مديريت ساير م  :مديريت. ۹

همچنين برقراري ارتباط . در نظام و توسعه آن و نگهداري اركان و عناصر آن است
هاي اجتماعي و اداري جامعه از طريق اين مؤلفه  بين عناصر اين نظام با ساير نظام

  .گيرد صورت مي
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  سازمان و روشسازمان و روش. . ۵۵

در اين فصل سازمان . باشد اي، سازمان و تشكيالت مديريت آن نظام مي يكي از اركان اصلي هر نظام حرفه
سازي و  هاي همكار معرفي شده و روش پيشنهادي براي نگهداري، بهنگام متولي مديريت نظام، و سازمان

  . شود انتشار ضوابط و مقررات نظام تشريح مي
  
  سازمان متولي )۱‐ ۵

افزار  هاي مرتبط با صنعت نرم و وضعيت فعلي سازمان) ۲ل فص(هاي مشابه  با تحليل ارائه شده در مورد نظام
افزار تشكيل  اي كشور، در مورد نظام مهندسي نرم هاي حرفه در ايران آشكار شد كه برخالف ساير نظام

هاي موجود در  رسد بايد يكي از نهاد نظر مي در نتيجه به. سازمان مستقلي براي مديريت نظام ضروري نيست
هاي زير براي اين منظور شناسايي  با بررسي مقدماتي، گزينه. ازمان متولي نظام انتخاب شودعنوان س كشور به
  :گيرد كه در زير شايستگي هر يك براي مديريت نظام مورد تحليل قرار مي  شده است،

  
  عالي انفورماتيك كشور شوراي •

به فناوري اطالعات در ترين متولي انفورماتيك و امور مربوط  عالي انفورماتيك كشور قديمي شوراي
 ۴/۴/۱۳۵۹مصوب » عالي انفورماتيك كشور تشكيل شوراي«موجب اليحه قانوني  كشور است، كه به
دار وظايف متعددي در زمينه سياستگذاري، تدوين  اكنون نيز عهده تأسيس و هم ٢٩شوراي انقالب

  . مقررات، نظارت و هماهنگي امور مربوط به فناوري اطالعات در كشور است
  :قانون مذكور عبارتست از ۱ظايف اين شورا مطابق ماده و
  

هاي كامپيوتري كشور و  سازي مراكز و نظام هاي الزم جهت سالم بررسي و تعيين سياست: الف
  جلوگيري از اتالف منابع مالي و نيروي انساني و تجهيزات كامپيوتري

  منظور تعيين نظام كلي انفورماتيك كشور بررسي مداوم به  :ب
هاي كامپيوتري به منظور رفع مشكالت وتحول وضع موجود  عيين خط مشي و سياستت  :ج

  در جهت نيل به نظام مطلوب كامپيوتري كشور
  هاي انفورماتيك كشور ها و فعاليت بررسي و تأئيد طرح  : د
هاي تأمين نيروي انساني موردنياز انفورماتيك كشور، با  بررسي و شناخت سياست  :هـ

  ربط هاي ذي مؤسسات آموزشي، كامپيوتري، و ساير ارگانهمكاري و مشاركت 
هاي پژوهشي در جهت خودكفا سازي كشور در  سازي فعاليت سياستگذاري  و هماهنگ  :و

هاي موردنياز با همكاري مؤسسات علمي و پژوهشي و  زمينه تأمين افزارگان و دستورگان
  صنعتي

ويژه در زمينه  كامپيوتري به هاي ها  و سازمان هماهنگي و نظارت بر امور شركت  :ز
  چگونگي تأمين قطعات يدكي و تعمير و نگهداري تجهيزات كامپيوتري

  هاي الزم براي وحدت امور آمار و انفورماتيك كشور انجام بررسي  :ح

                                           
  ۳۸‐۴۱صص  ]قوانين[  ٢٩
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تأئيد تامين اعتبار «، »هاي كامپيوتري خارجي رسيدگي به امور شركت«هاي ذيل اين ماده نيز  تبصره
گيري درمورد ايجادو تعطيل يا انحالل مراكز و  تصميم«و » هاي امور انفورماتيك ها و فعاليت طرح

  .شمارد مي را نيز از وظايف و اختيارات شورا بر» ...مؤسسات كامپيوتري دولتي 
ريزي كشور  عالي انفورماتيك كشور از نظر تشكيالت اداري تابع سازمان مديريت و برنامه شوراي

  .شود سط دبيرخانه شورا كه دراين سازمان مستقر است، پيگيري ميبوده و امور اجرايي آن تو
هرچند شرح وظايف شورا با ادبيات خاص مقطع زماني تشكيل آن نگاشته شده است، اما با دقت در 

اين شرح وظايف، منطبق » ح«و » ز«، »ج«، »ب«شود كه بندهاي  اين شرح وظايف مشخص مي
افزون بر اين وظايف عملي اين شورا در . باشد زار مياف بر اهداف و اجزاي نظام مهندسي نرم

بندي شركتهاي كامپيوتري، ثبت  صالحيت و رتبه هاي گذشته در زمينه شناسايي، تشخيص سال
افزاري و ساير امور مرتبط با نظام مهندسي  افزار، تدوين قوانين، مقررات و استانداردهاي نرم نرم
اجرايي و نظارتي نسبتاً مناسبي در اين امور، در دبيرخانه شورا افزار عمالً منجر به ايجاد ظرفيت  نرم

نيز تطابق بخش  ۱۳۸۵هاي كاري دبيرخانه شورا در سال  ها و اولويت نگاهي به برنامه. شده است
  :٣٠دهد افزار كشور نشان مي ها را با فرآيندها و اجزاي نظام مهندسي نرم اي از اين برنامه عمده

  
 هاي انفورماتيكي كشور ا و فعاليته بررسي و  تائيد طرح ‐
منظور احصاي  هاي انفورماتيكي كشور به بندي شركت شناسي طرح رتبه بررسي و آسيب ‐

 هاي ارزيابي كاربردي شاخص
افراد متخصص در زمينه ) احراز صالحيت(تشكيل بانك اطالعاتي عمومي و اختصاصي  ‐

 فناوري اطالعات و ارتباطات
 فعاالن عرصه انفورماتيك كشور انديشي و تعامل سازنده با هم ‐
افزارهاي  هاي مربوط به نرم ها و پروژه تعيين استراتژي مناسب و اصولي براي ادامه طرح ‐

Open Source لينوكس فارسي و تعيين تكليف سيستم عامل ملي ، 
 عالي انفورماتيك كشور تمام دبيرخانه شوراي هاي نيمه ها و پروژه تعيين تكليف طرح ‐
هاي انفورماتيكي دستگاههايي كه از بودجه عمومي دولت  العاتي از پروژهتشكيل بانك اط ‐

 .كنند استفاده مي
 انجام مطالعات كارشناسي و تطبيقي در مورد امنيت اطالعات در فضاي سايبر ‐
 افزار مطالعه كارشناسي در خصوص ادامه طرح نظام مهندسي استانداردهاي توليد نرم ‐
 اتيكيحمايت از صادرات محصوالت انفورم ‐
صورت  هاي انفورماتيكي كشور به استقرار سيستم انتخاب نمايندگان مراكز و شركت ‐

 الكترونيكي
 افزار، ثبت اختراع هاي انفورماتيكي، ثبت نرم بندي شركت احراز صالحيت و رتبه ‐
عالي  استقرار سيستم مكانيزه پيگيري و نظارت در فرآيندهاي اداري دبيرخانه شوراي ‐

 انفورماتيك كشور 
 هاي علمي و تخصصي در حوزه انفورماتيك كشور حمايت از سمينارها و همايش ‐
 هاي انفورماتيكي رسيدگي به دعاوي شركت ‐

                                           
 ۱۳۸۵اد مرد ۷، ۱۰نامه بزرگراه فناوري، شماره  عالي انفورماتيك با هفته مصاحبه دبير شوراي   ٣٠
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عالي  هاي تخصصي و برگزاري منظم جلسات شوراي ها و كميته تشكيل مستمر كميسيون ‐

  انفورماتيك كشور
  

  رساني عالي اطالع شوراي •
و  ۲۵/۱/۷۷فرهنـگي مورخ   عالي انقالب ه مصوب شوراينام رساني برمبناي آئين عالي اطالع شوراي

هاي  ها و فعاليت تشكيل شده است و در چندسال گذشته از طريق طرح تكفا و پروژه ۸/۲/۷۷٣١
. اي در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور ايفا نموده است كننده مرتبط با آن نقش تعيين

عالي انقالب  شوراي ۲۱/۴/۸۴ظرشده در جلسه مورخ تجديدن(رساني  عالي اطالع وظايف شوراي
  :عبارتند از)  فرهنگي

  
ريزي، هدايت و حمايت در زمينه توليد، پااليش و مبادلة اطالعات و  سياستگذاري، برنامه   ‐۱

هاي كلي نظام در ارتباط با  رساني سراسر كشور در چارچوب سياست نظارت بر امر اطالع
  ۱٣٢موضوعات ماده 

رساني  اطالع) فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخالقي(تصويب اصول نظام جامع   تدوين و  ‐۲
  كشور

سازي، سازماندهي، توزيع، گسترش  ايجاد شرايط الزم براي تسهيل و تسريع توليد، ذخيره  ‐۳
هاي مختلف فرهنگي، علمي، اجتماعي، ديني و اخالقي  كارگيري اطالعات در بخش و به

  در چارچوب ضوابط مصوب
رساني  هاي بخش دولتي و غيردولتي براساس نظام جامع اطالع كردن فعاليت اهنگهم  ‐۴

  ۱كشور در قلمرو موضوعات ماده 
رساني  ها، قواعد و معيارهاي اطالع نامه تدوين و تصويب مفاهيم، تعاريف، مقررات، آئين  ‐۵

  رساني كشور موردنياز نظام جامع اطالع
هاي  گيري از شبكه ني مربوط به چگونگي بهرهتنظيم مقررات فرهنگي و اخالقي و دي  ‐۶

  رساني و تصويب آن يا پيشنهاد تصويب به مراجع مربوط المللي اطالع بين
گيري از  هاي بهره اي و نيز سياست ايجاد هماهنگي در تحقيقات بنيادي و توسعه  ‐۷

   ۱هاي نوين اطالعاتي در قلمرو موضوعات ماده  فناوري
هاي علمي و پژوهشي در قلمرو  نگري با استفاده از روش يندهبررسي وضعيت موجود و آ  ‐۸

  ۱موضوعات ماده 
  رساني هاي الزم براي اعتالي دانش و فرهنگ عمومي جامعه در زمينه اطالع ايجاد زمينه  ‐۹
منظور حصول اطمينان از صحت  رساني به هاي اصلي اطالع هاي بخش ارزيابي فعاليت  ‐۱۰

  رساني مع اطالعها با نظام جا انطباق فعاليت
رساني جهت رفع اختالفهاي احتمالي  هاي اصلي مراكز اطالع داوري نهايي درباره فعاليت  ‐۱۱

  ۱ميان مراكز در موارد غيرقضايي در قلمرو موضوعات ماده 

                                           
  ۴۸۵‐۴۹۲صص  ]قوانين[  ٣١
رساني و  منظور سياستگذاري در امور فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخالقي اطالع به«: شده شورا نامه اصالح آئين ۱ماده     ٣٢

مدت و بلندمدت در زمينه تحقيقات بنيادي،  هاي ميان هدايت مراكز اطالعاتي و هماهنگي فعاليت آنها و تدوين برنامه
رساني تشكيل  عالي اطالع رساني جمهوري اسالمي ايران، شوراي رساني در قالب نظام اطالع و كاربردي اطالع اي توسعه
 ».شود مي
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كه در شرح وظايف شورا بكرات تكرار شده است، » رساني اطالع«گذشته از ابهام واژه كليدي 
رساني عمدتاً درگير  عالي اطالع دهد كه شوراي هاي اخير نشان مي در سالعملكرد واقعي اين شورا 

هاي كلي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات كشور  ريزي، نظارت و هماهنگي در زمينه برنامه برنامه
عالي  اصالحاتي كه مطابق مصوبه اخير شوراي. بوده و كمتر در امور اجرايي مداخله نموده است

ها و وظايف آن را به  نامه تشكيل اين شورا انجام شده است، دامنه فعاليت در آئينفرهنگي  انقالب
ها و  موضوعات فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخالقي محدود نموده است، كه اين موضوع در سياست

  .هاي كاري شورا در دوره جديد مديريت آن نيز انعكاس يافته است اولويت
  

  عالي فناوري اطالعات شوراي •
قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري  ۴عالي فناوري اطالعات براساس ماده  يشورا

تشكيل شده است و در ميان نهادهاي  ٣٣مجلس شوراي اسالمي ۱۹/۹/۱۳۸۲اطالعات مصوب 
ماده » هـ«وظايف اين شورا مطابق با بند . متولي فناوري اطالعات كشور عمر كوتاهتري از بقيه دارد

  :يادشده عبارتند ازقانون  ۴
  

  تدوين اهداف كالن و راهبردي توسعه فناوري اطالعات در كشور   ‐۱
كارگيري فناوري اطالعات در  سياستگذاري و تدوين راهبردهاي الزم براي گسترش به  ‐۲

  هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمينه
هاي مختلف كشور در  خشتمهيد و تدوين نظام جامع فناوري اطالعات و تعيين وظايف ب  ‐۳

  نظام جامع مذكور
  ها و ضوابط الزم براي قلمرو فناوري اطالعات نامه تدوين مقررات و آئين  ‐۴
  هاي كالن پژوهش در جهت توسعه فناوري اطالعات در كشور تدوين برنامه   ‐۵
  المللي در قلمرو فناوري اطالعات هاي همكاري ارتباطات بين تدوين برنامه  ‐۶
  

افزار همسو  اين شرح وظايف، صراحتاً با اهداف و مأموريت نظام مهندسي نرم ۴كه بند روشن است 
دليل اينكه هنوز تشكيالت اجرايي و  باشد، اما بايد توجه داشت كه اين شورا بسيار نوپا بوده و به مي

نظارتي  هاي اجرايي و روشني تعيين و تثبيت نشده است، احتماالً تا ايجاد ظرفيت اي آن به دبيرخانه
يكي ديگر از نقاط ضعف  .رو خواهد داشت درازي پيش  دار شدن وظايف مصوب، راه الزم براي عهده

خود نقش و  خودي اين شورا جايگاه و وابستگي تشكيالتي آن به يك وزارتخانه خاص است كه به
در مورد  نظران نيز انتقادات جدي ضمن اينكه در بين صاحب. كند جايگاه فرابخشي آن را تضعيف مي

گري فناوري اطالعات و ارتباطات كشور در وزارتخانه متبوع و اين شورا مطرح  تمركز امور متولي
   .٣٤شده است

                                           
  ۴۶‐۵۵صص  ]قوانين[  ٣٣
 ]ابطحي[براي نمونه نگاه كنيد به    ٣٤
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  اي سازمان نظام صنفي رايانه •
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان  ۶۹تا  ۳۲استناد مواد  اي به سازمان نظام صنفي رايانه

اين سازمان . تشكيل شده است ٣٥مجلس شوراي اسالمي ۴/۱۰/۱۳۷۹اي مصوب  افزارهاي رايانه نرم
طور مستقل داراي تشكيالت استاني و  برخالف نهادهاي يادشده، يك سازمان غيردولتي است كه به

) اي و مشاوران ها و فروشگاههاي رايانه شركت(مركزي خاص خود بوده و رئيس آن با پيشنهاد اعضا 
اي از خالل وظايف شوراي مركزي  ظام صنفي رايانهوظايف ن. شود جمهور منصوب مي توسط رئيس

  :قانون يادشده تشريح شده است، قابل استخراج است ۶۵نظام كه ضمن ماده 
  

  عمومي مدت و درازمدت جهت تصويب هيئت مدت، ميان هاي كوتاه مشي پيشنهاد خط   ‐۱
  عمومي هاي مصوب هيئت مشي ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط برنامه  ‐۲
  ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام  ‐۳
  هاي تخصصي احرازصالحيت مشاوران مستقل برگزاري آزمون  ‐۴
نويس تعيين حدود صالحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي  تهيه پيش  ‐۵

  انفورماتيك
  ت اعضاي صنفبندي و احراز صالحي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه همكاري با شوراي  ‐۶
كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در  نويس نحوه ارجاع تهيه پيش  ‐۷

  عالي انفورماتيك شوراي
هاي تخصصي در داخل كشور  و در سطح  آيي ها و گردهم مشاركت در برگزاري كنفرانس  ‐۸

  المللي بين
  با يكديگرهاي استاني  هاي استاني يا بين نظام داوري بين اركان داخلي نظام  ‐۹
  همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي  ‐۱۰
اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع  حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه  ‐۱۱

  عنوان مصرف كنندگان محصوالت صنف متقابل از حقوق جامعه به
  استاني هاي گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظام تهيه مباني قيمت   ‐۱۲
  تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها  ‐۱۳
  انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي  ‐۱۴
هاي  همكاري و ارائه نظارت مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه  ‐۱۵

  توسعه فناوري اطالعات در كشور
  

دهاي موردبررسي، شرح وظايف سازمان بيشترين تطابق را با فرآيندهاي مشمول در در بين همه نها
صراحتاً به برخي از عناصر نظام  ۱۲و  ۷، ۶، ۵، ۴اي كه بندهاي  گونه افزار دارد، به نظام مهندسي نرم
كميسيون حل (اي  همچنين يكي از اركان قانوني سازمان نظام صنفي رايانه. اشاره نموده است

از سوي ديگر نقاط ضعف اين . افزار تطابق دارد در نظام مهندسي نرم» داوري«نيز با مؤلفه ) اختالف
توان جوان بودن و ماهيت غيردولتي آن ذكر  دار شدن مديريت نظام، مي سازمان را از جنبه عهده

                                           
  ۱۲‐۲۴صص  ]ص.ن.ق[  ٣٥
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دنه هاي مشابه در كشور مالحظه شد، ارتباط روشن و مستقيم با ب همانگونه كه در بررسي نظام. كرد

  .باشد اي در كشور ما مي هاي حرفه هاي همه نظام دولت يكي از ويژگي
  

بندي نكات ياد شده، مي توان نقاط ضعف و قوت نهادهاي مورد بررسي را در رابطه با مديريت نظام  با جمع
  :افزار در جدول زير خالصه نمود مهندسي نرم

  
  
  

 نقاط ضعف نقاط قوت جايگاه تشكيالتي نهاد

سازمان مديريت و   عالي انفورماتيك شوراي
  ريزي برنامه

 تطابق شرح وظايف ‐
 جايگاه فرابخشي ‐
تجربه عملي و ظرفيت  ‐

  موجود

شرح  عدم صراحت ‐
  وظايف

  جايگاه فرابخشي ‐  جمهوري رياست  رساني عالي اطالع شوراي
 محدوديت حوزه وظايف ‐
 دارانبودن ظرفيت اجرايي ‐

عالي فناوري  شوراي
  اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوري 
  صراحت شرح وظايف ‐  اطالعات

 نوپا بودن ‐
 جايگاه بخشي ‐
 دارانبودن ظرفيت اجرايي ‐

  نهاد غيردولتي اي سازمان نظام صنفي رايانه
 صراحت شرح وظايف ‐
 ظرفيت اجرايي الزم ‐
  ارتباط گسترده با صنف ‐

  جايگاه غيردولتي ‐

  
دار شدن مديريت نظام مهندسي  دهترين گزينه براي عه رسد در شرايط كنوني مناسب نظر مي با اين تحليل به

هاي اين شورا مبني بر تمركز در  دليل سياست هرچند به. عالي انفورماتيك كشور باشد افزار دبيرخانه شوراي نرم
ريزي  توان در اين مورد نيز وظايف برنامه گري و امور اجرايي، مي امور سياستگذاري و مديريت و كاهش تصدي

  .شورا گذاشت و امور اجرايي را به ديگر نهادها سپرد و نظارت را برعهده دبيرخانه
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  هاي همكار سازمان )۲‐ ۵

عالي  گري نظام توسط دبيرخانه شوراي با درنظر گرفتن سياست كلي ذكر شده در بخش قبل، مبني بر متولي
نظام  هاي انفورماتيك كشور و واسپاري وظايف اجرايي به ساير نهادها، و توجه به اين نكته كه برخي از مؤلفه

بندي كلي زير را براي وظايف مشمول در نظام  توان تقسيم گيرد، مي ها قرار مي جزء وظايف ذاتي ساير سازمان
  :افزار كشور ذكر كرد مهندسي نرم

  
 نظارت و هماهنگي اجرا ريزي سياستگذاري و برنامه مؤلفه
  عالي انفورماتيك شوراي  سازمان نظام صنفي  عالي انفورماتيك شوراي  ضوابط تدوين

  عالي انفورماتيك شوراي  سازمان نظام صنفي  عالي انفورماتيك شوراي  شناسايي

  عالي انفورماتيك شوراي  كار ارجاع
  عالي انفورماتيك شوراي

  يا
  عالي فناوري اطالعات شوراي

  عالي انفورماتيك شوراي

  عالي انفورماتيك شوراي  كنترل ظرفيت
  رساني عالي اطالع شوراي

  يا
  تعالي فناوري اطالعاشوراي

  عالي انفورماتيك شوراي

  عالي انفورماتيك شوراي  ارزيابي
  رساني عالي اطالع شوراي

  يا
  عالي فناوري اطالعات شوراي

  عالي انفورماتيك شوراي

  سازمان نظام صنفي  عالي انفورماتيك شوراي  داوري
  عالي انفورماتيك شوراي  قوه قضائيه

  سازمان نظام صنفي  سازمان نظام صنفي  ازمان نظام صنفيس  اي اخالق حرفه
  عالي انفورماتيك شوراي  سازمان نظام صنفي  عالي انفورماتيك شوراي  رساني اطالع

  عالي انفورماتيك شوراي  عالي انفورماتيك شوراي  عالي انفورماتيك شوراي  مديريت
  

ريم و عدم تثبيت اي كه در حال حاضر در آن قراردا شايان ذكر است كه با توجه به موقعيت زماني ويژه
وضعيت نهادهاي متولي فناوري اطالعات در كشور، تقسيم وظايف ارائه شده در جدول باال صرفاً يك 
سناريوي پيشنهادي است و در صورت اجرايي شدن هريك از اجزاي نظام، وظايف مرتبط بايد مطابق با 

  .رددهاي مناسب واگذار گ ها و سازمان آمده، به نهاد مقتضيات و شرايط پيش
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  سازي و انتشار ضوابط و مقررات روش نگهداري، بهنگام )۳‐ ۵

همانگونه كه ذكر شد، يكي از اركان عمده نظام، مجموعه معيارها و ضوابط تدوين شده آن و همچنين 
شده در طول  همچنين بديهي است كه معيارهاي تدوين. رساني و انتشار اين ضوابط و مقررات است اطالع
هاي جديد فني بايد موردتجديد نظر قرار گرفته و مجدداً تدوين و  محيطي يا ضرورت دليل تغييرات زمان به

  :گردد براي عملي كردن اين وظيفه نكات زير پيشنهاد مي. تصويب گردد
  

كميسيون نظام مهندسي «عالي انفورماتيك تحت عنوان  اي در دبيرخانه شوراي كميسيون ويژه .۱
  :ودبا شرح وظايف زير تشكيل ش» افزار نرم

o عالي  هاي كالن نظام جهت تصويب شوراي ها و برنامه بررسي و پيشنهاد سياست
 انفورماتيك

o هاي اجرايي الزم براي  ها و طرح ريزي، واسپاري و نظارت بر اجراي برنامه برنامه
 توسعه و تكميل نظام

o  بررسي و تصويب نهايي معيارها و ضوابط تهيه شده در چارچوب نظام مهندسي
 افزار نرم

o يگيري تصويب نهايي قوانين و مقرراتي كه نياز به تصويب در مراجع قانوني باالتر پ
 دارند

o رساني و اشاعه استفاده عملي از معيارها و ضوابط نظام از طريق طراحي و  اطالع
ها، انتشار مقاالت و نشريات،  رساني عمومي، برگزاري همايش هاي اطالع اجراي برنامه

 و ساير تمهيدات الزم
o افزار توسط ذينفعان  و نظارت مستمر بر رعايت ضوابط مصوب نظام مهندسي نرم پايش

 عالي انفورماتيك كشور و گزارش مستمر نتايج به شوراي
o  ايجاد سازوكار مناسب براي دريافت بازخورد مستمر در مورد ضوابط و معيارهاي نظام

رات در نظران و ذينفعان نظام در اين مورد و اعمال اين نظ و نظرات صاحب
 هاي بعدي بازنگري

o ها و نهادهاي مرتبط با نظام  افزايي در بين كليه سازمان ايجاد هماهنگي و هم 
 :گردد پيشنهاد مي» افزار نظام مهندسي نرم«باتوجه به شرايط فعلي، تركيب زير براي كميسيون  .۲

o عنوان رئيس كميسيون عالي انفورماتيك كشور به دبير شوراي 
o عنوان دبير كميسيون دبيرخانه شورا به يك نفر از كارشناسان 
o عنوان نماينده اين شورا رساني به عالي اطالع معاون فني شوراي 
o عالي فناوري اطالعات  نماينده شوراي 
o نماينده قوه قضائيه 
o ريزي كشور نماينده معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه 
o عنوان نماينده اين سازمان به اي افزار سازمان نظام صنفي رايانه رئيس كميسيون نرم 
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o عالي  افزار كشور به انتخاب دبير شوراي نظران صنعت نرم دو نفر از كارشناسان و صاحب

 انفورماتيك
 .عنوان بازوي اجرايي اين كميسيون عمل خواهد نمود اي به سازمان نظام صنفي رايانه .۳
ي مصوب يا درحال تصويب نظام از ها، معيارها، ضوابط، قوانين، مقررات و استانداردها كليه برنامه .۴

) اندازي و اداره خواهد شد، كه توسط سازمان نظام امور صنفي راه(گاه اختصاصي نظام  طريق وب
گاه امكان دريافت نظرات و بازخورد معيارها و ضوابط  اين وب. گردد صورت عمومي منتشر مي به

  .آورد مصوب را نيز فراهم مي
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  برنامه اجرايي توسعهبرنامه اجرايي توسعه. . ۶۶

افزار تحليل شده و سپس بر مبناي سناريوي  هاي توسعه و تكميل نظام مهندسي نرم ين بخش ابتدا سناريودر ا
همچنين سازمان و روش اجرايي مناسب براي . گردد هاي اجرايي الزم تشريح مي منتخب، مراحل و پروژه

  .ها تشريح خواهد شد پيشبرد اين برنامه
  
  تحليل سناريوهاي توسعه نظام )۱‐ ۶

دو ) ۳‐۴(افزار مطابق معماري تشريح شده در بخش  عه و تكميل اجزا و عناصر نظام مهندسي نرمبراي توس
  :پذير است سناريوي عمده امكان

  
در اين سناريو ابتدا همه ضوابط و معيارهاي الزم نظام در يك پروژه طراحي و تدوين   ) سناريوي اول

صورت مستمر مورد بازنگري  رها، بهگردد، و سپس با ايجاد سازوكارهاي اجرايي اين معيا مي
مراحل مختلف توسعه نظام مطابق اين سناريو در نمودار زير . گيرد و اصالح قرار مي
  :مشخص شده است

  

  
ترين معايب اين سناريو بزرگي ابعاد پروژه طراحي نظام و منابع الزم از نظر  يكي از مهم

همچنين . دهد كه ريسك عدم توفيق آن را افزايش مي زمان، هزينه و نيروي انساني است،
دليل همزماني تهيه همه معيارها، امكان تامين يكپارچگي  رغم اينكه در اين سناريو به علي

اما از سوي ديگر به دليل اينكه مرحله اجرا و بازنگري همه   و ارتباط بين آنها وجود دارد،
وين معيارهاي بعدي، از نتايج بازنگري توان در تد شود، نمي معيارها با هم اجرا مي
  .معيارهاي قبلي استفاده كرد
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ترتيب اولويت و  هاي مختلف نظام به در اين سناريو فرآيند طراحي، اجرا و بازنگري مؤلفه  ) سناريوي دوم

هاي  توان از نتايج بازنگري هر مؤلفه در طراحي مؤلفه صورت متوالي انجام شده و مي به
مراحل مختلف توسعه نظام مطابق اين سناريو در نمودار زير مشخص . بعدي استفاده كرد

  :شده است
  
  

  
  

بزرگترين مزيت اين روش، كوچك بودن ابعاد هر پروژه و در نتيجه كاهش ريسك 
نظام مهندسي نيز مؤيد  ۲و  ۱ضمن اينكه روش اجرايي براي تدوين فازهاي . هاست پروژه

  .باشد اريو ميعملي بودن اين سن
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  مراحل عمده )۲‐ ۶

هاي نظام بايد مراحل  با توجه به سناريوي انتخاب شده براي توسعه و تكميل نظام، در مورد هريك از مؤلفه
جدول زير توالي و . صورت متوالي انجام گيرد ، اجرا و نظارت و بازنگري در مراحل مختلف و به)طراحي(تدوين 

افزار در چارچوب معماري ارائه شده در اين  براي تكميل نظام مهندسي نرمها و اقدامات الزم را  فهرست پروژه
هاي هر فاز  ها و فعاليت كل زمان توسعه به فازهاي متوالي تقسيم شده است كه پروژه. كند طرح مشخص مي

نماتن و همچنين تدوين اين طرح جامع  ۲و  ۱ضمناً فازهاي . در يك مقطع زماني و همزمان قابل اجراست
  .اند بودن جدول ذكر شده دليل كامل به) ۳عنوان فاز  به(
  

 عنوان اقدام فاز
  .)انجام شده است(تدوين استانداردهاي ارجاع كار   پروژه  ۱

۲  
  .)انجام شده است( تدوين استانداردهاي انجام كار  پروژه
  .)صورت جزئي انجام شده است به( ۲و  ۱رساني در مورد نتايج فازاطالع فعاليت

  .)انجام شده است(افزار   ين طرح جامع نظام مهندسي نرمتدو  پروژه  ۳

۴  

  افزار تدوين معيارهاي پايه نظام مهندسي نرم  پروژه
  افزار مهندسي نرم نظام) درگاه(گاه  ايجاد وب  پروژه
 ۲و۱بازنگري نتايج فازهاي فعاليت
  رساني در مورد نتايج فازهاي قبلي اطالع  فعاليت

۵  
  كنندگان تدوين ضوابط مربوط به تامينبازنگري و   پروژه
  تدوين ضوابط مربوط به نيروي انساني پروژه
  رساني در مورد نتايج فازهاي قبلياطالع فعاليت

۶  

  افزاري هاي نرم بازنگري و تدوين ضوابط مربوط به بسته  پروژه
  بازنگري و تدوين ضوابط مربوط به مالكيت معنوي  پروژه
  افزاري مربوط به جرائم و تخلفات نرم تدوين ضوابط  پروژه
  اي تدوين ضوابط مربوط به اخالق حرفه پروژه
  اندازي سازوكار اجرايي كنترل قراردادها و كنترل ظرفيت راه  فعاليت
  بازنگري نتايج فازهاي قبلي  فعاليت
  رساني در مورد نتايج فازهاي قبلياطالع فعاليت

۷  

  كنندگان ايي ارزيابي تاميناندازي سازوكار اجر راه  فعاليت
  اندازي سازوكار اجرايي ارزيابي كارفرمايان راه  فعاليت
  بازنگري نتايج فازهاي قبلي  فعاليت
  رساني در مورد نتايج فازهاي قبلي اطالع  فعاليت
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  ها مشخصات پروژه )۳‐ ۶

ه و تكميل نظام مهندسي بيني شده در فازهاي بعدي توسع هاي پيش در اين بخش مشخصات اصلي پروژه
  .گردد مشخصات هر پروژه در يك فرم جداگانه ارائه مي. افزار ارائه شده است نرم
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 افزار تدوين معيارهاي پايه نظام مهندسي نرم :عنوان پروژه

 :هدف
 :افزار شامل تدوين اوليه معيارها و ضوابط پايه نظام مهندسي نرم

o افزار فرهنگ واژگان نظام مهندسي نرم 
o افزار بندي نرم طبقه 
o افزاري بندي كارهاي نرم طبقه  

  :شرح خدمات
آوري، بررسي، بازنگري و تكميل مطالعات قبلي در زمينه  بايست با جمع در اين پروژه مجري مي

افزار، اقدام به تدوين نهايي اين معيارها براي استفاده در ساير  معيارهاي پايه نظام مهندسي نرم
 .دمعيارهاي نظام نماي

  :نتايج/خروجي
o يابي و تعريف واژگان اساسي مورداستفاده در  معادل(افزار  فرهنگ واژگان نظام مهندسي نرم

، )انگليسي‐فارسي و فارسي‐صورت انگليسي افزار، به افزار و دامنه نظام مهندسي نرم مهندسي نرم
 همراه با نسخه الكترونيكي اين فرهنگ با امكان جستجو

o افزار ندي نرمب استاندارد طبقه 
o افزاري بندي كارهاي نرم استاندارد طبقه  
  :نيازها پيش

‐  
  ماه ۶  :برآورد زمان الزم براي اجرا
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 افزار مهندسي نرم نظام) درگاه(گاه  ايجاد وب :عنوان پروژه

 :هدف
يرات رساني، مديريت محتوا و مديريت تغي منظور اطالع افزار به ايجاد درگاه جامع نظام مهندسي نرم

  هاي نظام  رساني در ساير زمينه منظور اطالعمعيارها و ضوابط نظام مهندسي، و امكان گسترش به
  :شرح خدمات

o افزار انتخاب و ثبت دامنه مناسب براي درگاه نظام مهندسي نرم 
o گاه طراحي وب 
o گاه سازي وب پياده 
o گاه تامين محتواي اوليه براي وب 
o رساني و  گاه از طريق فرآيندهاي اطالع ين مستمر محتواي وبتدوين سازوكارهاي الزم براي تام

 ...آوري اطالعات، فرآيندهاي توليد و مديريت محتوا و  هاي جمع دهي، طرح گزارش
o گاه افزار و محتواي وب رساني مستمر نرم تعيين ساختار الزم جهت نگهداري و بروز  
  :نتايج/خروجي

ها، و ساير  ها، مصوبات و بخشنامه الب استانداردها، طرحنتايج اجراي فازهاي مختلف نظام كه در ق
نظران، ويا  كنندگان و ساير صاحب شوند، در طول زمان و بانظر استفاده انواع مستندات ارائه مي

دليل تغيير شرايط محيطي و پيدايش الزامات جديد، نيازمند تغييراتي اعم از تصحيح و تكميل  به
اي براي ثبت، اعمال و رديابي اين تغييرات  ست كه ابزار مكانيزهرو ضروري ا از اين. خواهند شد
  .تهيه گردد

در قالب يك  (Change Management) افزاري مديريت تغييرات در اين فعاليت يك ابزار نرم
افزار عبارتست  امكانات عمده اين نرم. سازي خواهد شد طراحي، تهيه و پياده web-basedافزار  نرم
  :از

o هاي مختلف نتايج نظام از طريق  بخش امكان ارائهweb 
o امكان جستجو در مطالب برحسب كليدواژه يا لغات متن 
o  به شكل اشكال ) ترين سطح در پائين(امكان ثبت اظهارنظر خوانندگان در مورد هر مطلب

 يا پيشنهاد
o شده  گيري در مورد نظرات ثبت امكان گزارش 
o يان، و امكان ثبت نتايج بررسي در هر مرحلهكار يك پيشنهاد از ابتدا تا پا مديريت گردش 
o   امكان تغيير مطالب و ايجاد اصالحيه(version) هاي متوالي براي هر مطلب 
o هاي قبلي هر متن و رديابي تغييرات امكان نگهداري و ارائه گزارش از اصالحيه 
o يق مندان به مطالب و ارسال خودكار تغييرات به مشتركان از طر نام عالقه امكان ثبت

email 
  :نيازها پيش

‐  
  ماه ۶  :برآورد زمان الزم براي اجرا
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 كنندگان بازنگري و تدوين ضوابط مربوط به تامين :عنوان پروژه

 :هدف
o شناسايي و ثبت، تشخيص صالحيت و (كنندگان  بازنگري در ضوابط موجود مربوط به تامين

 )افزاري بندي شركتهاي نرم رتبه
o كنندگان حقيقي نيز شده و كليه  اي كه شامل تامين گونه ط بهتصحيح و تكميل اين ضواب

كنندگان  بندي، ارزيابي و كنترل ظرفيت كليه تامين صالحيت، رتبه فرآيندهاي شناسايي، تشخيص
  .را پوشش دهد

  :شرح خدمات
o آوري، بررسي و تحليل ضوابط موجود جمع 
o دريافت و تحليل نظرات ذينفعان در مورد ضوابط موجود 
o ح و تكميل ضوابط موجود با توجه به نيازهاي نظامتصحي 
o سازي با توجه به ضوابط پايه نظام سازي و يكسان يكپارچه 
o تدوين و ارائه ضوابط نهايي  
  :نتايج/خروجي
o شركتها(كنندگان حقوقي  بندي تامين صالحيت و رتبه نامه شناسايي، تشخيص آئين( 
o كنندگان حقيقي تامين بندي صالحيت و رتبه نامه شناسايي، تشخصي آئين 
o كنندگان حقوقي نامه كنترل ظرفيت تامين آئين 
o كنندگان نامه ارزيابي تامين آئين  
  :نيازها پيش

o افزارمعيارهاي پايه نظام مهندسي نرم 
 ماه۶ :برآورد زمان الزم براي اجرا
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 تدوين ضوابط مربوط به نيروي انساني :عنوان پروژه

 :هدف
 :افزار شامل به نيروي انساني شاغل در صنعت نرمتدوين ضوابط مربوط 

o اي بندي مهارتهاي حرفه تعريف و طبقه 
o افزار بندي كارشناسان نرم ضوابط شناسايي، ارزيابي و رتبه 
o افزار اي كارشناسان نرم ضوابط ثبت و تأئيد سوابق حرفه  
o افزار اي مهندسي نرم موازين اخالق حرفه  

  :شرح خدمات
o ينبررسي مطالعات پيش 
o دريافت نظرات ذينفعان 
o بررسي مقررات موجود 
o تدوين ضوابط مطابق با نيازهاي نظام  
  :نتايج/خروجي
o افزار اي صنعت نرم بندي مهارتهاي حرفه استاندارد طبقه 
o افزار بندي كارشناسان نرم نامه شناسايي، ارزيابي و رتبه آئين 
o ارافز اي كارشناسان نرم نامه ثبت و تأئيد سوابق حرفه آئين 
o افزاراي مهندسي نرممنشور اخالق حرفه 
  :نيازها پيش

o افزارمعيارهاي پايه نظام مهندسي نرم 
  ماه ۳  :برآورد زمان الزم براي اجرا
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 افزاري هاي نرم بازنگري و تدوين ضوابط مربوط به بسته :عنوان پروژه

 :هدف
 :افزاري، شامل هاي نرم بازنگري و تكميل ضوابط مربوط به بسته

o افزاري هاي نرم نحوه ثبت و شناسايي بسته 
o افزاري هاي نرم شرايط حداقل براي ارائه بسته 
o افزاري هاي نرم ضوابط خريد، فروش، توزيع و پشتيباني بسته  

  :شرح خدمات
o آوري و بررسي نتايج مطالعات پيشين جمع 
o دريافت نظارت ذينفعان 
o بررسي مقررات موجود 
o ي نظامتدوين ضوابط مطابق با نيازها 
  :نتايج/خروجي
o افزاري هاي نرم نامه ثبت و شناسايي بسته آئين 
o افزاري هاي نرم استاندارد بسته 
o افزاري هاي نرم نامه خريد، فروش، توزيع و پشتيباني بسته آئين  
  :نيازها پيش

o افزار معيارهاي پايه نظام مهندسي نرم 
o كنندگان معيارهاي مربوط به تامين  

  ماه ۶  :الزم براي اجرابرآورد زمان 
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 بازنگري و تدوين ضوابط مربوط به مالكيت معنوي :عنوان پروژه

 :هدف
o بازنگري ضوابط و قوانين موجود در زمينه مالكيت معنوي نرم افزار و تكميل اين ضوابط 
o پيشنهاد تصويب قوانين تكميلي در اين زمينه 
o افزار نه نرمطراحي سازوكار عملي براي حمايت از مالكيت معنوي در زمي  

  :شرح خدمات
o آوري و بازنگري نتايج اقدامات قبلي جمع 
o دريافت نظرات ذينفعان 
o تعيين تنگناهاي موجود براي اجراي عملي قوانين 
o تدوين مقررات و ضوابط تكميلي 
o پيشنهاد قوانين تكميلي 
  :نتايج/خروجي
o افزار گزارش جامع حمايت از مالكيت معنوي در زمينه نرم 
o افزار حمايت از مالكيت معنوي در زمينه نرم نامه آئين 
o )افزار قوانين تكميلي در زمينه حمايت از مالكيت معنوي در زمينه نرم) نويس پيش  
  :نيازها پيش

o افزار معيارهاي پايه نظام مهندسي نرم 
o كنندگان معيارهاي مربوط به تامين 
o افزاريهاي نرمضوابط مربوط به بسته 

  ماه ۶  :م براي اجرابرآورد زمان الز
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 افزاري تدوين ضوابط مربوط به جرائم و تخلفات نرم :عنوان پروژه

 :هدف
o افزاري، بويژه با  آوري، بازنگري و تكميل ضوابط و مقررات مربوط به جرائم و تخلفات نرم جمع

 افزارهاي نظام مهندسي نرمتوجه به ساير مؤلفه
  :شرح خدمات

o ات موجود و مطالعات قبليآوري، بررسي و تحليل مقرر جمع 
o افزار هاي نظام مهندسي نرم بررسي و تحليل نيازهاي ساير مؤلفه 
o ها و امكانات قانوني و حقوقي موجود تحليل محدوديت 
o دريافت نظرات ذينفعان 
o افزاري تدوين ضوابط مربوط به جرائم و تخلفات نرم 
o نويس قوانين و مقررات الزمتهيه پيش 
  :نتايج/خروجي
o  افزار جامع جرائم و تخلفات نرمگزارش 
o نويس قوانين و مقررات الزم پيش 
  :نيازها پيش

o افزار معيارهاي پايه نظام مهندسي نرم 
o كنندگان معيارهاي مربوط به تامين 
o افزاري هاي نرم ضوابط مربوط به بسته  

  ماه ۱۲  :برآورد زمان الزم براي اجرا
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 اي تدوين ضوابط مربوط به اخالق حرفه :ن پروژهعنوا

 :هدف
o افزار  اي در مهندسي نرم تدوين ضوابط و معيارهاي مربوط به اخالق حرفه  

  :شرح خدمات
o آوري، بررسي و تحليل سوابق و مطالعات قبلي جمع 
o المللي به منظور الگوبرداري از تجربيات موفق بررسي و تحليل تجارب داخلي و بين 
o دريافت نظرات ذينفعان 
o ات مربوط تدوين مدارك و مستند  
  :نتايج/خروجي
o افزار اي در زمينه مهندسي  نرم گزارش تدوين ضوابط اخالق حرفه 
o افزار و ضوابط مربوطه  اي مهندسي نرم منشور اخالق حرفه  
  :نيازها پيش

o افزار معيارهاي پايه نظام مهندسي نرم  
  ماه ۳  :برآورد زمان الزم براي اجرا
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  هاها  پيوستپيوست
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 فهرست و مشخصات مطالعات پيشينفهرست و مشخصات مطالعات پيشين) ) ۱۱  پيوستپيوست

  
 

 فهرست مطالب
 ۹۲ ........................................................................................................................................................................ افزار گزارش بررسي عمومي وضعيت نرم

 ۹۳ ............................................................................................................... )بخشنامه نماتن(فزار ا نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم

 ۹۴ ................................................................................................................................... قراردادهاي انفورماتيك را چگونه مذاكره كنيم و منعقد كنيم

 ۹۵ .......................................................................................................................................................................................................... افزار برنامه صنعت نرم

 ۹۶ ....................................................................................................................................................................... هاي انفورماتيكي تدوين و مديريت پروژه

 ۹۷ .................................................................................... )۱‐نمنا( ۱افزار ايران  ، نظام مهندسي نرم۱افزاري  هاي نرم بندي پيمان نامه طبقه آيين

 ۹۸ .................................................................................................. افزاري نامه ارجاع كارهاي نرم آيين ‐ )مپنا(افزاري ايران  هاي نرم مقررات پيمان

 ۹۹ .................................................................................................................................................................................... اليحه جامع نظام مهندسي كشور

 ۱۰۰ ................................................................................................................................................................................................ نظام فني و اجرايي كشور
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 SRC01 :شناسه افزار گزارش بررسي عمومي وضعيت نرم  :عنوان منبع

 ۱۳۷۳ :تاريخ تهيه  دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور :تهيه كننده

 وب   خه ديجيتالنس   نسخه دستي   :روش دسترسي

 كتابخانه شركت :محل دسترسي

، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك، چاپ افزار گزارش بررسي عمومي وضعيت نرمرضوي حسين و ديگران،   :آدرس قابل ارجاع
  ۱۳۷۳اول، 

  :موضوع
. افزار، روند تكاملي اين صنعت در جهان و ايران مورد بررسي قرار گرفته استماجزاء نردر اين كتاب پس از ارايه يك تصوير كلي از محدوده و

  . افزار در ايران پيشنهاد شده است افزار بيان شده و نهايتاً چند پروژه براي توسعه صنعت نرم سپس عوامل اصلي توسعه نرم

 :قابليت استفاده
ولي بدليل گذشتن فاصله زياد از تدوين و انتشار كتاب و .فزار و روند تكامل آن استااين كتاب يك مرجع خوب براي شناخت اجزاء نرم

  .افزار، كارايي چنداني ندارد تغييرات بوجود آمده در فضاي مهندسي نرم
رش پراهميت و كه در زمان نگا( ها شناخت يكسري مسائل و واژهو همچنين  افزار در ايران و جهان تاريخچه توسعه نرمبا اينحال براي تهيه 

 . توان به اين كتاب مراجعه نمود مي) اند كليدي بوده
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  SRC02 :شناسه )بخشنامه نماتن(افزار  نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم  :عنوان منبع

 ۱۳۸۳ :تاريخ تهيه  شوراي عالي انفورماتيك :تهيه كننده

 وب   ه ديجيتالنسخ   نسخه دستي   :روش دسترسي

 كتابخانه شركت :محل دسترسي

 ‐افزار مجموعه گزارشهاي نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرمشوراي عالي انفورماتيك،   :آدرس قابل ارجاع
  ۱۳۸۳ريزي كشور،  سازمان مديريت و برنامه ،) ۱فاز   ‐نماتن(

  :موضوع
هاي  سازي و ايجاد نظام در ارجاع پروژه منظور يكسانباشد كه بهمي...)استاندارد، قالب پيشنهادي و يا(بخشنامه شامل شش بخشاين
هاي اجرايي، چكونگي دريافت و ارزيابي پيشنهادها و نيز نحوه نظارت بر پروژه از طرف سازمان مديريت و  افزاري توسط دستگاه نرم

  .هاي اجرايي ابالغ شده است ه دستگاهريزي به كلي برنامه
  :هاي اصلي اين سند عبارتند از سرفصل
o نحوه تعيين مشخصات مشاوران و حدود وظايف آنها(افزاري  هاي نرم مشاوره پروژه( 
o  نحوه ارايه اطالعات مورد نياز توسط پيشنهاددهندگان(تهيه درخواست براي ارايه پيشنهاد( 
o هاي آن در قبال پروژه تعريف سازمان انجام نظارت و مسئوليت( افزاري هاي نرم نظارت بر پروژه( 
o  ها و توانمنديهاي اجرايي، فني و مديريتي پيشنهاددهنده نحوه آگاهي از ديدگاه(پيشنهاد( 
o  چگونگي برگزاري مسابقه و ارزيابي پيشنهادهاي دريافتي و نهايتاً انتخاب برنده(برگزاري مسابقه و ارزيابي پيشنهاد( 
o قالب كلي قرارداد(افزاري  نامه نرم پيمان(  

 :قابليت استفاده
شناخت چند جزء توانند به  در واقع اين سند مي. باشد افزار در ايران ميتعريف شده براي حصول نظام مهندسي نرم اين سند اولين گام از پيش

  :كمك نمايد كه عبارتند از افزار نظام مهندسي نرم
o هاي اجرايي قالب 
o وابطمعيارها و ض 
o ارجاع كار 

  
  



 افزارپروژه تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم  ۱۷۸از      ۹۴صفحه    
 NMTN3.Appx-1.doc گزارش نهايي  ۱۲/۵/۱۳۸۵:  تهيه تاريخ

 

 

  

  SRC03 :شناسه قراردادهاي انفورماتيك را چگونه مذاكره كنيم و منعقد كنيم  :عنوان منبع

 ۱۳۸۰ :تاريخ تهيه  شوراي عالي انفورماتيك :تهيه كننده

 وب   نسخه ديجيتال   نسخه دستي   :روش دسترسي

 نه شركتكتابخا :محل دسترسي

ترجمه  قراردادهاي انفورماتيك را چگونه مذاكره كنيم و منعقد كنيم،دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك،  :آدرس قابل ارجاع
 ۱۳۸۰ستار زركالم، آبان 

  :موضوع
o باشد هدف از تهيه اين مجموعه، تعيين چارچوب مناسب حقوقي براي بخشهاي مختلف انفورماتيك مي .  

 :بليت استفادهقا
شناخت چند جزء توانند به  در واقع اين سند مي. باشد افزار در ايران ميتعريف شده براي حصول نظام مهندسي نرم اين سند اولين گام از پيش

  :كمك نمايد كه عبارتند از افزار نظام مهندسي نرم
o هاي اجرايي قالب 
o معيارها و ضوابط 
o ارجاع كار 
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  SRC04 :شناسه افزار صنعت نرم برنامه  :عنوان منبع

 ۱۳۷۸ :تاريخ تهيه  شركت مهندسي سيستم ياس :تهيه كننده

 وب   نسخه ديجيتال   نسخه دستي   :روش دسترسي

 كتابخانه شركت :محل دسترسي

  ۱۳۷۸خرداد  نهايي، گزارش–افزاربرنامه صنعت نرمشركت مهندسي سيستم ياس،  :آدرس قابل ارجاع
  :موضوع

اي توسط وزارت صنايع تعريف شد، كه اين گزارش بخشي از نتايج حاصل از اجراي آن پروژهايافزارهاي رايانه برنامه صنعت نرمبراي تدوين 
ايي اهدف و راهبردهاي توسعه صنعت شناسشود كه هدف نهايي اين پروژه  از مطالب مندرج در اين گزارش استنباط مي. باشد پروژه مي

  .باشد در ايران مي افزار نرم
سپس نقاط . در اين گزارش سعي شده است تا بعد از تعريف مفاهيم پايه گزارش، صنعت نرم افزار در جهان و ايران مورد بررسي قرار گيرد

  . قوت و ضعف شناسايي و تعدادي راهبرد پيشنهاد شده است
  

 :قابليت استفاده
ي ها اهداف و طرحها به  اينكه مطالب مندرج در اين گزارش بر پايه و اساس قانون دوم و سوم توسعه تدوين شده است، در بعضي از قسمتبا

  . اشاره شده است...) افزاري و  افزار نظام فني و مهندسي كشور، تعريف  و شناسايي جرائم نرم مثالً تدوين بخش نرم(قابل توجهي 
) با توجه به زمان تهيه گزارش(در كشور  افزار سازمانها و تشكيالت متولي صنعت نرمتوان به  بل استفاده در اين گزارش مياز ديگر مطالب قا

 . اشاره نمود
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  SRC05 :شناسه هاي انفورماتيكي تدوين و مديريت پروژه  :عنوان منبع

 ۱۳۷۹ :تاريخ تهيه  دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور :تهيه كننده

 وب   نسخه ديجيتال   نسخه دستي   :روش دسترسي

 كتابخانه شركت :محل دسترسي

چاپ اول، بهمن  دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك، هاي انفورماتيكي،تدوين و مديريت پروژهشنتيائي مهرانه،   :آدرس قابل ارجاع
۱۳۷۹  

  :موضوع
مرحله اجرايي تدوين  ۷دراين كتاب به تشريح  . باشد هاي انفورماتيكي ميهدف از تهيه اين كتاب ارايه چارچوبي براي تدوين و مديريت پروژه

  :پرداخته شده است) با عناوين زير(هاي انفورماتيكي  و مديريت پروژه
o سازي هاي اوليه و آماده بررسي 
o انتخاب مجري 
o نتنظيم قرارداد و امضاي آ 
o سازي نظارت بر اجرا و پياده 
o گيري نتايج پروژه تحويل 
o سازي ارزيابي و بازبيني سيستم پس از پياده 
o نگهداري و ارتقاء سيستم  

  

 :قابليت استفاده
وان ت مفيد است و از آنجايي كه حجم آن نسبتاً كم است ميارجاع كارواستانداردهامطالب مندرج در اين كتاب براي تدوين اركاني مانند

بخشنامه (افزار  نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم اي بر توان اين كتاب را مقدمه در واقع مي. بطور كامل آن را مطالعه نمود
  .دانست  )نماتن
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  SRC06 :شناسه )۱‐نمنا( ۱افزار ايران  ، نظام مهندسي نرم۱افزاري  هاي نرم بندي پيمان نامه طبقه آيين  :عنوان منبع

 ۱۳۷۹ :تاريخ تهيه  هاي انفورماتيك انجمن شركت :تهيه كننده

 وب   نسخه ديجيتال   نسخه دستي   :روش دسترسي

 ‐ :سترسيمحل د

، ارديبهشت ۲اصالحيه  ،)۱‐نمنا( ۱افزاري  بندي نظامهاي نرمنامه طبقهآيينهاي انفورماتيك، انجمن شركت  :آدرس قابل ارجاع
  ۷۹۰۱‐۲۱‐۰۲، به شناسه ۱۳۷۹

  :موضوع
  :ير ارايه شده استماده ز ۴افزاري تهيه شده است كه در قالب منظور تشخيص نوع كار در اجراي پيمانهاي نرم نامه بهاين آيين

  تعاريف ‐۱ماده 
  بندي انواع تقسيم ‐۲ماده 
  بندي موضوعي تقسيم ‐۳ماده 
  بندي از نظر اندازي تقسيم ‐۴ماده 

  .بندي شوند افزاري از نظر موضوع و اندازه دسته نامه سعي شده است تا كليه پيمانهاي نرم در اين آيين
  :بندي موضوعي شامل دسته

o پيمان ارجاع كار  
o نظارت پيمان  
o پيمان تحليل نظام  
o پيمان طراحي و پياده سازي نظام  
o پيمان تحليل، طراحي و پياده سازي نظام  
o پيمان نگهداشت نرم افزار  
o پيمان راهبري سيستم  
o ساير پيمان ها  
  :اي شامل بندي اندازه و دسته
o  مورد ۱ماه فعاليت، تعداد فعاليت اصلي  ‐نفر ۲۰كمتر از  ‐‐‐‐‐۱اندازه  
o مورد ۴تا  ۱ماه فعاليت، تعداد فعاليت اصلي بين  ‐نفر ۱۰۰تا  ۲۰بين  ‐‐‐‐‐۲ندازه ا  
o  مورد ۱۰تا  ۴ماه فعاليت، تعداد فعاليت اصلي بين  ‐نفر ۴۰۰تا  ۱۰۰بين  ‐‐‐‐‐۳اندازه  
o  مورد ۱۰ماه فعاليت، تعداد فعاليت اصلي بيش از  ‐نفر ۴۰۰بيش از  ‐‐‐‐‐۴اندازه  

 :قابليت استفاده
افزار  خصوصاً نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم(افزاريعمل و قوانين جديد و كاملتر در زمينه قراردادهاي نرمبا تدوين دستورال

  .باشد براي بكارگيري ميفاقد كارايي الزم نامه  ، اين آيين))بخشنامه نماتن(
تهيه شده است كه در آنها به مطالب قابل توجهي در مورد اهداف و  نقدي بر اين مقدمهو همچنين  اي بر نمنا مقدمهشايان ذكر است كه 

  .افزار اشاره شده است عناصر نظام مهندسي نرم
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 SRC07 :شناسه  افزاري نامه ارجاع كارهاي نرم آيين ‐ )مپنا(افزاري ايران  هاي نرم مقررات پيمان  :عنوان منبع

 ۱۳۸۲ :تاريخ تهيه  شوراي عالي انفورماتيك :تهيه كننده

 وب   نسخه ديجيتال   نسخه دستي   :روش دسترسي

 ‐ :محل دسترسي

شوراي عالي  افزاري، نامه ارجاع كارهاي نرمآيين‐افزاريهاي نرمرات پيمانمقرناصري پرويز،   :آدرس قابل ارجاع
 ۱۳۸۲انفورماتيك، تيرماه 

  :موضوع
  :عناوين فصول اين سند عبارتند از.ماده تنظيم شده است۴۹نامه در هشت فصل و اين آيين
o تعاريف و كليات 
o افزاري اصول حاكم بر ارجاع كارهاي نرم 
o روشهاي ارجاع كار 
o افزاري فرآيند ارحاع كار نرم 
o فراخوان 
o روش تعيين برنده فراخوان 
o عقد پيمان 
o دعوت 

  
  

 :قابليت استفاده
بايد يادآور شد كه در اين سند كارفرما فقط دولت . مفيد استارجاع كارواستانداردهانامه براي تدوين اركاني مانند مطالب مندرج در اين آيين

  .ه شده استدر نظر گرفت
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 SRC08 :شناسه  اليحه جامع نظام مهندسي كشور  :عنوان منبع

 ۱۳۸۴ :تاريخ تهيه  ريزي كشور معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه :تهيه كننده

 وب   نسخه ديجيتال   نسخه دستي   :روش دسترسي

 ‐ :محل دسترسي

  ۱۳۸۴تيرماه  ريزي كشور، معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه اليحه جامع نظام مهندسي كشور،  :آدرس قابل ارجاع
  :موضوع

به ساماندهي فعاليت كليه مهندسين فعال در كشور ) گروه۱۷در قالب(هاي نظام مهندسي مربوطهدر اين اليحه از طريق تشكيل سازمان
اندازي و نظارت بر سازمانهاي  همچنين در اين اليحه نقش مهندسان در مقابل كارفرما و جامعه، وظايف دولت براي راه .پرداخته شده است

  .ها تعريف و تبيين شده است نظان مهندسي و همچنين اهداف، تشكيالتف، وظايف و اختيارات اين سازمان
  

 :قابليت استفاده
 افزار تدوين قانون تاسيس نظام مهندسي نرمو  براي  ارايه ديد واحد از سازمانهاي نظام مهندسيشناخت ومطالب مندرج در اين اليحه براي

  .باشد مفيد مي
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 SRC09 :شناسه  نظام فني و اجرايي كشور  :عنوان منبع

 ۱۳۸۴ :تاريخ تهيه  ريزي كشور معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه :تهيه كننده

 وب   نسخه ديجيتال   نسخه دستي   :روش دسترسي

 ‐ :محل دسترسي

  ۱۳۸۴تيرماه  ريزي كشور، معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه نظام فني و اجرايي كشور،  :آدرس قابل ارجاع
  :موضوع

هاي نظام شامل مديريت و پديدآوري طرحها و  كشور، از طريق استقرار زير سيستمهاي توسعهسازي اين نظام، تحقق اهداف برنامههدف از پياده
  . گذاري و تهيه اسناد مربوطه است هاي سرمايه روژه

  .هاي دولتي آورده شده است ه گذاري دستگاه در اين سند پس از معرفي دامنه و اصول كلي نظام، روش مديريت و مستندسازي طرحهاي سرمايه

 :ادهقابليت استف
  .باشد باشد، از لحاظ محتوايي قابل استفاده نميهاي اجرايي ميگذاري دستگاههاي سرمايهاز آنجايي كه دامنه كاربرد اين سند طرح

    



 افزارپروژه تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم  ۱۷۸از      ١٠١صفحه    
 NMTN3.Appx-2.doc گزارش نهايي  ۱۲/۵/١٣٨۵:  تهيه تاريخ
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه. ۱
  .باشد مشابه داخلي مي هاي گزارش حاضر در برگيرنده نتايج مطالعه الگوبرداري نظام

  هدف .۱‐۱
هاي مشابه داخلي از منظرهاي گوناگوني همچون  در اين گزارش سعي شده است تا با مطالعه نظام

، اجزاء مختلف اينگونه ....تاريخچه، تعريف و دامنه، اهداف، ساختار و وظايف، شيوه ارتباط با دولت و 
 . رددها شناسايي و نحوه تعامل آنها با يكديگر مشخص گ نظام
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  ساختار گزارش .۲‐۱
هاي مشابه داخلي كه  نظام ۲گردد، در فصل  عنوان مقدمه محسوب مي پس از اين فصل از گزارش كه به

اين . اند باشند، مورد بررسي قرار گرفته اكنون درحال فعاليت مي قانون آنها به تصويب رسيده است و هم
نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظام نظام پزشكي، : ها به ترتيب تاريخ تاسيس عبارتند از نظام

در فصل سوم گزارش با ارايه . مهندسي معدن، نظام پرستاري و نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
هاي ياد شده معرفي و  عمل آمده، اجزاء و عناصر كليدي نظام گيري از مطالعات به بندي و نتيجه يك جمع

  .است نحوه تعامل آنها با يكديگر نشان داده شده

  منابع و مراجع .۳‐۱
  :براي تهيه اين گزارش از منابع و مراجع زير استفاده شده است

هاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و  ها و دستورالعمل نامه قانون تاسيس، آئينمقدم محسن،  طرازي 
  ۱۳۸۳، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، چاپ اول، منابع طبيعي

  
  :رساني زير نيز استفاده شده است اطالعهاي  همچنين از سايت

  
 /http://www.irimc.org سازمان نظام پزشكي 
معاونت نظام مهندسي و كنترل ساختمان وزارت  

 /http://www.nezam-mohandesi.ir  مسكن و شهرسازي

 http://www.mim.gov.ir  وزارت صنايع و معادن 
 /http://www.hbi.ir/hosting/nursing  سازمان نظام پرستاري 
 /http://www.nezam.ir  ام مهندسي و كنترل ساختمانسازمان نظ 
 /http://www.parastaran.com  رساني پرستاران ايران پايگاه اطالع 

 /http://pezeshkan.ir  سايت پزشكان ايراني 
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  هاي مشابه نظام. ۲

نكات حائز اهميت در . هاي مشابه داخلي پرداخته شود شده است تا به بررسي وضعيت نظام در اين قسمت سعي
  :تدوين اين فصل از گزارش عبارتند از

هايي است كه با تشكيل يك سازمان  منظور از نظام مشابه داخلي، نظام انتخاب موارد مشابه؛ ) اول 
ي، حمايت از اعضاء و تحقق ساير اهداف از پيش متمركز و مستقل، نسبت به سازماندهي، ارتقاء علمي و كيف

... ها و  ها، انجمن هاي صنفي، اتحاديه اين مراكز با تشكل. اند تعيين شده يك يا چند حرفه مشابه اقدام نموده
 .باشند قانون كار هستند، از نظر ماهيت حقوقي داراي تفاوت مي ۱۴۱كه تحت شمول ماده 

اند كه در اين گزارش به  پنج نظام مستقل با تصويب قانون شكل گرفته اكنون در جمهوري اسالمي ايران هم
ها كه پس از تصويب قانون تاسيس در مجلس شوراي اسالمي اقدام به  اين نظام. شود بررسي آنها پرداخته مي

اند  هاي تحت پوشش خود نموده اندازي يك سازمان مستقل براي مديريت امور مربوط به حرفه  يا حرفه راه
  :ارتند از عب
o نظام پزشكي 
o نظام مهندسي و كنترل ساختمان 
o نظام مهندسي معدن 
o نظام پرستاري 
o و نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 

  
هاي گوناگون  هاي ياد شده را از معيارها، جوانب و زاويه نظام معيارها و جوانب قابل بررسي؛ ) دوم 

 :بايستي به نكات زير توجه نمود اين  معيارها ميدر انتخاب . توان مورد بررسي و تحليل قرار داد مي
o  كفايت و داشتن ارزش براي بررسي 
o   دسترسي به اطالعات 
o ها و شرايط اجراي پروژه حاضر دامنه، محدوديت 

 نظام پزشكي. ۱‐۲
منظور ساماندهي به حرفه و شاغالن پزشكي در كشور  نظام پزشكي كشور، اولين تشكيالتي است كه به

در ادامه ضمن بررسي تاريخچه، تعريف و دامنه فعاليت اين سازمان، اهداف و وظايف . تتاسيس شده اس
  .اصلي، اركان و تشكيالت، نحوه ارتباط با دولت و تامين بودجه آورده شده است
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  تاريخچه. ۱‐۱‐۲
با تصويب قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي توسط مجلس شوراي اسالمي و تاييد آن توسط شوراي 

  .، سازمان نظام پزشكي تشكيل و شروع به فعاليت نموده است۱۳۷۴در سال  نگهبان
  

  تعريف. ۲‐۱‐۲
منظور تحقق بخشيدن به اهداف  داراي شخصيت حقوقي که بهسازمان نظام پزشكي سازماني است مستقل 

  . تشكيل سازمان نظام پزشكي، بنا شده است و انجام وظايف مقرر در قانون
اي و  حرفه(متخصصين و دکتراي علوم آزمايشگاهي  ،، دندانپزشک، دکتر داروسازکليه اتباع ايراني پزشک

  .توانند عضو سازمان باشند دار گروه پزشکي مي هاي پروانه تشخيص طبي و ليسانسيه ،)متخصص
سازمان نظام در  ،پس از اخذ پروانه اشتغالباشند كه  ملزم مي طبق قانون كليه شاغلين حرفه پزشكي،

  .وندي عضو شپزشک
   
  
  

  هدف و وظايف اصلي. ۳‐۱‐۲
  :١صورت زير برشمرده شده است در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، اهداف سازمان به

 تالش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکي 
 تالش در جهت حفظ و حمايت از حقوق بيماران در برابر شاغالن حرف پزشکي 
 حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغالن حرف پزشکي 
 در جهت پيشبرد و اصالح امور پزشکي تالش 
تالش در جهت همکاري هرچه بيشتر شاغلين حرف پزشکي با دستگاههاي اجرائي دولتي در رفع  

 محروميتهاي بهداشتي درماني
 تالش در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشکي 

  
  :٢زشكي اشاره شده است كه عبارتند ازهمچنين در همين قانون به وظايف اصلي سازمان نظام پ

 تدوين مقررات و ضوابط خاص صنفي 

                                                 
١
  ۲ماده .  

   ٣ماده .  ٢
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اي  داروسازان و متخصصين و دکترهاي حرفه بازآموزي و نوآموزي مستمر پزشکان، دندانپزشکان، 
 علوم آزمايشگاهي

 رف پزشکياي شاغلين ح رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه 
 رمانيهاي خدمات پزشكي و د مشاركت در تعيين تعرفه 

  

  اركان و تشكيالت. ۴‐۱‐۲
  :اركان و واحدهاي تابع سازمان را بصورت زير معرفي نموده است ٣در قانون نظام پزشكي

  :ارکان  ‐الف 
 شورايعالي نظام پزشکي جمهوري اسالمي ايران ‐۱

شورايعالي نظام پزشکي داراي يک رئيس، دو نايب رئيس ويک دبير خواهد بود که از بين اعضاء شورا با 
  . گردند سال انتخاب مي ۲راي اکثريت نسبي اعضاء رسمي شورا براي مدت 

  :همچنين اعضاي شورايعالي عبارتند از 
o  به انتخاب مجمع نمايندگان هيئت مديره نظام پزشکي بيست و دو نفر از كادر پزشكي

 شهرستانها با راي اکثريت نسبي آنها
o بهزيستي و انتخاب مجلس شوراي  دو نفر از کادر پزشکي به معرفي کميسيون بهداري و

 ) بعنوان ناظر(اسالمي 
o ک نفر از کادر پزشکي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ي 
o ک نفر از کادر پزشکي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به انتخاب ستاد فرماندهي ي

 کل قوا و رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور
يت اجرا مصوبات شورايعالي و اداره کليه امور سازمان و واحدهاي تابعه را رئيس کل سازمان که مسئول

از طرف شورايعالي به ) نفر ۳حداقل (که از بين افراد پيشنهادي  باشد ميد يک نفر پزشک اربعهده د
نيز عزل وي . گردد سال انتخاب و با حکم رياست جمهوري منصوب مي ۴براي مدت  ،رئيس جمهور

  .وري استبعهده رياست جمه
 

 
اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته  هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه هيئت ‐۲

 پزشکي
 

                                                 
٣
  ۵ماده .  
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 نظام پزشکي شهرستانها ‐۳
تعداد . تواند نظام پزشكي شهرستان تشكيل دهد نفر پزشك داشته باشد مي ۵۰هر شهرستاني كه باالي 

پزشک، شوند به تعداد  نتخاب ميگيري، ا و تركيب اعضاي هيئت مديره كه همگي از طريق راي
  .شاغل در شهرستان دارد اي علوم آزمايشگاهي دندانپزشک و داروساز و متخصص و دکتر حرفه

رئيس سازمان نظام پزشکي هر يک از شهرستانها که يکي از اعضاء هيئت مديره خواهد بود با پيشنهاد 
. منصوب ميگردد كشورکي م پزشهيئت مديره سازمان مربوط و تائيد و حکم رئيس کل سازمان نظا

  .عزل آنها نيز به عهده رئيس کل سازمان خواهد بود
 
 

مدت عملکرد هر دوره هيئت مديره نظام پزشکي شهرستانها و شورايعالي نظام پزشکي چهار سال تمام 
  .باشد مي

  :واحدهاي تابعه ‐ب
 کميسيونهاي مشورتي ‐۱
 صندوق تعاون و رفاه ‐۲

  :وزه مديريتي سازمان نظام پزشكي كشور نشان داده شده استدر شكل زير نمودار تشكيالتي ح
  نمودار سازماني كالن حوزه مديريت سازمان نظام پزشكي كشور ‐۱شكل
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  ارتباط با دولت. ۵‐۱‐۲
  :باشد ارتباط سازمان نظام مهندسي با بدنه دولت در ابعاد زير مي

  

 و برگزاري انتخابات دوره بعدي تشكيل سازمان براي اولين مرتبه  ‐ الف
  .درمان و آموزش پزشکي وزارت بهداشت،مديره توسط  برگزاري انتخابات هئيت 
هيئت تركيب ). ماه قبل از اتمام دوره قبلي ۳( تشکيل هئيت مرکزي نظارت بر انتخابات 

  :باشد ميگردند به شرح زير  سال انتخاب مي ۴مرکزي نظارت بر انتخابات که براي مدت 
o نفر نماينده دادستان کل کشور يک  
o يک نفر نماينده وزارت کشور  
o  دونفر از کادر پزشکي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  
o  سه نفر کادر پزشکي به معرفي کميسيون بهداري و بهزيستي با انتخاب مجلس

 شوراي اسالمي
  

 اي صنفي و حرفههاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات  تشكيل هيئت ‐ب
  :نفر است كه ۹هر هيئت بدوي انتظامي شامل 

معرفي رياست قوه قضائيه براي تهران و با معرفي رئيس دادگستري  نفر قاضي به يك 
 شهرستانها براي شهرستان مربوطه

 ٤مسئول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه 

 تشكيل هيئت عالي انتظامي ‐ج
  :باشد اين هيئت با تركيب اعضاء زير مي

مسئول پزشكي ک نفر از قضات متدين و با تقوي و با تجربه به معرفي رئيس قوه قضائيه ي 
 قانوني شهرستان مربوطه

 رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور 
  

                                                 
٤
  .شوند هاي مرتبط انتخاب مي ساير اعضا از شاغلين حرفه . 
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 عمومي ‐ج
وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونين ايشان و نيز افرادي که از طرف وزير بهداشت، درمان 

وند ميتوانند در تمام جلسات شورايعالي و هيئت مديره نظام پزشکي ها با و آموزش پزشکي تعيين ميش
 .حق اظهار نظر و بدون حق راي شرکت نمايند

  بودجه. ۶‐۱‐۲
بودجه سازمانهاي نظام پزشکي از محل حق عضويت اعضاء و هدايا و کمکهاي بايستي  طبق قانون مي

   .٥اشخاص حقيقي و حقوقي تامين گردد
مبلغي را تحت عنوان كمك از محل بودجه عمومي كشور  ۸۲و  ۸۱ن سازمان در سال عنوان مثال اي به

  .٦دريافت نموده است
  

                                                 
٥
  قانون تاسيس نظام پزشكي ۳۰و  ۱۳ماده  .  
٦
  كل كشور ۱۳۸۲و  ۱۳۸۱در قانون بودجه سال  ۱۲۹۱۰۱رجوع كنيد به رديف بودجه .  
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 نظام مهندسي و كنترل ساختمان. ۲‐۲
اين . اي كشور، نظام مهندسي و كنترل ساختمان است هاي حرفه ها و تشكل ترين نظام يكي ديگر از با سابقه

شود، در راستاي  همچون نظام مهندسي يا نظام مهندسي ساختمان ياد مينظام كه در همه جا از آن با عناويني 
سازي اهداف و استانداردهاي ساختمان و همچنين ساماندهي وضعيت  ايجاد يك بازوي غيردولتي براي پياده

در ادامه ضمن بررسي تاريخچه، تعريف . باشد هاي مرتبط تاسيس و مشغول به فعاليت مي بازار مشاغل و حرفه
منه فعاليت اين سازمان، اهداف و وظايف اصلي، اركان و تشكيالت، نحوه ارتباط با دولت و تامين بودجه و دا

  .آورده شده است

  تاريخچه. ۱‐۲‐۲
، تاسيس دو )۱۳۵۶اصالحي سال ( ۱۳۵۲نخستين بار در قانون نظام معماري و ساختماني مصوب سال 

سازمان نظام مهندسان ساختمان و  ‐بو شهرساز و  سازمان نظام مهندسان معمار ‐الفسازمان به نامهاي 
  .بيني شد تاسيسات پيش

رعايت اصول معماري و شهرسازي و ايجاد امكانات و  سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازهدف 
نظارت و اجراي طرح هاي  ،تهيهر كه ام ،تسهيالت براي باال بردن سطح و كيفيت كار اشخاصي بود

  .را به عهده داشتساختماني و شهرسازي 
رعايت اصول مهندسي در امور محاسبات و اجراي  سازمان نظام مهندسي ساختمان و تاسيساتهدف 

ساختمان و تاسيسات و ساير رشته هاي مربوط و ايجاد امكانات و تسهيالت براي بهبود كيفيت كار 
  .اشخاصي بود

اي دو سازمان فوق، سازمان واحدي به ج ۱۳۷۱با تصويب قانون آزمايش نظم مهندسي ساختمان در سال 
بيني شد كه اين امر در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  پيش نظام مهندسي ساختمانتحت نام 

  .نيز به قوت خود باقي ماند ۱۳۷۴مصوب سال 

  تعريف. ۲‐۲‐۲
 ، استانداردها وها نامه ، آئين ، مقررات قانون  از مجموعه  است  عبارت  ساختمان  و كنترل مهندسي   نظام

و به   تـدوين  قانون  ور در اين منظ  اهداف  به رسيدن   در جهت اي و صنفي كه  ، حرفه مهندسي  تشكلهاي
  .شود مي  مورد اجراء گذاشته 

در بخشهاي   از امور فني دسته   آن به   و حقوقي حقيقي   اشخاص  اشتغال ، و شهرسازي  مسكن  وزارت  با اعالم
 . است اي  حرفه  صالحيت داشتن  شود، مستلزم  مي تعيين  ياد شده   وزارت  توسط كه   شهرسازي و ساختمان  

و   فني  كاردانهاي و در مورد  كار مهندسي  به اشتغال  پروانه   از طريق در مورد مهندسان   صالحيت  اين
پروانه   ماهر از طريق و در مورد كارگران   تجربي يا  كار كارداني به   اشتغال  پروانه  از طريق  تجربي معماران 
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و   كار كارداني به   اشتغال و پروانه   كار مهندسي اشتغال به  صدور پروانه   مرجع. شود احراز مي  فني  مهارت 
شده   تعيين  اجتماعي كار و امور  وزارت  فني  مهارت صدور پروانه   و مرجع  و شهرسازي مسكن  وزارت   تجربي
  .است
ساير مجوزهاي شروع  داريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي وشهر

هايي  براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه ،عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها
صالحيت  حدودخواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در  را

اشخاص در حدود  و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين ،مربوط امضاء شده باشد
  .صالحيت مربوط استفاده نمايند

  هدف و وظايف اصلي. ۳‐۲‐۲
  :٧صورت زير برشمرده شده است در قانون تشكيل نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اهداف اصلي نظام به

   . شهرسازي و ساختمان   در بخشهاي  و مهندسي  فني هاي  و حرفه مشاغل   به  وطامور مرب تنسيق  
   .در كشور مهندسي  رشد و اعتالي   موجبات تامين  
و   ساختمان  ملي  و مقررات  آن  به  نسبت عمومي  و رشد آگاهي  شهرسازي  و  معماري  اصول  ترويج 

   . وري بهره  افزايش
   . خدمات اجراي   بر حسن  و نظارت مهندسي   تخدما كيفيت  باال بردن  
   . بخش ها در اين  حرفه صاحبان  فني  دانش  ارتقاي  
و صرفه   ، آسايش مناسب  دهي ، بهره ، بهداشت از ايمني منظور اطمينان   به  ساختمان  ملي  مقررات  وضع 
  از ساختمانها و فضاهاي برداران  بهره  عنوان  به  از مردم حمايت   در جهت  آن و اجراء و كنترل   اقتصادي 

  هاي و سرمايه  مواد و انرژي  منابع  وري بهره  و افزايش  حفظ و عمومي  و مستحدثات   و ابنيه شهري 
   . ملي

  تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي 
  طرحهاي اجراي  و تهيه در   ساختماني  ها و صنوف حرفه و صاحبان   مهندسان اي  حرفه  مشاركت جلب  

 كشور و آباداني   توسعه
  

همچنين در همين قانون به وظايف اصلي سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان اشاره شده است كه 
  :٨عبارتند از

 خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي انجام نظارت بر حسن 

                                                 
٧
  ۲ماده .  

   ٣ماده .  ٨
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 به كار شاغالن در امور فني مربوط به و تعيين صالحيت و ظرفيت اشتغال ارزشيابي مشاركت در امر 

 هاي مشمول اين قانون حوزه فعاليتهاي
هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در  حرفه صاحبان تنظيم روابط بين 

شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صالحيت و جلوگيري از  و بخش ساختمان
 يت در امور فنيصالح فاقد مداخله اشخاص

 قيمت گذاري خدمات مهندسي مباني تهيه و تنظيم 

  اركان و تشكيالت. ۴‐۲‐۲
شوراي مركزي سازمان،  ت عمومي سازمان،ئاركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هي

  .رئيس سازمان، شوراي انتظامي نظام مهندسي
 كه طلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استاننفر داو ٥٠سازمان استان وجود حداقل  تشكيل براي

تأسيسات  مكانيكي، هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات داراي مدرك مهندسي در رشته
  .است برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك باشند ضروري

  .ت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان استئاستان داراي مجمع عمومي، هي سازمان هر
 آئين هاي يادشده در نفر عضو علي البدل با تركيب رشته ٧نفر عضو اصلي و  ٢٥متشكل از  مركزي شوراي

و توسط  عمومي نامه است كه از بين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيأت
  .سال انتخاب ميشوند ٣وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 

 كند و وزير ئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد ميتعيين ر براي "شوراي مركزي"
 صدور شود، جهت يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي يادشده

ساير اعضاي  مسئوليت دورة تصدي رئيس سازمان سه سال و دورة. نمايد حكم به رئيس جمهور معرفي مي
  .باشد مي هيأت رئيسه يك سال

  

  ارتباط با دولت. ۵‐۲‐۲
  :باشد ارتباط سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان با بدنه دولت در ابعاد زير مي

  

 تشكيل سازمان براي اولين مرتبه و برگزاري انتخابات دوره بعدي  ‐ الف
هاي  دورهدر . شود مي انتخابات هيأت مديره به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي برگزار دوره اولينب

 نفر از اعضاي سازمان است ٧تا  ٣انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از  اجرايي هيأتبعدي 
  .نظارت وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد با
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 در زمينه مقررات ملي ساختمان ‐ب
مقررات ملي ساختمان و  ترلكن همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و 

  استانداردها و معيارها
و اجراي  وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان با همكاري 

  هاي عمراني طرح
  قضايي و قبول داوري عفني به مراج كارشناسي ارائه خدمات 

 تشكيل شوراي انتظامي ‐ج
و  مسكن ازمان كه دو نفر با معرفي وزيراز چهار نفر عضو س" شوراي انتظامي نظام مهندسي 

 رياست ر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفيفشهرسازي و دو ن
  .شود قوه قضاييه تشكيل مي

 استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس سازمان هر 
 وشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكماستان و دو تا چهار نفر مهندس خ دادگستري
  .شوند سال منصوب مي ٣مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت  شوراي

 عمومي ‐د
و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي الزم در زمينة تهيه مواد  تحقيقاتي همكاري با مراكز 

آموزش و  يها زارتخانهعلوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به و آموزش درسي و محتواي
  .عالي آموزش پرورش و فرهنگ و

و امور اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در  كار همكاري با وزارت 
 و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن ساختماني بخشهاي

 به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي عملكرد ارائه گزارش 
هاي اجرايي در زمينة  سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاه مشورتي اتارائه نظر 

طرحهاي بزرگ ساختماني، عمران و شهرسازي حسب درخواست  و هاي توسعه برنامه
 .هاي مربوط دستگاه

و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش  مسكن وزارت 
هاي الزم را  ي ادامة كار آن سازمانهاي توصيهدر خصوص چگونگ سازمان، هيأت عمومي
كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحالل هر يك از آنها را الزم  صورتي بنمايد و در

را در هيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس  موضوع بداند،
 .نمايد سازمان مطرح

 شهرداريها هاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي ومؤسسات دولتي، نهادها، نيرو وزارتخانه، 
وزارت  مشترك ميتوانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد

 كارشناسان مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد بجاي
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ميشوند  معرفي ة سازمان استانرسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيل
 .استفاده نمايند

  بودجه. ۶‐۲‐۲
 سازمان و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهايهاي  هزينه 

 پژوهشي، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات استان،
دريافتي  الزحمه و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حقفني و آموزشي، فروش نشريات 

  .شود مياعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين 
از محل (بيني شده است كه وزارت مسكن و شهرسازي  همچنين در قانون نظام مهندسي ساختمان پيش

هاي عمراني و  از پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحدرآمدهاي مربوط به وصول دو در هزار كسر شده 
 واحدهاي هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسكن ويك در هزار 
  . مبلغي را به سازمان نظام مهندسي و كنترل سازمان كمك نمايد) ،غيرانتفاعي
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  نظام مهندسي معدن. ۳‐۲
هايي است كه با تصويب مجلس شوراي اسالمي فعاليت خود را آغاز  نظامنظام مهندسي معدن، يكي ديگر از 

در ادامه ضمن بررسي تاريخچه، تعريف و دامنه فعاليت اين سازمان، اهداف و وظايف اصلي، اركان . نموده است
  .و تشكيالت، نحوه ارتباط با دولت و تامين بودجه آورده شده است

  تاريخچه. ۱‐۳‐۲
نظام مهندسي معدن توسط مجلس شوراي اسالمي و تاييد آن توسط شوراي  با تصويب قانون تشكيل

  .، نظام مهندسي معدن تشكيل و شروع به فعاليت نموده است۱۳۷۹نگهبان در سال 

  تعريف. ۲‐۳‐۲
اي،  عبارت است از مجموعه تشكيالت، سازمانها، تشكلهاي صنفي، مهندسي، حرفه نظام مهندسي معدن

  .ها و استانداردها در بخش معدن نامه مجموعه قوانين و مقررات، آييناشخاص حقيقي و حقوقي و 
آرايي  كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانهنيز  فعاليتهاي معدني

  .شود ميرا شامل كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي 
شتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي ا ،وزارت صنايع و معادن با اعالم

اي  شود، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صالحيت حرفه معدني كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي
هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و  اين صالحيت در مورد حرفه. است

و امور   اي توسط وزارت كار كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه معادن و در مورد
  .شود اجتماعي احراز مي

برداري و فرآوري، فقط  وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف، تجهيز و بهره
حقيقي و حقوقي دارنده طرحها و گزارشهاي عملياتي اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص 

  .در حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد» پروانه اشتغال«

  هدف  و وظايف اصلي. ۳‐۳‐۲
  :صورت زير برشمرده شده است در قانون نظام مهندسي معدن، اهداف اين نظام به

  وري منابع معدني حفظ و افزايش بهره 
  ني و مهندسي در فعاليتهاي معدني هاي ف تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه 
  تأمين موجبات رشد و اعتالي مهندسي معدن در كشور 
  ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليتهاي معدني 
  باال بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات 
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  ها در بخش معدن ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه 
دهي مناسب، حفظ محيط  رعايت اصول ايمني، بهداشت، بهرهمنظور اطمينان از  وضع مقررات به 

  زيست، صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن
اي و صنعتي  فراهم ساختن زمينه همكاري ميان وزارت صنايع و معادن و تشكلهاي مهندسي، حرفه 

  در بخش معدن
هاي توسعه و هاي مهندسي معدن در تهيه و اجراي طرح هاي مشاركت صاحبان حرفه ايجاد زمينه 

  عمراني كشور
المللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع  اي در سطح ملي و بين ايجاد و تحكيم روابط حرفه 

  علمي و فني
  

  :همچنين در همين قانون به وظايف اصلي سازمان نظام مهندسي معدن اشاره شده است كه عبارتند از
يت اشتغال به كار شاغالن در امور فني مربوط به مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صالحيت و ظرف 

 هاي مشمول اين قانون فعاليتهاي حوزه
 معدن نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي 
 معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صالح 
 هاي مهندسي معدن و كارفرمايان تنظيم روابط بين صاحبان حرفه 
 ت مهندسي معدنگذاري خدما همكاري در تهيه و تنظيم مباني قيمت 

  اركان و تشكيالت. ۴‐۳‐۲
اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمانهاي استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، 

  .رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي
ار دايم هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقر

  .باشد دفتر مركزي آن در مركز استان مي
اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در  هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره

  .هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد هاي اصلي حرفه رشته
كه دبير  ،رئيس و يك دبير اجرايي و يك منشي استاي متشكل از يك  شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه

براي تعيين رئيس شورا دو نفر » شوراي مركزي«شوند و  و منشي با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب مي
كند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس  را به وزير صنايع و معادن پيشنهاد مي

دوره تصدي هيأت رئيسه . كند جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي ميشود،  سازمان نيز محسوب مي
  .سه سال است
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  ارتباط با دولت. ۵‐۳‐۲
  :باشد ارتباط سازمان نظام مهندسي معدن با بدنه دولت در ابعاد زير مي

  

 تشكيل سازمان براي اولين مرتبه و برگزاري انتخابات دوره بعدي  ‐ الف
  .شود مديره سازمانهاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار مياولين دوره انتخابات هيأت 

  

 تشكيل شوراي انتظامي ‐ب
هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري 

هندسي معدن استان و دو نفر از اعضاء كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام م
  .شوند براي مدت سه سال منصوب مي
از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر آن توسط وزير صنايع و معادن و دو نفر  شوراي انتظامي نظام مهندسي

شوند و يك نفر حقوقدان با معرفي رياست قوة قضائيه  ديگر توسط شوراي مركزي سازمان معرفي مي
  .شود تشكيل مي

  

 عمومي ‐ج
هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير صنايع و سازمان ي هيأت عموم 

معادن خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره 
سازمانهاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت صنايع و معادن و جلسات بعد 

 .شود ن، تشكيل ميبه دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي معد
شود، از اين تعداد هفت نفر را  شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور تشكيل مي 

هيأت عمومي از ميان اعضاي خود معرفي و چهار نفر باقيمانده را وزير صنايع و معادن از ميان 
را با رعايت اعضاي اين شو. كند اند، تعيين مي هشت نفر كه توسط هيأت عمومي پيشنهاد شده

شرايط مندرج در اين قانون، با حكم وزير صنايع و معادن براي مدت سه سال از تاريخ صدور 
 .شوند حكم منصوب مي

هاي الزم در  همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورت 
مختلف به  زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح

 .هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري وزارتخانه
 .استانداردهاي معدني و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين، مقررات 
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همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در  
 .و كنترل آنفعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت 

وزارت صنايع و معادن مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش شوراي  
هاي الزم را به شوراي مركزي  مركزي در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان، توصيه

بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحالل هيأت مديره هر يك از 
ان را الزم بداند، موضوع را در هيأت مركب از وزيران صنايع و معادن و سازمانهاي است

 .دادگستري و رئيس سازمان مطرح كند
ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و  وزارتخانه 

 نامه خاصي كه به پيشنهاد توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين شهرداريها مي
رسد، همانند  مشترك وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي

كارشناسان رسمي دادگستري از اعضاي سازمان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان 
  .شود، استفاده كنند استان معرفي مي

  

  بودجه. ۶‐۳‐۲
اعضاء كمك اعطايي دولت و نهادها و اشخاص  هاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي هزينه

حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك 
الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف  آموزشي و مهندسي و درصدي از حق

  .شود سازمان تأمين مي
معادل سه درصد از  ،است تا حصول خودكفاييشده ريزي كشور مكلف  مديريت و برنامه سازمانهمچنين 

برداري از معادن را براساس رديفي كه به  از محل حقوق دولتي بهرهصنايع و معادن درآمدهاي وزارت 
ان قرار دهد تا صرف كمك به سازم آن وزارتگردد، در اختيار  بيني مي همين منظور در بودجه سنواتي پيش

  .نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد
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  نظام پرستاري. ۴‐۲
هايي است كه با تصويب مجلس شوراي اسالمي فعاليت خود را آغاز نموده  نظام پرستاري، يكي ديگر از نظام

ركان و در ادامه ضمن بررسي تاريخچه، تعريف و دامنه فعاليت اين سازمان، اهداف و وظايف اصلي، ا. است
  .تشكيالت، نحوه ارتباط با دولت و تامين بودجه آورده شده است

  

  تاريخچه. ۱‐۴‐۲
با تصويب قانون تشكيل نظام پرستاري توسط مجلس شوراي اسالمي و تاييد آن توسط شوراي نگهبان در 

  .، نظام پرستاري تشكيل و شروع به فعاليت نموده است۱۳۸۰سال 
  
  

  تعريف. ۲‐۴‐۲
ستاري جمهوري اسالمي ايران، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور سازمان نظام پر

  .شود تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف سازمان تشكيل مي
هاي وابسته پرستاري مي توانند  بهيار، كاردان اتاق عمل، كاردان هوشبري و رده كليه اتباع ايراني پرستار، 

  .عضو سازمان باشند
  

  وظايف اصلي هدف و. ۳‐۴‐۲
  :٩صورت زير برشمرده شده است در قانون تشكيل سازمان نظام پرستاري، اهداف سازمان به

  تالش در جهت اصالح، رشد وتعالي حرفه پرستاري  
  تالش براي حفظ حقوق پرستاران ومردم در قبال خدمات پرستاري  
  اران كوشش در جهت برقراري، حفظ و حمايت از حقوق مادي، معنوي و صنفي پرست 
  تالش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حين خدمت پرستاران 
  آشنا ساختن جامعه نسبت به وظايف ونوع خدمات پرستاران 
  تالش در جهت اجراي موازين و ارزش هاي اسالمي در بخش پرستاري  

                                                 
٩
  ۲ماده .  
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  كوشش به منظور اجراي صحيح و دقيق مقرارت واخالق امور پزشكي در بخش پرستاري 
  ري با سازمانها ومؤسسات قانوني در كشور و در مجامع بين الملليهمكا 

  
  :١٠همچنين در همين قانون به وظايف اصلي سازمان نظام پزشكي اشاره شده است كه عبارتند از

  همكاري در تهيه وتعيين استانداردهاي آموزشي سطوح مختلف پرستاري 
  ي در دانشگاههاي كشورهمكاري در تعيين تعداد و نحوه پذيرش دانشجويان پرستار 
  هاي مختلف پرستاري همكاري در تعيين استانداردهاي خدمات وشرح وظايف رده 

  اركان و تشكيالت. ۴‐۴‐۲
  :اركان و واحدهاي تابع سازمان را بصورت زير معرفي كرده است ١١قانون نظام پرستاري

 شوراي عالي  ‐ الف
و پنج نفر عضو علي البدل از كادر پرستاري  بيست وپنج نفر عضو اصلياز  عالي عبارتند اعضاي شوراي

شده و بقيه  با راي اكثريت مجمع نمايندگان هياتهاي مديره شهرستانها انتخاب هجده نفر از آنها با  كه
  .گردند ديگر معرفي مي از طرف چند نهاد و ارگان دولتي

به عنوان (المي يك نفر نماينده به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اس
ودو نفر پرستار به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يك نفر پرستار نيروهاي مسلح ) ناظر

اي به معرفي سازمان پزشكي  جمهوري اسالمي ايران به انتخاب ستاد فرماندهي كل قوا و نماينده
  .قانوني كشور

 رئيس كل  ‐ب
ه امور سازمان را برعهده دارد يك ارشوراي عالي و اد رئيس كل سازمان كه مسؤوليت اجراي مصوبات

به  نفر پرستار و عضو شوراي عالي سازمان با حداقل مدرك كارشناسي با راي اكثريت مطلق اعضاء 
  .مدت چهار سال انتخاب مي شود

 هيات مديره ‐ج
شند با حداقل نفر با ٢٠٠در آن حداقل  عضويت در سازمانشهرستانهائي كه حداقل تعداد مشموالن   در
  .، هيات مديره شهرستان تشكيل خواهد شد)پنجم آنان كارشناس پرستاري و باالتر يك(

                                                 
   ٣ماده .  ١٠
١١

  ۴ماده .  
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 دبيرخانه شوراي عالي  ‐د
  .باشد ، درسازمان مركزي كه در تهران است مستقر ميپرستاريدبيرخانه سازمان نظام 

  هاي داخلي و هياتهاي كارشناسي رسيدگي به تخلفات كميسيون ‐ه

  باط با دولتارت. ۵‐۴‐۲
  :باشد ارتباط نظام مهندسي پرستاري با بدنه دولت در ابعاد زير مي

  تشكيل شوراي عالي ‐ الف
يك نفر نماينده به معرفي كميسيون از بيست و پنج نفر عضو شوراي عالي نظام پرستاري،  

دو نفر پرستار به  و) به عنوان ناظر(بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسالمي 
اب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يك نفر پرستار نيروهاي مسلح جمهوري انتخ

، سازمان پزشكي قانوني كشور ازاي  اسالمي ايران به انتخاب ستاد فرماندهي كل قوا و نماينده
  .شوند معرفي مي

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و همچنين مديركل پرستاري  
  .شركت و اظهار نظر نمايند  بدون حق راي  عالي توانند در جلسات شوراي مي وزراتخانه 

  

  تشكيل سازمان براي اولين مرتبه و برگزاري انتخابات دوره بعدي  ‐ب
انتخابات براي اولين دوره حداكثر سه ماه پس از تصويب قانون با اعالم وزير بهداشت، درمان  

ماه قبل از اتمام هر دوره با اعالم رئيس كل هاي بعد سه  و براي دوره ،و آموزش پزشكي
 .سازمان كه همزمان با تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد

مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند به شرح  هياتتركيب  
  :زير خواهد بود 

o يدو نفر به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشك  
o  دونفر نماينده به عنوان ناظر با معرفي كميسيون بهداشت ودرمان وانتخاب مجلس

  شوراي اسالمي
o ريك نفر نماينده وزارت كشو  
o  دادستان كل كشور به عنوان ناظر يك نفر نماينده  
o دونفر نماينده سازمان نظام پزشكي 
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  عمومي  ‐ج
اي بدوي و عالي انتظامي ه وتوسط هياتاعضاي سازمان،  موارد تخلف و مجازاتهايكليه  

 .سازمان نظام پزشكي تعيين خواهد شد

  بودجه. ۶‐۴‐۲
هاي  هدايا و كمك بودجه سازمان نظام پرستاري از محل حق عضويت اعضاء،طبق قانون نظام پرستاري، 

  .گردد اشخاص حقيقي وحقوقي تامين مي
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 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي. ۵‐۲
هايي است كه با تصويب مجلس شوراي اسالمي  يكي ديگر از نظام ،منابع طبيعيمهندسي كشاورزي و  نظام

و  اهدافدر ادامه ضمن بررسي تاريخچه، تعريف و دامنه فعاليت اين سازمان، . نموده است آغازفعاليت خود را 
  .است شدهوظايف اصلي، اركان و تشكيالت، نحوه ارتباط با دولت و تامين بودجه آورده 

  يخچهتار. ۱‐۵‐۲
با تصويب قانون تشكيل نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي توسط مجلس شوراي اسالمي و تاييد آن 

، نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل و شروع به فعاليت ۱۳۸۰توسط شوراي نگهبان در سال 
  .نموده است

  تعريف. ۲‐۵‐۲
منظور توليد محصوالت گياهي و  آب و زمين بهبرداري از  كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از بهره

زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غير مثمر، جنگلداري، جنگلكاري،مرتعداري، : از قبيل(حيواني 
  ).زدايي، دامداري، شيالت، آبزيان، پرورش طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم بيابان

ها، استانداردها،  نامه ه قوانين، مقررات، آييننظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از مجموع
اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف زير تدوين و به مورد اجرا گذاشته  هاي مهندسي، حرفه تشكل

  . شده است
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، سازماني است غيردولتي با استقالل مالي و شخصيت 

هاي  هاي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته التحصيل دوره ايراني فارغ كليه اتباعحقوقي مستقل كه 
 .مرتبط، حق عضويت در آن را دارا هستند

  هدف و وظايف اصلي. ۳‐۵‐۲
صورت زير برشمرده  در قانون تشكيل سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، اهداف سازمان به

  :شده است
 هاي مرتبط وري جديد در رشته كشاورزي و رشتهارتقاي سطح دانش، گسترش فنا 
آب و خاك، دام و طيور، آيزيان، جنگل و (شونده  حفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديد 

 منظور دستيابي به توسعه پايدار به) مرتع
 افزايش كمي و كيفي توليدات بخش كشاورزي 
 اشخاص حقيقي و حقوقيحفظ و حمايت از حقوق صنفي مهندسين كشاورزي در برابر  
 اي اعضاي سازمان نظارت بر حسن اجراي وظايف فني و حرفه 
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مند  اي مهندسين كشاورزي بهره حفظ و حمايت از حقوق اشخاصي كه به نحوي از خدمات حرفه 
 .شوند مي

 هاي صنفي و توليدي بخش حمايت از تشكل 
 ساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي 
 هاي خدمات امور كشاورزي و منابع طبيعي اي تعيين،  تنظيم و اجراي صحيح تعرفههمكاري بر 
 اي ها و ضوابط خاص صنفي و حرفه تدوين دستورالعمل 

  
  :١٢همچنين در همين قانون به وظايف اصلي سازمان نظام پزشكي اشاره شده است كه عبارتند از

 ات امور كشاورزي و منابع طبيعيهاي خدم همكاري براي تعيين،  تنظيم و اجراي صحيح تعرفه 
 اي ها و ضوابط خاص صنفي و حرفه تدوين دستورالعمل 

  
  

  اركان و تشكيالت. ۴‐۵‐۲
اركان و واحدهاي تابع سازمان را بصورت زير  ١٣قانون تاسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

  :معرفي كرده است

   شوراي مركزي ‐ الف
متشكل از پانزده نفر اعضاي است كه جع تصميم گيري سازمان شوراي مركزي به عنوان باالترين مر

  .مي باشد انتخابي و انتصابي
 

  شعبه استاني –شوراي استاني  ‐ب
 .باشد نفر عضو انتخابي و انتصابي مي ۱۱را متشكل از اين شو

  

  مجامع عمومي ‐ج
بق ضوابط شود و كليه اشخاص حقيقي كه ط مجمع عمومي استان از اجتماع اعضاي آن تشكيل مي

شوند، با شرايط مساوي عضويت مجمع عمومي را دارا بوده و در  مصوب به عضويت سازمان پذيرفته مي
 .ها مي باشند گيري جلسات داراي حق راي و مشاركت در تصميم

                                                 
   ۵ماده .  ١٢
١٣

  ۵ماده .  
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  هيات انتظامي ‐د
هاي بدوي  اي شاغالن حرفه مهندسي كشاورزي هيأت به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه

  .شود ها و هيأت عالي انتظامي در محل سازمان مركزي تشكيل مي مي در استانانتظا
  

  ارتباط با دولت. ۵‐۵‐۲
  :باشد ارتباط سازمان نظام مهندسي كشاورزي با بدنه دولت در ابعاد زير مي

  تعيين رئيس سازمان ‐ الف
مراجع ملي و  رئيس سازمان كه مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي را به نمايندگي سازمان در

المللي بر عهده دارد از بين سه نفر از اعضاي شوراي مركزي كه بيشترين راي را كسب كنند توسط  بين
 .شود وزير جهاد كشاورزي براي صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي

 تشكيل شوراي مركزي سازمان براي اولين مرتبه و برگزاري انتخابات دوره بعدي  ‐ب
مركزي حداكثر سه ماه پس از تشكيل شوراهاي استاني توسط وزارت جهاد  تشكيل اولين شوراي

كشاورزي از طريق تشكيل مجمع عمومي نمايندگان شوراهاي استاني، انتخابات عمومي براي 
  .گيرد انتخاب اعضاي اولين شوراي مركزي صورت مي

ان دوره قبلي هاي بعدي نظام مهندسي كشاورزي بالفاصله پس از پاي هاي دوره شروع فعاليت
باشد و چنانچه دوره تشريفات انتخابات دوره بعد به نحوي از انحاء پايان نيافته باشد، اركان  مي

سازمان دوره قبلي تا تاييد انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهند داد و مبدأ شروع كار دوره 
  .جديد از تاريخ تاييد انتخابات خواهد بود

 شوراي مركزيتشكيل  ‐ج
  :اعضاي انتصابي شوراي مركزي عبارتند از

  دو نفر نماينده وزارت جهاد كشاورزي با معرفي وزير جهاد كشاورزي 
يك نفر متخصص كشاورزي با معرفي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده  

 ايشان
 يك نفر متخصص آبياري با معرفي وزير نيرو به عنوان نماينده ايشان 
شاورزي با معرفي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده يك نفر متخصص ك 

 ايشان
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هاي مختلف علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ده نفر از متخصصين كشاورزي صاحب نظر در رشته 
به انتخاب اكثريت آراي مجمع نمايندگان شوراهاي استاني به عنوان اعضاي اصلي و چهار نفر به 

  عنوان اعضاي علي البدل
  

 استانيشوراي تشكيل  ‐د
  .باشد مدت فعاليت هر دوره شوراهاي استاني چهار سال تمام مي 
  .كند ميوزير جهاد كشاورزي با پيشنهاد شوراي استان حكم رئيس شوراي استان را صادر  
  :همچنين اعضاي انتصابي شوراي استاني عبارتند از 

o  رئيس سازمان جهاد كشاورزي دو نفر نماينده از سازمان جهاد كشاورزي استان با معرفي
 استان

o االختيار ايشان مدير كل حفاظت محيط زيست استان يا نماينده نام 
o  يك نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده كشاورزي يا منابع طبيعي مركز استان وابسته

 به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري
  

 انتظاميهاي  تشكيل هيات ‐ه
از پنج نفر براي مدت چهار سال به شرح زير تشكيل  متشكلها  هاي بدوي انتظامي در استان هيأت
  :شود مي

  .رئيس شوراي استاني 
 يك نفر قاضي با ابالغ رئيس قوه قضائيه 
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان 
بخش  سال سابقه كار در) ١٠(دو نفر مهندس كشاورزي از اعضاي سازمان با حداقل  

 كشاورزي با معرفي شوراي استاني
  

  :شود همچنين هيأت عالي انتظامي در مركز متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زير تشكيل مي
  .رئيس سازمان 
 يك نفر قاضي با ابالغ رئيس قوه قضائيه 
 يك نفر مهندس كشاورزي باتجربه به انتخاب و معرفي وزير جهاد كشاورزي 
هاي كشاورزي و منابع طبيعي به معرفي وزير علوم،  علمي دانشگاه يك نفر از هيأت 

 تحقيقات و فناوري
كشاورزي باتجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي شوراي مركزي با سه نفر مهندس  

  .سال سابقه كار در بخش كشاورزي) ۱۰(حداقل 
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  بودجه. ۶‐۵‐۲
  :شود ير تامين ميهاي ز اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل

  پرداختي از سوي اعضاءحق عضويت  
 هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هدايا و كمك 
 هاي اعطايي دولت كمك 
 هاي استان صندوق مشترك سازمان 
 دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي 
  ناعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازما الزحمه دريافتي درصدي از حق 
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  بندي و تحليل  جمع. ۳

. هاي مشابه داخلي پرداخته شده است بندي و تحليل كلي از بررسي و مقايسه نظام در اين فصل به ارايه يك جمع
  .باشد نتايج قيد شده در اين فصل، برگرفته از بررسي سوابق مندرج در فصول قبلي مي

  

  دهنده نظام اجزاء  و عناصر اصلي تشكيل. ۱‐۳
در . ها داراي اجزاء و عناصر مشخصي مي باشند دهد كه هر يك از نظام هاي مشابه نشان مي بررسي نظام

  .هاي مشابه داخلي نشان داده شده است جدول زير اجزاء شناسايي شده و تعامل آن با نظام
  

 هاي مشابهنظام 

 اجزاء
 يپزشك

مهندسي و كنترل
 ساختمان

 پرستاريمهندسي معدن
مهندسي كشاورزي و 

 منابع طبيعي
      

      مديريت
      تدوين معيارها و ضوابط

      شناسايي
      داوري

      تنظيم بازار
      تشخيص صالحيت

      كنترل ظرفيت
      ارجاع كار
      ارزيابي
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  ارتباط با دولت. ۲‐۳
اند و دولت بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر عملكرد آنها  جود آمدهها با حمايت و پشتيباني دولت بو كليه نظام
 .هاي مشابه با دولت نشان داده شده است در جدول زير دايل ارتباط نظام. كند نظارت مي

 

 پزشكي عنوان رديف
مهندسي و كنترل

 ساختمان
 پرستاري معدن

كشاورزي و 
 منابع طبيعي

        

۱
لين تشكيل سازمان براي او

      مرتبه

       برگزاري انتخابات۲

       نظارت عاليه۳

۴
بدوي و (هاي  تشكيل هيئت

       انتظامي) عالي

       ارايه خدمات كارشناسي فني ۵
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 :باشد كه در جدول زير نشان داده شده است ها داراي يك حامي در پيكره اصلي دولت مي هر يك از نظام
 

 حامي دولتي امنظ رديف
      

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پزشكي  ۱
  وزارت مسكن و شهرسازي مهندسي و كنترل ساختمان  ۲
  وزارت صنايع و معادن مهندسي معدن  ۳
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرستاري  ۴
  وزارت جهاد كشاورزي مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي  ۵

 
  

  لياهداف و وظايف اص. ۳‐۳
 :ها دو چيز بوده است توان گفت كه عامل اصلي تشكيل نظام بطور كلي مي

o  از يك بازوي غير دولتي براي پيشبرد اهداف و سياستهاي كالن استفاده 
o  مربوطهالتحصيالن و شاغالن   از فارغ حمايت 

  :عبارتند از ترين آنها اي از اهداف ذكر شده است كه عمده با اينحال در قانون تاسيس هر نظام، سلسله
o بخشي به امور مربوطه نظم  
o حفظ حقوق شاغالن و مخاطبان آنها نسبت به يكديگر  
o ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزش شاغالن حرفه  
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  .هاي ياد شده آورده شده است در جدول زير ساير اهداف تشكيل نظام
  
  

  
  
  

ترين آنها  اي هستند كه عمده ها داراي يكسري وظايف پايه ها، هر يك از سازمان براي نيل به اهداف نظام
 :عبارتند از

o  قوانين و مقررات خاص صنفيتدوين 
o نظارت بر عملكرد شاغلين حرفه 
o اي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه 
o گذاري خدمات و قيمت تعيين تعرفه 

 پزشكي نعنوا  رديف
مهندسي و

كنترل 
 ساختمان

 پرستاري معدن
كشاورزي و 
 منابع طبيعي

        

      ارتقاء سطح دانش و مهارت۱

       ارتقاء سطح خدمات۲

۳
حفظ و حمايت حقوق 

       شاغلين

۴
حفظ و حمايت حقوق 

       مخاطبين

۵
ترويج استانداردها و قوانين 

       بخش در جامع

       رساني از حقوق حرفه  اطالع۶
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  .اي ياد شده آورده شده استه در جدول زير ساير پرداكندگي وظايف اصلي در نظام
 
 

 پزشكي عنوان رديف
مهندسي و كنترل 

 ساختمان
پرستاري معدن

كشاورزي و 
 منابع طبيعي

        

       تدوين قوانين و مقررات خاص صنفي ۱

       نظارت بر عملكرد شاغلين حرفه۲

       اي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه۳

       گذاري خدمات و قيمت تعيين تعرفه۴

       ارزشيابي و تشخيص صالحيت شاغلين۵

       بازآموزي و نوآموزي شاغلين حرفه۶

       تعيين ظرفيت اشتغال شاغلين۷

۸
همكاري در تعيين تعداد و نحوه پذيرش 

       دانشجويان رشته 

۹
تعيين استاندارد خدمات و شرح وظايف 

       شاغالن حرفه
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  ساختار و تشكيالت .۴‐۳
. مستقل مشغول به فعاليت هستند سازمانها داراي تشكيالت و اركاني هستند كه در قالب يك  هر يك از نظام

 .ساختار  اصلي اي سازمانها در جدول زير نشان داده شده است
 

  
  
  
  
  

 پزشكي عنوان رديف
مهندسي و كنترل

 ساختمان
 پرستاري معدن

كشاورزي و 
 منابع طبيعي

        

       )شوراي مركزي(شورايعالي ۱

       هاي استاني سازمان۲

۳
بدوي و (هاي  شوراها يا هيئت

       انتظامي) عالي

       هاي مشورتي كميسيون۴

       صندوق تعاون و رفاه۵
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  تامين بودجه. ۵‐۳
پردازند كه در جدول  ورد نياز خود ميهاي گوناگوني به تامين بودجه م هر يك از سازمانهاي ياد شده به روش

 .هاي تامين بودجه آنها نشان داده شده است حل زير راه
  
 

   

  

  

  
  

 پزشكي عنوان رديف
مهندسي و

كنترل ساختمان
 پرستاري معدن

كشاورزي و 
 منابع طبيعي

        

      حق عضويت اعضاء۱

       هاي اشخاص هدايا و كمك۲

       خدماتالزحمه ارايه  حق۳

۴
هاي وزارتخانه مطبوع از  كمك

       محل اعتبارات خاص

       فروش نشريات و ساير۵

       بودجه عمومي كشور۶
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  هاي مشابه خارجيهاي مشابه خارجي  نتايج بررسي نظامنتايج بررسي نظام) ) ۳۳پيوست پيوست 
  

  فهرست مطالب
  

  مقدمه .۱
  هدف  ۱‐۱ 
 ساختار گزارش  ۲‐۱ 
 منابع و مراجع  ۳‐۱ 
  هاي مشابه نظام .۲
  (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا   ۱‐۲ 
  (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب   ۲‐۲ 
  (IDB) بانک توسعه اسالمي   ۳‐۲ 
  (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا  ۴‐۲ 
  )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي  ۵‐۲ 
  (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا   ۶‐۲ 
  (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور  ۷‐۲ 
  (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار   ۸‐۲ 
  (UNCITRAL)لل متحدکميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان م  ۹‐۲ 
  ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند   ۱۰‐۲ 
  (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد  ۱۱‐۲ 
  (WB)بانک جهاني  ۱۲‐۲ 
  گيري نتيجه .۳
 دهنده سازماناجزاء  و عناصر اصلي تشكيل  ۱‐۳ 
 ارتباط با دولت ها  ۲‐۳ 
 اهداف و وظايف اصلي  ۳‐۳ 
 ساختار و تشكيالت  ۴‐۳ 
 ين بودجهتام  ۵‐۳ 
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  مقدمه  ۱
  .باشد هاي مشابه در جهان مي گزارش حاضر در برگيرنده نتايج مطالعه الگوبرداري نظام

  
  هدف  ۱‐۱

در اين گزارش سعي شده است تا با مطالعه سازمان ها و انجمن هاي بين المللي و ملي ساير کشورها که 
، استانداردسازي و ايجاد نظام هاي مشخص فعال مي باشند از منظرهاي گوناگوني  در زمينه قانونگذاري

، اجزاء مختلف ....همچون تاريخچه، تعريف و دامنه، اهداف، ساختار و وظايف، شيوه ارتباط با دولت و 
  . ها شناسايي و نحوه تعامل آنها با سايرين مشخص گردد اينگونه نظام
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  ساختار گزارش ۲‐۱

سازمان ها و انجمن هاي  ۲گردد، در فصل  عنوان مقدمه محسوب مي ن فصل از گزارش كه بهپس از اي
فعال در زمينه هاي  قانونگذاري ، استانداردسازي و ايجاد نظام هاي ( بين المللي و ملي ساير کشورها 

رسي قرار باشند، مورد بر اكنون درحال فعاليت مي كه هم) مشخص در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
  .عمل آمده است گيري از مطالعات به بندي و نتيجه در فصل سوم گزارش يك جمع. اند گرفته

  
  منابع و مراجع  ۳‐۱

  :براي تهيه اين گزارش از سايت هاي اطالع رساني زير استفاده شده است
  

http://www.ansi.org • American National Standards Institute (ANSI) 
http:// www.acm.org • Association for Computing Machinery (ACM) 

http://www.idb.org • Islamic Development Bank 
http:// www.aiia.com.au • Australian Information Industry Association (AIIA) 

http://www.wipo.int • سازمان جهاني مالکيت معنوي (WIPO) 
http://www.dsdm.org • Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

http://www.itu.int • اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور(ITU) 
http://www.sei.cmu.edu • Software Engineering Institute (SEI)
http://www.uncitral.org • قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل متحد(UNCITRAL) 
http://www.mit.gov.in • Indian Information Technology Industry 
http://www.undp.org • برنامه توسعه ملل متحد(UNDP) 

http://www.worldbank.org • بانک جهاني(WB) 
http://www.sanaray.com • شرکت ثناراي 

http://www.takfa.ir • شورايعالي اطالع رساني 
  
  
  

  هاي مشابه نظام. ۲
بررسي وضعيت برخي سازمان ها و انجمن هاي بين المللي و ملي ساير  در اين قسمت سعي شده است تا به

هاي  قانونگذاري ، استانداردسازي و ايجاد نظام هاي مشخص در حوزه فناوري اطالعات و  فعال در زمينه(کشورها 
  :نكات حائز اهميت در تدوين اين فصل از گزارش عبارتند از. پرداخته شود)ارتباطات 

علت انتخاب موارد مورد بررسي در اين بخش، سازمان ها و انجمن هاي بين  د مشابه؛ انتخاب موار) اول 
المللي و ملي ي است كه با تشكيل يك سازمان متمركز و مستقل، نسبت به سازماندهي، ارتقاء علمي و 

اقدام كيفي، حمايت از اعضاء و تحقق ساير اهداف از پيش تعيين شده در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
 .اند نموده



 افزارپروژه تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم  ۱۷۸از      ١٣٩صفحه    
 NMTN3.Appx-3.doc گزارش نهايي  ۱۲/۵/١٣٨۵:  تهيه تاريخ

 
هايي وجود دارند که با قانونگذاري ،  اكنون در کشورهاي مختلف جهان سازمان ها ، انجمنها و حتي شرکت هم

استانداردسازي و ايجاد نظام هاي مشابه سعي در ايجاد هماهنگي جهت ارتقا کشورها و شرکت ها و اشخاص 
 . شود ر اين گزارش به بررسي برخي از آنها پرداخته ميدر حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات مي باشند ، كه د

هاي ياد شده را از معيارها، جوانب و  ها و انجمن سازمان معيارها و جوانب قابل بررسي؛ ) دوم 
بايستي به نكات زير  در انتخاب اين  معيارها مي. توان مورد بررسي و تحليل قرار داد هاي گوناگون مي زاويه

 :توجه نمود
o داشتن ارزش براي بررسي  كفايت و 
o   دسترسي به اطالعات 
o ها و شرايط اجراي پروژه حاضر دامنه، محدوديت 

 
 ANSI)١(موسسه ملي استاندارد آمريکا  ۱‐۲

  :معرفي 
اين انستيتو محلي و خصوصي بوده و . وکيل بنا نهاده شد ۳مهندس و  ۵، توسط  ۱۹۱۸اکتبر  ۱۹اين موسسه در 

کردند و موسسه از طريق هيئت موسسان مختلفي از  در قبال کار دريافت نمي اعضاي سازماني آن سودي را
  .سازمانهاي خصوصي و دولتي پشتيباني مي شد

همواره سعي بر حمايت از اهداف اوليه اش که همانا باال بردن و  ANSIاز ابتداي تشکيل اين موسسه تا کنون ، 
کيفيت زندگي در آمريکا از طريق ترويج و تسهيل توافقات افزايش بعد رقابتي جهاني کسب و کار ايالت متحده و 

. داوطلبانه و همچنين سيستم هاي تشخيص و ارزيابي انطباقي و ترقي دادن تمامي آن اهداف بوده ، داشته است
شرکت ، سازمان ، نهادهاي دولتي و  ۱۰۰۰نشانه عالقه مندي به اين انستيتو و موفقيت آن عضويت نزديک به 

  . باشد هايش در واشنگتن مي ن المللي از طريق دفاترشان در نيويورک و ساير بخشبخش هاي بي
انستيتو استانداردهاي ملي آمريکا بجز افراد کليدي همچون رئيس و هماهنگ کننده ، از بخش خصوصي و محلي 

  .سال از فعاليت آن مي گذرد ۸۰آمريکا، افرادي را به خدمت گرفته است که تقريباً بيش از 
  

  :عارف سازي و استاندارد سازي ملي مت
را توسط معتبر ساختن  (ANS٢)انستيتو استانداردهاي ملي آمريکا، توسعه و پيشرفت استانداردهاي ملي آمريکا 

اين گروه ها بصورت شراکتي جهت توسعه . آسان نمود (SDOs٣)روش هايي از سازمان هاي توسعه استانداردها 
  . يگر کار مي کننداستانداردهاي عمومي ملي با يکد

  

  : ANSIديد کلي درباره 

                                                 
1 American National Standards Institute 
1 American National Standards  
2 Standards Development Organizations 
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انستيتو استانداردهاي ملي آمريکا يک بخش خصوصي و سازماني غير انتفاعي مي باشد که با استاندارد سازي 

  .داوطلبانه و انطباق سيستم هاي مالياتي هماهنگ مي باشد
ار آمريکا و همچنين کيفيت زندگي از ماموريت اين انستيتو ، باال بردن و ترقي مسائل رقابتي سراسري کسب و ک

طريق ترويج و تسهيل نمودن استانداردهاي عمومي و تطابق با سيستم هاي مالياتي و حفظ تماميت درستي هايش 
  .مي باشد

  ميليون دالر ۱۸ :بودجه ساليانه 
  

  :ساختار سازماني 
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  ) ٤ACM( انجمن ماشينهاي محاسب   ۲‐۲

ACM ۱۹۴۷در حدود سال . باشد قديمي ترين و بزرگترين محل آموزش و پرورش و انجمن محاسبات علمي مي 
ACM در حال حاضر . يک بازار حياتي براي تبادل اطالعات ، ايده ها و اکتشافات بوجود آوردACM  عضويت

  .هاي صنعتي، آکادمي و دولتي را در خدمت دارد کشور از محيط ۱۰۰گان بيش از  دانش آموخته
  

  : کميته اجرايي 
  .رئيس ، نايب رئيس ، منشي يا دبير و خزانه دار مي باشد: کميته اجرايي شامل 

                                                 
1 Association for Computing Machinery 
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اين کميته همچنين عهده . رئيس قبلي و بقيه اعضاء کميته قوانين ويژه و نظامنامه را تعيين و تدوين کرده بودند

به استثناء آن موضوعاتي که طرز عمل و جريانات حقوقي را در بر مي گيرد ،  ACMجمن دار مديريت جلسات ان
  . که الزمه نظامنامه و قوانين خاصي است ، مي باشد

  

  : انجمن 
انجمن . دارند ACMعضو بوده که باالترين قدرت کنترل و تصميم گيري را در  ۱۶، شامل  ACMانجمن 

يا دبير و خزانه دار بوده که بالفاصله رياست قبلي گروهي عالقمند و ويژه  ترکيبي از رئيس ، نائب رئيس ، منشي
مسئوليت نشر و اشاعه اخبار  SGBنفر از اين گروه  ۳. تعيين نمود (SGB)را جهت حاکم بودن بر هيئت مديره 

  . نفر ار آنها امور وسيع تري را بر عهده دارند ۷را بر عهده دارند و 
  

  : هيئت مديره 
  : فعاليت دارند که عبارتند از  ACMر هيئت مديره با يکديگر بر روي محصوالت و امور گروه د ۴

 نشر و اشاعه .۱
  SIG (Special Interest Groups)هيئت حاکمه  .۲
 آموزش و پرورش  .۳
 اعضاء هيئت استخدامي و سرويس ها .۴
 

  : SIGوظايف سرويس هاي 
شامل گروه هاي سرويس هاي مالي ، گروه ويژه مي باشد که  ۳۴با  ACMبطورکلي مسئوليت مديريت 

  .پشتيباني مذاکرات ، ترويج و ترقي ، تبليغات ، توسعه اعضاء و فعاليت هاي خبرنامه اي براي هر گروه مي باشد
  
  ٥بانک توسعه اسالمي   ۳‐۲

  معرفي بانک توسعه اسالمي
سوي کنفرانس وزارت دارائي  بين المللي است که متعاقب مفاد صادره از -بانک توسعه اسالمي ، سازماني مالي 

. برگزار گرديد ، تاسيس شد ۱۹۷۵هجري قمري مطابق با اکتبر  ۱۳۹۳کشورهاي مسلمان که در جده در سال 
هدف اصلي از تاسيس بانک ، افزايش توسعه اقتصادي وپيشرفت اجتماعي " افتتاح گرديد ۱۹۷۵بانک رسماً در اکتبر

  .مي باشد) قوانين اسالمي( يعت کشورهاي عضو وجوامع اسالمي مطابق اصل شر
شرط عمده عضويت در بانک ، عضويت در سازمان کنفرانس . کشور در اين بانک عضويت دارند ۵۱در حال حاضر 

اسالمي ، پرداخت سهميه مربوط به سرمايه بانک وقبول شرايط وتصميماتي است که هيات مديره بانک اتخاذ مي 
  .نمايد

کشورهاي عضو ، يکي از اهداف عمده بانک از زمان تاسيس آن به شمار رفته  توسعه همکاريهاي اقتصادي ميان
بانک از طريق ايفاي اين نقش منحصر به فرد، سعي در توسعه تجارت ، همکاري هاي فني، خدمات . است 

                                                 
1 Islamic Development Bank 
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 توسعه. مشاوره اي وقراردادي وساير روابط اقتصادي ميان کشورهاي مختلف عضو در قاره هاي متفاوت مي نمايد 

  .همکاري به عنوان استراتژي ميان مدت بانک در تمام فعاليتهاي بانکي منعکس است
طبق اين استراتژي ، بانک سعي نموده تا تعهد خود را با استفاده از منابع مالي و نهادي ونيز همکاري با سازمان 

ضو آن فعاليت دارند، کنفرانس اسالمي و ارگانهاي مربوطه آن و تقويت سازمان هاي منطقه اي که کشورهاي  ع
  .به واقعيت تبديل کنند

( در بين ارگانهاي سازمان کنفرانس اسالمي ، بانک توسعه اسالمي با کميته همکاري هاي تجاري واقتصادي 
به طور نزديک همکاري کرده وشماري از برنامه ها وطرح هائي را که توسط کميته مزبور در راستاي ) کومسک

  .ري وساير روابط اقتصادي ميان کشورهاي عضو ، ارائه گرديده به اجرا گذاشته استتوسعه تجارت ، سرمايه گذا
، اتاق بازرگاني وصنعت اسالمي وکميته ) کومستک(تماس با کميته علوم وتکنولوژي سازمان کنفرانس اسالمي 

اي مختلف منجر به ارائه طرح ه) کومياک(دائمي سازمان کنفرانس اسالمي در خصوص امور فرهنگي واطالعات 
  .جهت افزايش همکاري ميان کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي گرديده است

ايجاد شبکه سيستم هاي اطالعاتي سازمان کنفرانس اسالمي يکي از فعاليت هاي بانک در زمينه همکاري با 
  .سازمان کنفرانس اسالمي مي باشد

مار مي رود که بانک انجام آن را تحت نظارت شبکه سيستم هاي اطالعاتي يکي از مهمترين طرح هائي به ش 
در کويت  ۱۹۸۷پنجمين اجالس اسالمي که در ژانويه .کميته هاي   کومسک وکومستک بر عهده گرفته بود 

برگزار گرديد از بانک جهت ايجاد مرکز اطالعات اسالمي در جده کهبا کشورهاي عضو در ارتباط باشد دعوت به 
همکاري شبکه اطالعاتي تجاري ومرکز اسالمي توسعه تجارت ، انجام گرفت به  طرح مزبور که با. عمل آورد 

عنوان طرح مقدماتي در اولين اجالس هماهنگي مراز محوري ملي شبکه سيستم اطالعاتي سازمان کنفرانس 
  .به تصويب رسيد ۱۹۹۳اسالمي در فوريه 

ه است وکشورهاي عضو را تشويق به ياري بانک نقش عمده اي در توسعه زير بناي اساسي طرح مزبور ايفاد کرد
براي نيل به اين هدف ، برنامه کار . رساندن به بهبود کسترش خدمات آن در سطوح ملي ومنطقه اي مي کند 

کامپيوتري در بانک جهت حفظ انواع مختلف پايگاههاي اطالعاتي نصب شد که کشورهاي عضو بتوانند از طريق 
  .عات دسترسي پيدا کنند آن به طور زنده ومستقيم به اطال

پايگاههاي اطالعاتي موسسات کشورهاي عضو نيز مي توانند به اين برنامه کار متصل شوند  وسک نرم افزار 
موجب دسترسي استفاده کنندگان به طور مستقيم به هر يک از پايگاههاي اطالعاتي مي ) منو(مبتني بر فهرست 

سالمي دسترسي به خدمات پست و تلگراف وتلفن را در سطح شبکه سيستم اطالعاتي سازمان کنفرانس ا.شود 
ملي ميسر مي سازد وبدين ترتيب خدمات آنها توسعه مي يابد  با به اجرا در آمدن طرح فوق کشورهاي عضو از 
بزرگراه ارتباطي در خصوص مبادله اطالعات بهره مند شدهو سرويس هاي اطالعاتي در سطح جهان در دسترس 

  .دآنهاقرار مي گير
  

 (OIC Network)شبکه هاي سازمان کنفرانس اسالمي
، سازمان سرمايه گذاري مشترک بين بانک توسعه اسالمي  (OIC)شبکه هاي سازمان کنفرانس اسالمي 

شرکت تحقيق وتوسعه برتري است که تقش  MIMOS.مي باشد MIMOSوموسسات وتحقيقات توسعه 
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اطالعات و ارتباطات در مالزي دارد ، که در جهت کمک به   اساسي ومحوري در توسعه توانمندي هاي تکنولوژي

  .شناساندن شکاف ديجييتالي بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي فعاليت مي کند
به طور اساسي ، براي تسريع گسترش تکنولوژي اينترنت وتجارت الکترونيک در کشورهاي عضو  OICشکاف 
OIC اين شبکه ها کشورهاي عضو را به هم متصل کرده . ايجاد شده اند وبا هدف افزايش رشد اقتصادي آنها

  .وجريان انتقال اطالعات بين آنها را تسريع مي کنند
از هر دو ديدگاه تکنولوژيکي ومديريتي  –به منظور اينکه از مجموعه بزرگي از تخصص ومنابع  OICشبکه هاي 

در چنين شرايطي جوامع اسالمي از . يکي دارند همکاري بسيار نزد MIMOS و IDBبهره ببرند با سازمان  –
  .سود مي برند OICفعاليت ها وپيشنهادات شيکه هاي 

ورود به خدمات اطالعاتي وتجارت الکترونيک در جهت توسعه  PORTALبه عنوان  OICشبکه هاي 
  :وجوامع اسالمي به صورت جهاني ، داراي اهدافي به قرار زير مي باشند OICکشورهاي عضو 

  در عصر الکترونيکي OICيت همه جانبه منابع براي ايجاد شبکه هدا ‐
 فراهم کردن منابع مالي براي حمايت از گسترش تشکيالت جهاني وب ‐
  تاسيس نهادهاي وابسته به خود شبکه با هدف ايجاد وتوسعه تشکيالت جهاني وب  ‐

  

  ICTزير ساختارهاي ارتباطي 
جاد يک زير ساختار با ارزش ارتباطي ، اصالعاتي ايجاد براي اي (Evon)شبکه مجازي وپيشرفته OICشبکه 

  .ارائه دهد OICمي کند تا خدماتي را به کشورهاي عضو 
، دولت ومردم براي برخورداري از منافع زير را  OICتوانمندسازي انجمن هاي تجاري  ICTزير ساختار ارتباطي 

  :، هدف خود قرار داده است
  هاي شغلي جديد توانائي افزايش سود از طريق فرصت ‐
 توانائي کسب سود از طريق حذف محدوديت هاي تکنيکي ، زير ساختي وساير موانع کسب وکار  ‐
 نياز به سرمايه گذاري زير ساختي کمتر ‐
 کاهش پيچيدگي وافزايش انعطاف پذيري ‐
 بازده ودرآمدهاي جديد به صورت کاراتر به دست آمده ونياز مندي پرسنلي تکنولوژي اطالعات را کاهش ‐

 مي دهد
  

 OICبخش مشاوره وخدمات شبکه هاي 
بخش خدمات ومشاوره وجود دارد که وظيفه آن ارائه راه حل وتخصص هائي در رابطه با  OICدر شبکه هاي 

  .تکنولوژي اطالعات وارتباطات به دولت وسازمانهاي تجاري در کشورهاي عضو مي باشد 
را از سراسر دنيا جمع  (ICT)ي اطالعات وارتباطات اين بخش متخصصان وافراد حرفه اي در زمينه تکنولوژ
  .به کار مي گيرد OICدر کشورهاي عضو  ICTکرده واين منابع با ارزش را جهت برآورده کردن نيازهاي 

به منظور دستيابي  ICTماموريت اصلي اين بخش ، کمک به مشتريان در جهت حرکت به سوي پيشرفت هاي 
  .به اهداف تجاري مي باشد
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دمات تمام مراحل تدوين واجراي پروژه ها از برنامه ريزي استراژيک ، برنامه ريزي حمل ، عمليات نگهداري اين خ

  .تا ارزيابي پروژه را پشتيباني مي کنند
توجه به خواسته هاي مشتريان وتالش براي درک نيازها ، راهنمائي ها ، اولويت ها ، فرصت ها، ويژکي ها 

اين بخش با تکيه بر کمک . مي باشد OICبرنده  شکل دهنده رويکرد  ‐ابطه برندهومحدوديت هاي آنها وايجاد ر
شرکاي خود کارکرده واعتقاد دارد که در دنياي به سرعت متغير امروز ، همکاري ورابطه استراتژيک روشهاي اميد 

  .بخشي براي پيشرفت مي باشند
ده ، ساخته، ارتقاء داده، منظم ودسته بندي را منسجم کر ICTاين بخش راه حلها تخصص هاي جهاني مرتبط با 

  .کرده ونقل وانتقال مي دهد
  

  :خدمات وراه حل هاي بخش مشاوره وخدمات
 خدمات وراه حل هاي مربوط به تجارت الکترونيک   •
 )براي مديريت بندر وراه حل هاي تدارکات(خدمات مربوط به تدارکات الکترونيکي •
 خدمات حرفه اي منابع انساني •
 SAPشاوره اي خدمات م •

 

  خدمات وراه حل هاي مربوط به تجارت الکترونيک     
هدف اصلي ورسالت اين کار ، ارائه راه حل ها وخدمات مورد نياز به مشتريان در جهت حفظ حضور اينترنت 

 اين بخش ترکيبي از روشهاي تجارت الکترونيک  رابه. وتوانمند ساختن آنها براي رقابت در سطوح باال مي باشد 
منظور انسجام دهي به سفارش واطالعات ارائه مي نمايد ودر تمام قدم هاي کاربرد تجارت الکترونيک ، از درک 

  .اوليه آن تا عمليات نهائي سايت تجارت الکترونيک به مشتريان کمک مي کند
  :اين بخش به همراه شرکاي استراتژيک خود ، خدمات وراه حل هاي زير را ارئه مي دهد

 نامه ريزي ، نگهداري وبه روز کردن سايت ها شامل ثبت قلمرو اينترنتطراحي ، بر ‐
  استراتژي هاي کسب وکار براي تجارت الکترونيکي جهاني ‐
 ثبت در موتورهاي جستجو به منظور اطمينان از دسترسي بين المللي وملي ‐
گزارشهاي دسترسي،  طراحي ، تجزيه تحليل ، انتخاب ، بستن قرارداد با بانرهاي تبليغاتي، تجزيه وتحليل ‐

 .آميختن استراتژي هاي بازاريابي
 serverتجزيه تحليل وب سايت، استخراج اطالعات ، انبار کردن اطالعات، ميزباني ، امنيت اينترنتي،  ‐

 . Firewallهاي امن وانتخاب 
  

  بخش تکنولوژي اطالعات بانک توسعه اسالمي
ات آنها  را در جهت رسيدن به اهدافشان توانمند ساخته تکنولوژي اطالع(اين بخش متعهد به درک ديدگاه بانک 

و انجام اهداف اصلي زير ) وتوسعه اقتصادي کشورهاي عضو ، وابسته به توسعه تکنولوژي اطالعات مي باشد 
  :گرديده است 
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ايجاد زير ساخت تکنولوژي اطالعات وسيستم اطالعاتي پيشرفته که بتواند پاسخگوي نيازهاي اطالعاتي  ‐

 .ار بانک باشدکسب وک
اعمال روشهاي تکنولوژي اطالعات مناسب به منظور تحکيم و تقويت ظرفيت بانک وباالبردن سطح  ‐

 .کارائي عمليات آن
يک سيستم ارتباطي قوي به منظور تسهيل جريان اطالعات بين بانک ، کشورهاي عضو، اداره هاي منطفه اي 

  .وسازمانهاي محلي برنامه ريزي شده است
مه ريزي استراتژيک اطالعات يکي از پروژه هاي مهمي است که به دنبال ايجاد محيط کامپيوتري به پروژه برنا

روز براي بانک توسعه اسالمي بوده وشامل پلتفرم هاي نرم افزاري وسخت افزاري جيد وراه حل هاي ارتباطي مي 
نمند ساختن بانک در جهت ساختار انعطاف پذير وپاسخگوي تکنولوژي اطالعات بايد به دنبال توا. باشد 

  . پاسخگوئي سريع ومناسب به تغييرها وپيشرفت هاي رو به رشد در محيط اقتصادي جهاني و  منطقه اي باشد
                  

  AIIA)٦(انجمن صنعت اطالعات استراليا    ۴‐۲
  :  AIIAمعرفي 
AIIA  نقطه اوج فناوري اطالعات و ارتباطات(ICT) که در سرتاسر ناحيه هاي کاري به  در استراليا مي باشد

و در جهت تشريک اهداف کسب و کار در بازارهاي دولتي و  ICTمنظور حضور بهم رساندن و مساعدت صنعت 
  .خصوصي فعاليت مي نمايد

  

  :  AIIAماموريت 
 مرتب نمودن و اداره کردن دستورات استراتژيک براي صنعت مورد نظر •
 عموميترغيب نمودن و نفوذ بر سياست هاي  •
 ...استخدام ذينفعان صنعت و  •
توسعه شعبات خود بعنوان ابزار سودآوري کسب و کار که شامل خدمات مشورتي کسب و کار و بازار و آگاهي  •

 از بازار اطالعات مي باشد
AIIA  سال است که رهبري صنعت  ۲۵بيش ازICT  ًبيليون  ۹۰استراليا را بر عهده دارد که اين صنعت تقريبا
بيش از  AIIA. از توليدات ناخالص داخلي را شامل مي شود% ۹/۵صنايع را تشکيل مي دهد که نشانگر دالر از 
نفر به عنوان  ۳۰۰نفر استراليايي در آنها مشغول به کار هستند و تقريباً  ۱۰۰۰۰۰شرکت عضو دارد که تقريباً  ۴۵۰

را شرکت هاي صنعتي  AIIAضاي از اع% ۷۰همچنين . را بر عهده دارند  ICTداوطلب رهبري کسب و کار 
  .محلي تشکيل مي دهند

  

  : شامل  AIIAخدمات رايج 
 خدمات مطابق با کسب و کار  •

                                                 
1 Australian Information Industry Association 
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  ICTرسيدگي و مميزي حقوق صنعت  •
 بررسي و زمينه يابي تمايالت بازار •
  AIIAتعليمات و آموزش هاي  •
 کاهش دادن حق بيمه  •
  

  : ICTديد کلي از 
از يک سري از راهنمايي هاي سياستمدارانه و مصلحت انديش  AIIAکه يک خدمت ويژه براي اعضاء اين است 

دارند ، حمايت مي   ICTبه منظور متقاعد کردن تمامي آعضاي خود که آگاهي از پيچيدگي سياست هاي صنعت 
  .نمايد 

زير است  اسناد و اوراق سياستي در تطابق با صنعت که در دسترس کارکنان بوده و قابل استفاده مي باشند به شرح
 :  

 برنامه و طرح توسعه بازار در خارج از کشور و به منظور صادرات  •
 سياست استعداد روشنفکر در قراردادهاي دولتي و حکومتي •
 ارجاع برخي کارها به خارج از قاره •
  Open Sourceنرم افزارهاي  •
 مسئوليت نامحدود در قراردادهاي دولتي و حکومتي •
 تماعي بودن شراکت هامسئوليت و جوابگويي در قبال اج •

برخي از مقررات حاصله با موضوع مورد نظر که بزودي حوزه هاي گوناگون از آنها پيروي مي کنند بصورت تيتروار 
  :عبارتند از 
 تحقيق و توسعه •
 جذب سرمايه گذاري •
 مسئوليت اجتماعي شرکت ها •
 تقسيم کردن و تسهيم نمودن مالکيت ها •
 ترفيع و بر پا کردن سرمايه •
 و کسب و کارتجارت  •
 رشد شرکت هاي صنعتي داخلي •

 
  )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي  ۵‐۲

WIPO  شروع  ۱۹۹۶تبديل به يکي از ارگانهاي سازمان ملل شد واز سال  ۱۹۷۴تاسيس ودر سال ۱۹۷۰در سال
  .در زمينه مالکيت معنوي کرده است (WTO)به همکاري با سازمان تجارت جهاني 

WIPO  ه منظور تامين استاندارد هاي فني در باره حق مالکيت معنوي وپرداختن به موضوعات ب ۱۹۹۸در سال
اين کميته دو . تاسيس کرد (SCIT)مختلف در اين زمينه ف کميته اي به نام کميته دامي تکنولوژي اطالعات 
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درباره را اداره مي کند ودومي  WIPOگروه کاري دارد که نخستين آنها پروژه هاي تکنولوژي اطالعات 

  .استانداردها ومستندسازي فعاليت مي کند
  :عبارتند از WIPO ، فعاليتهاي سازمان ICTدر زمينه 

 ارائه توصيه نامه هائي در خصوص نام گذاري دامنه ها •
بررسي فرايندهاي ارتباطي بين کشورها : بررسي مسائل تجارت الکترونيکي مرتبط با حقوق مالکيت معنوي •

رونيکي از ديدگاه حقوق مالکيت معنوي ، برگزاري سمينارهاي ساالنه تجارت براي ايجاد تجارت الکت
الکترونيکي وحقوق مالکيت معنوي براي آشکار کردن سازمانهاي فعال در تجارت الکترونيکي با حقوق 
مالکيت معنوي ونيز ارائه يک سيستم حل مباحثات مرتبط با مسائل تجارت الکترونيکي بدون حضور 

 .واشياءفيزيکي اشخاص 
در مورد قوانين تجارت  WIPOقراردادن مرکز داوري وميانجي گري : فعاليتهاي مرتبط با قوانين تجاري •

 .بر روي اينترنت
 ايجاد زير ساختار اطالعاتي بين کشورهاي عضو   •
شامل حق امتياز، عالئم (از جمله اين فعاليتها بررسي معيارهاي مالکيت صنعتي : فعاليتهاي مالکيت معنوي •

 وتوسعه معيارهاي جديد براي هدايت مسير تجارت الکترونيکي) جاري و به ويژه نشانه هاي جاري معروفت
استفاده از تکنولوژي اطالعات به عنوان ابزاري براي دسترسي وذخيره سازي واستفاده اطالعات در زمينه  •

 .مالکيت معنوي
 تامين مشارکت جهاني •

WIPO نخست از نظر فني وتخصصي که در انجام : عات مي پردازداز دو منظر به مقوله تکنولوژي اطال
  .فعاليتهاي خود از آن استفاده مي کند ويگري کاربرد مالکيت معنوي در تکنولوژي اطالعات وتجارت الکترونيک

در زمينه تجارت الکترونيک برگزاري  WIPOهمانطور که در بخش قبلي بيان شد ، يکي از فعاليت هاي 
راي آشنا ساختن سازمانهاي فعال در تجارت الکترونيکي با حقوق مالکيت معنوي مي باشد از سمينارهاي ساالنه ب

 ۱۶‐۱۴در زمينه تجارت الکترونيک ومالکيت معنوي مي باشدکه از  WIPOجمله اين سمينارها ، کنفرانس 
  :با شعار زير برگزار گرديد ۱۹۹۹سپتامبر 

ت واقتصاد مي باشد وايجاد وحفظ محيط پايدار ومناسب تجارت الکترونيک يکي از عاصر مهم واصلي سياس" 
  ." عامل اصلي ادامه توسعه تجارت الکترونيک است

در اين کنفرانس تاثير تجارت الکترونيک بر مالکيت معنوي بررسي شده وهم زمان جلسات غير رسمي در رابطه با 
اسي وهمينطور کارگاههائي که با توسعه تجارت الکترونيک در زمينه هاي تکنولوژي ، کسب وکار وسطوح سي
  .سطح عملياتي مالکيت معنوي وحيطه هاي وابسته آن در ارتباط بود، برگزار گرديد

جلسات غير رسمي در رابطه با توسعه هاي تجاري وتکنولوژيکي تجارت الکترونيک وتاثير عمومي تجارت 
اين زمينه از جمله تاثير تجارت الکترونيک  الکترونيک بر سيستم مالکيت معنوي برگزار گرديد که مسائي زيادي در

در حيطه هائي چون حق کپي وحقوق مربوطه ، عالئم تجاري ، امتياز انحصاري ، نام قلمروها، رقابت ناعادالنه، 
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حل مباحثات ، که داراي نتايجي وراي محدوده بالواسطه مالکيت معنوي مي ) قلمروقدرت(وهمچنين حوزه قضائي 

  .باشد ،مطرح گرديد
همچنين مسائلي چون حمل الکترونيکي وبهره برداري از خدمات مالکيت معنوي ومکانيسم هاي حمايتي، تکنيکي 
ومسائل مربوط به توسعه که از تجارت الکترونيکي نشات مي گيرد از جمله عدم توافق توسعه ساختار ودسترسي 

  .يدتکنيکي، سطوح متفاوت آگاهي ومشارکت در تجارت الکترونيکي بررسي گرد
همچنين در کنفرانس فوق بيان گرديد تجارت الکترونيک موشوعي با اهميت در سياست واقتصاد گرديده است 
واينترنت گسترش جهاني وقابل توجه آن را ادامه مي دهد وقوانين مالکيت معنوي داراي اهميت اساسي در حفظ 

  .محيط پايدار ومثبت در ادامه توسعه تجارت الکترونيک مي باشند
ارتباط آن با مالکيت معنوي ، نيروي  –اجزاي مختلف تجارت الکترونيک  WIPOطور خالصه ، کنفرانس به 

وهمينطور تغييراتي را که تجارت  –بالقوه آن به عنوان ابزاري براي توسعه وبراي ترتباط تجاري واجتماعي 
  .را بررسي نمودالکترونيک براي افراد ، کسب وکارها ودولت ها در سراسر جهان ارائه مي دهد 

  
  DSDM)٧ (کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا   ۶‐۲

  :  DSDMفلسفه 
توسعه ، يک تالش تيمي مي باشد که بايد ترکيب شود با دانش مشتريان که نيازمند کسب و کار هستند و  •

 مهارت فني دارند در زمينه تخصصي فناوري اطالعات 
 کند جهت ارائه پيشنهاد بخوبي يک فرد قوي فني کيفيت باال ، يک صالحيت شايسته را مطالبه مي  •
هيچ چيزي از ابتدا مفيد نبوده و ارائه هر چيزي در زمان سريعتر پر  –توسعه مي تواند موجب ترقي گردد  •

 .ارزش تر و گرانبهاتر از آن در زمان قبل خواهد بود
به جهت توسعه خصايص برجسته منابع بايستي  –قوانين ناقص و ناکامل برگشت پذير و قابل استفاده هستند  •

 .که اغلب ارزش کسب و کار دارند استفاده گردند
  

  : قواعد کلي و اصول 
 درگير بودن افراد فعال ضروري و حتمي مي باشد .۱
 تيم بايستي قدرت تصميم گيري داشته باشد .۲
 توجه و تمرکز بر روي تحويل سريع و مکرر محصوالت مي باشد  .۳
دات کسب و کار يک معيار ضروري براي پذيرش موارد قابل تحويل مي شايستگي و تطبيق به جهت پيشنها .۴

 باشد
 توسعه سودجو الزم و ضرروي است براي همگرايي بر روي راه حل کسب و کار صحيح .۵
 تمامي تغييرات در طول توسعه برگشت پذير مي باشند .۶

                                                 
1 Dynamic Systems Development Method  
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 نيازمندي ها پايه سطوح باالتر هستند .۷
 ي گرددتست و آزمايش در سراسر چرخه حيات کامل م .۸
 همکاري و همدستي بين تمامي ذينفعان ضروري و الزم است .۹
  

  :تاريخچه 
سازمانها تنها يک هدف  ۱۹۹۴براي اولين بار در ژانويه . را بنا نهاده بودند  DSDMشرکت کنسرسيوم  ۱۶

در  در يک جلسه. بود  (RAD)مستقل از توسعه شراکتي و ترويج داشتند که همانا چارچوب کاربرد توسعه سريع 
در . فوريه بر روي آن موافقت گرديد که يک چارچوب سطح باال بايستي در ماه مارس براي محصوالت ارائه گردد

  . عضو متفق القول به تصويب رسيد ۳۶جلسه ماه مارس ، چارچوب سطح باال توسط 
با آن موافقت  ۱۹۹۵آن چارچوب در آن زمان توليد گرديد که توسط تمامي اعضاء کنسرسيوم در ژانويه  ۱ويرايش 

آن در اکتبر  ۳نشر گرديد و ويرايش  ۱۹۹۵آن در ماه دسامبر  ۲ويرايش . نشر گرديد ۱۹۹۵گرديد و در فوريه 
در فرآيندهاي کسب و کار باعث تغيير در پروژه ها  DSDMمنتشر شد و بازتاب توسعه و ترقي استفاده از  ۱۹۹۷
بود که در  ۴.۱بعد از بازخورد مناسب کاربران ورود ويرايش منتشر شده و  ۲۰۰۱آن در اکتبر  ۴ويرايش . گرديد
توسط کاربران استفاده مي گردد که چارچوبي براي توسعه  ۴.۲در حال حاضر ويرايش . شکل گرفت ۲۰۰۲فوريه 

مربوط به کنسرسيوم  DSDMمالکيت . منتشر شد ۲۰۰۳بنيادي و مرکزي کسب و کار مي باشد و در مه 
DSDM ار آن نيازمند کسب مجوز معتبر مي باشد بوده که استفاده .  

يا قسمتي از آن بايستي از قوانين کپي رايت تبعيت کند و  DSDMهر سازمان و هر شخصي براي استفاده از 
  .معرفي مي گردد DSDMتمامي درآمدهاي ناشي از جواز و پروانه استعمال از آن در جهت بهسازي 

اين . را فقط متعلق به خود بداند DSDMه چارچوب يک سازمان سودجو نبوده ک DSDMکنسزسيوم 
تنها با دادن مجوز به کاربران براي استفاده  DSDMکنسرسيوم سرپرستي مجوزها را جهت استفاده از چارچوب 

  .در پروژه ها را بر عهده دارد
  

  :ماموريت 
ترجمه و تفسير اين  هدف ،. مي باشد DSDMماموريت اين کنسرسيوم همانا پيوستگي در رشد و ترقي چارچوب 

سير تکاملي به سوي محصوالت و سرويس ها بوده که کاربران بتوانند از آن در جهت ارائه راه حل هايي که کسب 
  .و کارها به آنها احتياج دارند ، استفاده نمايند

  

  :محصوالت 
Business Case :  

  DSDMزمانبندي عرضه محصول اصالح شده و بهتر شده توسط  •
در پروژه هايي که با توجه به بودجه هايشان ارائه مي شوند ، پيشرفت و  DSDMناوري هاي استفاده از ف •

 بهبودي مي آفريند
 کاربران بيشتر مايل هستند که براي ادعاي مالکيت خود از راه حل هاي کسب و کار استفاده نمايند •
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 احتمال خطر راه حل هاي غلط که ارائه مي گردند ، تقليل مي يابد •
 موزش بهتر کاربران به جهت اينکه نمايندگانشان تعريفي معين از آموزش دارندتربيت و آ •
 اجرا و پياده سازي روان تري دارد زيرا که روابط بين ذينفعان را راحتتر برقرار م مي کند •
بهبودي در سرعت يادگيري در داخل سازمانها با دسترسي به اطالعات گذشته از الگوهاي خوب کاري ارائه  •

 اه حل هاي کسب و کارشده از ر
حساسيت مثبت بر روي توسعه پرسنل و ابقاء آنان بواسطه تدارک ديدن محيط آموزشي و فرصت براي  •

 شناخت حرفه اي و تخصصي 
  : e-Businessچارچوب 
DSDM  يک چارچوبي ويژه و مخصوص را براي پروژه هايي که به جهت نوآوري کسب و کار از ميان استفاده

ناميده شده و تکميل يافته  e-DSDMمعرفي مي شوند ، ارائه نمود که  Web-Basedفناوري هاي 
DSDM مي باشد .  

DSDM & PRINCE 2 :  
PRINCE 2 اين متدولوژي براي ارائه موثر . يک متدولوژي ساختيافته جهت مديريت موثر پروژه ها مي باشد

فقط به منظور تضمين پروژه  PRINCE 2. محصوالت ساخته شده و به تنهايي نمي تواند راه حل ارائه نمايد
اين روش درباره مديريت پروژه هايي است که ميل بيشتري به . هايي که زمينه شروع را دارند بوجود آمده است 

ارائه محصوالتشان دارند ، بنا نهاده شده است و هر دوي متدولوژي ها يک تعريف معين از مجموعه خروجي ها و 
بر  DSDMبر روي مديريت پروژه و کنترل محصوالت متمرکز شده و  PRINCE 2محصوالتشان دارند که 

  .روي نيازهاي آن محصوالت جهت ارائه محصول نهايي يا راه حل نهايي متمرکز شده است
  
  (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور  ۷‐۲

در توسعه جهاني مخابرات واستاندارد اين اتحاديه در زمينه تکنولوژي واستاندارد هاي مخابراتي فعاليت مي کند و
گروههاي . سازي خدمات ارتباطي جهاني و خدمات اطالعاتي ومخابراتي نقش مرکزي وعمده اي را ايفا مي کند 

صنايع اطالعات از راه دور ، اپراتورهاي ارتباطات راه دور، ارائه دهندگان خدمات با ارزش افزوده ، توليدکنندگان 
  .مي باشند ITUبسياري گروههاي ديگر از اعضا نرم افزاروسخت افزارو

  

  ITUفعاليت هاي اصلي 
  :داراي سه بخش اصلي مي باشد که عبارتند از  ITUبه طور کلي  

گانه، کار بررسي  ۱۶اين بخش در قالب گروههاي مطالعاتي :  ITU-Tبخش استاندارد سازي مخابرات •
 .استانداردهاي مخابراتي را انجام مي دهد

گانه، کار  ۹اين بخش در قالب گروههاي مطالعاتي :   ITU-Rارد سازي مخابرات راديوئي بخش استاند •
 .بررسي وارائه استانداردهاي مربوط به تجهيزات راديوئي وماهواره ها را انجام ميدهد
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اين بخش در قالب دو گروه مطالعاتي به توسعه امکانات وخدمات :  ITU-Dبخش توسعه مخابرات  •

. رهاي مختلف به طور عام وکشورهاي در حال توسعه به طور خاص کمک مي کند مخابراتي در کشو
-Eنيز گروهي به عنوان راهبردهاي الکترونيکي يا  ITUعالوه بر سه بخش اصلي در حوزه ستادي 

strategy  تشکيل شده است که کار بررسي خدمات الکترونيکي فن آوري اطالعات وارتباطات
(ICT)  ين گروه اقدام به اجراي پروژه هاي متعددي در اين زمينه از جمله توسعه ا. را انجام مي دهد

کرده است که در بخش هاي بعدي توضيح داده  (EC-DC)تجارت الکترونيکي در کشورهاي توسعه 
 .خواهد شد

  

  در رابطه با تکنولوژي اطالعات وارتباطات وتجارت الکترونيک  ITUفعاليتهاي
توسعه استاندارد ها در زمينه معماري :از زير ساختار اطالعاتي براي اعضافراهم سازي دسترسي واستفاده  ‐

سراسري زير ساختار اطالعات جهاني وارائه ديدگاهي در مورد تجارت الکترونيک براي نسل جديد ماهواره 
  وتکنولوژي هاي سلولي وبي سيم

ند رسانهاي ومخابراتي براي برنامه فعال تحقيقات وتحليل سياست هاي مربوط به اينترنت ، سيستم هاي چ ‐
توسعه استانداردها در حوزه هاي سيستم هاي ارتباطي چند رسانه اي ، سيستم هاي : تجارت الکترونيک

ارتباطي وامنيت ، تکنيکهاي خصوصي سازي پايانه هاي چند رسانه اي ، پروتکل فني براي تجارت 
 .الکترونيکي، گواهينامه هاي ديجيتالي ومسئولين گواهي

 .ه اينترنت وسيستم نام گذاري دامنهادار ‐
 تصديق وگواهي: تکنولوژي ها وزير ساختارهاي امنيتي ‐
توسعه استاندارد ها در زمينه تکنيک هاي خصوصي سازي براي  : حفاظت از داده هاي شخصي وخصوصي  ‐

واستانداردهاي مربوط به گواهينامه هاي ديجيتالي ومسئولين  (X.235)پايانه هاي چند رسانه اي 
ونيز تخصيص گروه کاري صنعتي ودولتي ، جهت جستجوي راه هاي مشخص وملموس   (X.509)گواهي

 .براي قوانين وقراردادهاي بخش خصوصي وافزايش محرمانگي کاربران تجارت الکترونيکي
فراهم کردن تسهيالت الزم براي خدمات وکاربردهاي : موضوعات مالي ، پرداخت الکترونيکي وانتقال اجناس ‐

ت الکترونيکي ، براي دولت ها وبخش هاي خصوصي در کشور هاي در حال توسعه که پرداخت هاي تجار
 .را پشتيباني مي کنند Onlineکارت اعتباري امن و

ارائه همکاري هاي فني وپشتيباني جهت تسهيل در راه اندازي تجارت : تسهيل تجاري ودسترسي به بازار ‐
 .شودن بازارهاي خارجي به روي توليدات داخلي اين کشورها الکترونيکي در کشورهاي در حال توسعه وگ

جمع آوري وتحليل اطالعات در مورد کاربردهاي : شناخت تاثيرات اجتماعي واقتصادي تجارت الکترونيکي  ‐
ونيز انتشار مطالعه ها وگزارشهاي مربوط به قوانين و   ITUجديد تجارت الکترونيکي در کشورهاي عضو 

 .ابرات در تجارت الکترونيکي وپيشرفت اينترنت در کشورهاي در حال توسعهجنبه هاي قانوني مخ
پشتيباني کاربردهاي تجارت الکترونيک توسط : تاثيرهاي تجارت الکترونيک بر شرکت هاي کوچک ومتوسط  ‐

SME  در کشورهاي در حال توسعه) شرکت هاي کوچک ومتوسط(ها. 
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ي، تجار وبخش خصوصي در مورد قوانين وعملکردهاي آموزش مراکز واداره هاي دولت: توسعه مهارت ها ‐

 .ارتباط الکترونيکي
برگزاري نشست هاي بين المللي براي بيان مسائل مربوط به تجارت الکترونيکي : تامين مشارکت جهاني ‐

کشورهاي در حال توسعه ونيز گرد آوري شرکاي سازمان جهت انجام پروژه هاي مقدماتي در کشورهاي در 
 .هت تمايش مزاياي تجارت الکترونيکي براي گسترش تجارت الکترونيکيحال توسعه وج

  

  (EC-DC)تجارت الکترونيکي براي کشورهاي در حال توسعه
، همزمان با کنفرانس توسعه ۱۹۹۸يا تجارت الکترونيکي کشورهاي در حال توسعه در سال  EC-DCپروژه 

در جهت حذف فاصله ها وتقسيم  ITUه برنامه هاي اين پروژه با توجه ب. مخابرات جهاني شروع به فعاليت کرد
هاي ديجيتالي وتهيه مدلي که کسب وکارهاي کشورهاي درحال توسعه را قادر به دستيابي واستفاده از بازارهاي 

  :پروژه فوق چهار هدف اصلي را دنبال مي نمايد. جهاني سازد، شکل گرفته است
 رساختار هاي تجارت الکترونيکهماهنگ سازي در برقراري زي: توسعه زير ساختار •
 .فراهم کردن بستري براي انتقال تجارت الکترونيکي وتکنولوژي هاي مرتبط با آن: توسعه منابع انساني •
نمايش نتايج ومسائل مربوط به سياست ها واستراتژي هاي تجارت الکترونيکي :سياست ها واستراتژي ها •

 .در جهت باال بردن سطح آگاهي ها
 .خنثي کردن جعل وايجاد يک مشارکت غير انحصاري با صنعت:  مشارکت با صنعت •

جهت پيشرفت وانجام  ICTهدف مطرح شده در باال ، که توسط ۴برخي از حوزه هاي کار در رابطه با
 :تعهدات ، تعيين شده است به قرار زير مي باشد

 .، جهت حذف فاصله ها وتقسيم هاي ديجيتالي ITUبرنامه کاري  •
 ICTدر هماهنگي انجام شده با چند سازمان ومشارکت آنان با چند شرکت خصوصي : رتوسعه زير ساختا •

کشور جهان آغاز شده  ۱۱۰، پروژه هائي جهت ايجاد زير ساختارهاي تجارت الکترونيکي در بيش از 
 .است

کشور توسعه نيافته ، از  ۴۸کشور از ۲۰بيش از :  (LDCs)همکاري وکمک به کشورهاي توسعه نيافته  •
وشرکاي صنعتي آن در تاسيس زير ساختار تجارت الکترونيکي سود  ITUاري فراهم شده توسط  همک

به طور فعال در کارگاهها وسمينارهاي مختلف مشارکت کرده است واهميت ويژه اي  ITU .مي برند 
شده براي کمک به کشورهاي توسعه نيافته در راه اندازي فعاليت هاي مرتبط با تجارت الکترونيکي قائل 

در سازماندهي يک کارگاه تجارت الکترونيکي در نيجريه ، همکاري نموده  ITU به طور مثال. است
در اکتبر ) ويتنام، الئو وکامبوج(است وهمينطور در راه اندازي يک کارگاه براي منطقه آسياي جنوبي 

 .مشارکت کرده است ۲۰۰۰
 ارچوب توسعه منابع انسانيسازماندهي چند کارگاه آموزشي در چ: توسعه منابع انساني •
 سياست ها واستراتژي ها •
 مشارکت وسرمايه گذاري •
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اين سرمايه .انجام شده است EC-DCسرمايه گذاري هائي توسط برخي سازمانها جهت مشارکت در پروژه 

به . هستندفراهم مي کند ITUگذاري ها راه حل هائي براي کشورهاي توسعه نيافته ودر حال توسعه که اعضاي 
 WIS ekeyمثال استفاده از زير ساختار جهاني شبکه هاي مرکز تجارت جهاني وسرويس هاي گواهي طور 

وايجاد  EC-DCوامکانات پرداخت الکترونيکي آن وبا سرمايه گذاري برخي سازمانها در زمينه زير ساختار پروژه 
  يزات مي تواند مفيد واقع شوديک مرکز آموزشي وبستن قرارداد با اجراکنندگان وکارخانجات توليد وسايل وتجه

  

  EC-DCدر پروژه   ITUنقش 
، هدايت پروژه به سوي شبيه سازي طرح وتوسعه در  ITUاز مهمترين شاخص هاي برنامه استراتژيک 

زيرساختارهاي مخابراتي ونمايش طريقه به کارگيري زير ساختارهاي موجود جهت غلبه بر موانع جغرافيائي که در 
  .دمات مورد نياز وجود دارند، مي باشدمسير استفاده از خ

ماموريت اين سازمان همچنين براي کمک به طراحي ، ساخت، اجرا، ارتقاء، مديريت ونگهداري تکنولوژي هاي 
اين سازمان به عنوان . قابل اجرا براي سرويس ها وشبکه ها در کشورهاي در حال توسعه اهميت ويژه اي دارد

ي برنامه ها جهت تسريع انتقال تکنولوژي هاي مناسب براي کشورهاي در مرکزي براي گسترش وهماهنگ ساز
حال توسعه وشبيه سازي همکاري ميان بخش هاي دولتي وخصوصي در جهت ايجاد تکنولوژي هاي مناسب 

  .ومورد نياز کشورهاي در حال توسعه مي باشد 
لکترونيکي فعال بوده وتجربه هاي قابل اين سازمان در زمينه توسعه استفاده گسترده از استانداردهاي تجارت ا

توجهي در طراحي ، توسعه واجراي سرويس ها وکاربردهاي تجارت الکترونيکي دارد که مي تواند براي کشورهاي 
  .در حال توسعه به اشتراک گذاشته گذارد

ه کمک به کشورهاي در حال توسع EC-DCاز اجراي پروژه  ITUبه طور کلي مي توان گفت که هدف اصلي 
در ايجاد زير ساختار نرم افزار وسخت افزار وخدمات ضروري براي تهيه خدمات مطمئن ، مبادالت وپرداختهاي 
الکترونيکي امن مي باشد که اين زير ساختار در تجارت هاي مستقل چند گانه به نياز ها واهداف ارتباطي ، منطقه 

لکترونيک به اشتراک گذاشته شده ، توسط افراد اين خدمات وزير ساختارهاي تجارت ا. اي وکشوري مرتبط است 
  .به طور منطقه اي آموزش داده شده ، اجرا وراه اندازي  مي گردند ICTحرفه اي 

  :به قرار زير است EC-DCفعاليتها ، نيازمندي ها ، اهداف ، استراتژي ها وخروجيها
  :فعاليت ها

  بررسي امکانات جهت امکان سجي نيازمنديها ‐
 کنيکي ، مشخصه هاي ماليتعريف محدوده ت ‐
 شناسائي شرکاي محلي ‐
 همکاري با بخش خصوصي ‐
ايجاد ظرفيت محلي جهت کاهش عمليات نصب، اجرا، کاهش قيمت وفراهم کردن زمينه براي انتقال  ‐

 تکنولوژي
 قابل دسترس ICTشناسائي اجزاي تکنولوژي وهمکاري در تکميل زير ساختار  ‐
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 بردن سطح آگاهيها در زمينه تجارت الکترونيکيهمکاري در تعريف سياست هاي ملي وباال ‐

 :نيازمندي ها
 تکنولوژي اطالعات وارتباطات ومنابع انساني ‐
 تجارت با شرکا يا مشتري ها در کشورهاي در حال توسعه ‐
 چارچوب قانوني وحقوقي در پشتيباني از فعاليت هاي تجارت الکترونيکي ‐
 نطفه ايخدمات مالي وبانکي قابل دسترس براي تجارت هاي م ‐
 ارسال وتخصيص سرويسها ‐
 سرمايه گذاري ، پشتيباني از اين قبيل همکاري ها از طرف حکومت وبخش هاي خصوصي ‐

  :اهداف
  :دوره کوتاه مدت

قادر ساختن کشورهاي در حال توسعه در جهت کسب واستفاده از تکنولوژي هاي به روز تجارت الکترونيک يا 
  .جود تاحد ممکن از اهداف کوتاه مدت استاستفاده از از خدمات وزيرساختارهاي مو

  :دوره بلند مدت 
تسهيل در گسترش تجارت الکترونيکي وشبيه سازي زير ساختار تکنولوژي اطالعات وارتباطات وتوسعه آنها از 

  .اهداف دراز مدت است
  DC-ECاستراتژي پروژه 

  توسعه زير ساختار تجارت الکترونيکي ‐
 ال تکنولوژيايجاد ظرفيت وزمينه اي براي انتق ‐
 باال بردن سطح آگاهي ها، سياست ها واستراتژي هاي ملي تجارت الکترونيک ‐
 مشارکت وهمکاري با بخش خصوصي ودولتي ‐

  :خروجي ها
خروجي هاي اين مرکز عبارتند از به . در کشورهاي مربوطه مي باشد EC-DCخروجي اين پروژه ايجاد مرکز 

افزاري ، ايجاد واجرا وکار در کشورهاي در حال توسعه توسط اشتراک گذاشتن خدمات وزير ساختارهاي نرم 
کارمندان محلي وبا هدف فراهم کردن سرويس هاي پرداختي امن ، قابل اعتماد ومبادالتي امن براي تجارت هاي 
مستقل منطقه اي يا کشوري وهمچنين فراهم کردن تسهيالت الزم براي توسعه منابع انساني منطقه اي وباال 

  .آگاهي ها در مورد مسائل مرتبط با تجارت الکترونيکي وتکنولوژي هاي آن بردن سطح
  SEI)٨(انستيتوي مهندسي نرم افزار   ۸‐۲

   :هدف 
  هدايت و رهبري جهان جهت يک گروه نرم افزار اجتماعي غني

                                                 
1 Software Engineering Institute 
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به تعهدات ملي خود به منظور  Carnegie Mellon  (SEI)سال انستيتو مهندسين نرم افزار  ۲۰به مدت 

پيشرفت کشور در زمينه مهندسي نرم افزار عمل مي نمايند و همچون يک وسيله ملي براي مهندسي نرم افزار و 
  .فناوري خدمت مي کردند

  

  :ماموريت 
و نظم و ترتيب در گزارشات بمنظور تضمين توسعه و بهره برداري سيستم ها با  SEIپيشرفت مهندسي نرم افزار 

  برنامه ريزي و کيفيتپيش بيني و اصالح هزينه ها ، 
  

  : استراتژي 
، استراتژي بر مبناي تعهد آشکار يک انجمن وسيع با تمرکز بر روي  SEIبه منظور دست يافتن به ماموريت 

ما استراتژي هاي قابل استفاده ايجاد نموديم . اصالح نمودن اثرات و نتايج نرم افزار در جهان بنا نهاده شده است
قعي بکار مي بريم و حساسيت هايش را با تسريع بخشيدن به اتخاذات موثر تقويت مي که آنها را در مشکالت وا

  .نماييم
  
  (UNCITRAL)قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل متحد  ۹‐۲

UNCITRAL  به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل وبه منظور دستيابي به اهداف اين سازمان  ۱۹۶۶در سال
  .ذف موانع حقوقي بر سر راه تجارت بين المللي تاسيس شددر امر فعال سازي وکاهش يا ح

  .وظيفه آن تدوين قوانين يکنواخت وهماهنگ بين المللي در عرصه تجارت جهاني مي باشد
آغاز شد، که بر روي اصول قانوني  ۱۹۸۰در زمينه تجارت الکترونيکي از اواسط دهه  UNCITRAL کار

  .ارچوب قانوني تنظيم شده استتجارت  الکترونيکي وبه منظور ارائه يک چ
مدلي قانوني ارائه داد که هدف اصلي آن تسهيل امور  ۱۹۹۶در زمينه تجارت الکترونيکي ، اين کميسيون در سال 

  .تجاري با استفاده از تکنولوژي هاي اطالعاتي وارتباطي مي باشد
ودرک هر کدام از شرکت کنندگان از وبا کار گروهي وبا تشکيل جلسات بين المللي با توجه به دانش بين المللي 

تجارت الکترونيکي ونتايج قانوني آن سعي در توسعه مسائل قانوني وحقوقي براي حل مشکالت پيچيده مسير 
  .دارند

،   (EDI)الکترونيکي داده ها هدف از برقراري اين مدل قانوني ، تسهيل استفاده از ارتباطات از راه دور ، مبادله
  .ز راه دور الکترونيکي بر پايه اينترنت مي باشدنامه وکپي برداري ا

امضا "، "  Writingنوشتن" پايه واساس اين قانون انتخاب معادل عملي براي مفاهيم مبتني بر کاغذ همچون
همچنين اين قوانين شامل . بوده وکاربرد برقراري ارتباط بدون کاغذ را توسعه مي دهد... و"  Signatureکردن 

  . .استفاده از تجارت الکترونيک در زمينه هاي خاصي چون حمل کاال مي باشدرويه هايي براي 
به منظور کمک به وضع قوانين مربوط به تجارت الکترونيک ، يک راهنما تنظيم شده است که هدف از تنظيم آن 

د ودر اين کمک به شعبه هاي اجرائي دولت ها ، هيات ودادگاههاي قانونگذار در وضع وتفسير قوانين فوق مي باش
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مدل نحوه اجرا وعملي کردن اين مدلها براي بخشهاي مختلف دولت ، مجالس قانون گذاري وقوه قضائيه 

  .ودادگاهها آمده است
  

  وتجارت الکترونيک ICTدر رابطه با UNCITRALفعاليتهاي 
سائل تهيه وتنظيم قوانين متحد الشکل درباره م): تصديق وگواهي(تکنولوژي ها وزير ساختارهاي امن •

 قانوني امضاي ديجيتالي ومسئولين گواهي توسط گروه کاري تجارت الکترونيک
ارائه يک مجموعه قوانين مورد پذيرش بين المللي به قانونگذاران با بيان مدل قانوني : قوانين تجاري  •

وايجاد تجارت الکترونيکي ودرنتيجه برداشتن موانع قانوني موجود بر سر راه انتقال الکترونيکي اطالعات 
 يک محيط امن تر براي تجارت الکترونيکي

 موضوعات مالي ، پرداخت الکترونيکي وانتقال اجناس •
  

 (UN ICT Task Force)کميته تکنولوژي اطالعات وارتباطات سازمان ملل متحد
تالش نموده است تا   (UNDP)، دفتر برنامه سازمان ملل  ۱۹۹۳به دنبال برگزاري اجالس سران ريو در سال 

ر راستاي توسعه شبکه هاي ديجيتالي در سطح بين المللي مشاوره هاي موثري رادرچگونگي بهره گيري از د
به . کاربردهاي تکنولوژيک اطالعات به کشورهاي عضو ارائه وپروژهائي را در برخي از کشورها به اجرا درآورد

با اهدافي مشابه تشکيل وکشورهاي عضو موازات اين امر کميته فن آوري اطالعات وارتباطات در سازمان ملل نيز 
را در جريان کاربردهاي استفاده از شبکه اطالعاتي جهاني ونقش فن آوري اطالعات در توسعه اقتصادي واجتماعي 

  .قرار داده است 
اين تالشها واحساس گسترش فاصله کشورهاي توسعه يافته با کشورهاي در حال توسعه ، اين ايده را تقويت کرد 

ان ملل با اقدامي اساسي وگسترده در سطح جهان برنامه هائي مشخص وتعريف شده از نظر امکانات که سازم
اقتصادي ، فني ونيروي انساني کوجود تدوين نموده وکشورهاي عضو را به بهره گيري از تکنولوژي اطالعات 

  .تشويق ومزاياي آن را براي سياستگزاران وبرنامه ريزان کشورها روشن سازد
  

  کميته فن آوري اطالعات وارتباطات  وظايف
يجاد يک ساختار سازماني به وسيله مجمع عمومي ، خارج از سازمان ملل متحد براي اين منظور با هدف  •

در کشورهاي در حال توسعه  ICTفراهم نمودن منابع مالي الزم جهت اجراي پروژه ها وبرنامه هاي 
 .وکمتر توسعه يافته

به عنوان يک ابزار قوي براي پر  ICTات ومنابع موجود جهت اجراي طرح هاي استفاده بهينه از از امکان •
کردن شکاف بين مناطق روستائي وشهري ، اداره شوندگان واداره کنندگان وباالخره کشورهاي در حال 

 .توسعه وتوسعه يافته
نقش عمده اي  ICTدر اين ارتباط مجموعه سازمان ملل وسازمانهاي تخصصي که مي توانند در انجام اهداف 

  .داشته باشند نيز با اين گروه همکاري خواهند داشت
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در برنامههاي  ICTکشورهاي عضو نيز در همين راستا بايستي طرح وراهبردهاي ملي وروشن براي کاربردهاي 

فضاي زيستي ارتباطات را به شکلي رقابتي  ICTتوسعه کشورشان ارائه وبراي موثر واقع شدن ابتکارات مربوطه 
  .مين وبرقرار نمايدتا

  : ICTطرح اجرائي بين المللي 
پس از قراردادن اين امر در دستور کار جالس هزاره ، هدف نهائي فراهم نمودن فناوري مطلوب وقابل دسترس 
براي برقراري سيستم ارتباطي کامل در کليه نقاط دنيا ، مانند تلويزيون لفن همراه متصل به کامپيوتر وشبکه 

براي اين منظور پيشنهاد شد در چارچوب برنامه ها وسياست هاي اجالس . مي باشد  ۲۰۰۴ن سال جهاني تا پايا
  :آتي مجمع عمومي واقتصادي در نظر گرفته شود

بدين منظور از کليه : به عنوان اولويت اول طرح هاي توسعهملي به رسميت شناخته شده   ICTاهميت ) الف
ملي وبرنامه هاي دو جانبه وچند جانبه خواسته شودشود تالشهاي خود اقشار اعم از خصوصي ودولتي ف در سطوح 

  .ودر اختيار قراردادن فرصتهاي برابر براي افراد جامعه به کار بگيرند ICTرا براي احياي سياست هاي 
  ICTاتخاذ يک راهبرد ملي ) ب
 
  ) ٩IITI(صنعت فناوري اطالعات هند   ۱۰‐۲

Department of Information (DIT)  
  :دف ه

  ۲۰۰۸ساختن هند به يک قدرت برتر در سال 
   

  :مقاصد رسيدن به هدف 
 ايجاد ثروت •
 استخدام و بکارگيري نيروها •
  ITرشد اقتصادي توسعه رهبري  •

 

  : DITقواعد و وظايف 
 فعاليت اوليه تسهيل کننده  •
 فعاليت اوليه ايجاد انگيزه •
 فعاليت اوليه ترقي دهنده •
 به منظور همه گير شدن ITبسط  •
  ITمطمئن ساختن سرعت توسعه رهبري  •

  

  :مرور کلي 

                                                 
1 Indian Information Technology Industry 
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 ۴که بيش از (بيليون دالر رشد نموده است  ۷/۵به  ۱۹۹۱‐۱۹۹۲ميليون دالر در سال  ۱۵۰صنعت نرم افزار هند از 

هيچ صنعت ديگري در هند نتوانسته به خوبي صنعت نرم افزار انجام ) بيليون دالر از صادرات نرم افزار مي باشد
و از ميان پروژه هاي . بوده است ۱۹۹۱درصد از سال  ۵۰رشد ساليانه صادرات نرم افزار هند باالي . يدوظيفه نما

صادرات نرم افزار ) ۲۰۰۱الي مارس  ۲۰۰۰آوريل ( ۲۰۰۰‐۲۰۰۱براي سال  NASSCOMتعريف شده توسط 
  . اخلي خود مي باشد بيليون دالر فروش د ۵/۲بيليون دالر آن بوده که عالوه بر  ۳/۶هند خواستار تقريبا 

درصد آن سهم صادرات  ۶۱کشور جهان صادر مي کند که  ۹۵در حال حاضر هند نرم افزارها و خدمات خود را به 
 ۵۰۰بيش از يک سوم از دارايي  ۱۹۹۹‐۲۰۰۰در سال ) . ايالت متحده و کانادا مي باشد(نرم افزار به شمال آمريکا 

  . گرديد outsourceهند  شرکت از نيازمندي هاي نرم افزاريشان به
  

  : DITمعرفي 
فناوري اطالعات و الکترونيک به سرعت در بخش هاي صنعت هند چه در توليدات و چه در صادرات رشد سريعي 

به مانند يک فرصت مناسب در تمامي زمينه هاي  ITدر حال حاضر توسعه نرم افزار و خدمات . داشته است
تمامي مراحل ضروري جهت ساختن هند به ابر قدرت فناوري اطالعات و  دولت نيز. عمومي هند پديدار شده است

همچنين دولت اعالن نمود که پيشرفت و ترقي در فناوري . پيشبرد و بلوغ در انقالب اطالعات ، انجام داده است 
ر مي اولويت هاي کشور و وظيفه اي ملي در امر فناروي اطالعات و توسعه نرم افزا ۵اطالعات بعنوان يکي از 

  .باشد 
  

  : ماموريت 
  .تهيه نمودن نيازهاي اطالعاتي از فيلد علوم الکترونيکي در صنايع ، شرکت ها، مالکين و نصميم گيرندگان 

حوزه فناوري اطالعات توسعه داده شد و از يک پايه اطالعات  (DBID)بانک اطالعات و بخش اطالعاتي 
حمايت گرديد که همه محصوالت ، صادرات ، همکاري ناميده مي شود ،  LIPSدرست که سيستم اطالعاتي 

همچنين يک کتاب  DBID. هاي خارجي ، توليدات و بقيه سطوح باالي صنعت الکترونيکي هند را مي پوشاند
اين راهنما تمامي محدوده پهناور . نيز منتشر نموده است" راهنمايي براي صنعت الکترونيک در هند"جامع با نام 

ست توليد کنندگان ، فهرست محصوالت ، فهرست محصوالت صادر شده و واحدهاي اطالعات مانند فهر
برنامه "همچنين يک ژرنال ماهانه در زمينه فناوري علوم اقتصادي با نام . الکترونيکي درکشور و غيره را مي پوشاند

  . منتشر شده است" ريزي و اطالعات الکترونيکي
گزارش "هر ساله يک گزارشي با نام  DBID. صنايع و کاربرانش دارد اين ژرنال خوانندگان فراواني را در ميان 

مقدمه ، نمايي از صنعت ، : فصل مانند  ۸گزارش ساالنه شامل . ارائه مي دهد" ساالنه حوزه فناوري اطالعات
قي زا فناوري و توسعه کاربردي ، توسعه منابع انساني ، پيدايش و شالوده ، شرکت ها ، واحد مردمي و موضوعات تر

  .، مي باشد
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  (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد  ۱۱‐۲

UNDP  اصلي ترين نهاد سازمان ملل است که در زمينه توسعه کشورهاي در حال رشد فعاليت مي کند اين نهاد
به عنوان هماهنگ کننده فعاليت هاي بخش خصوصي .با ارائه راهکارها کشورها را در امر توسعه ياري مي دهد 

به طور مستقيم زير نظر مجمع عمومي ازمان  UNDP. لت ها در امر توسعه انجام وظيفه مي کندوعمومي با دو
کشور جهان ، از  ۱۶۶اين نهاد در . ملل در سطوح جهاني ، منطقه اي ، کشوري وعمومي به فعاليت مي پردازد

  .جمله ايران شعبه دارد 
که با همکاري (مي باشد Dot forceاي ديجيتالي از جمله فعاليت هاي عمده اين نهاد تاسيس گروه ويژه فرصته

بانک جهاني ف کشورهاي گروه هشت وسازمانهاي غير دولتي بخش خصوصي که در زمينه تکنولوژي ارتباطات 
  .واطالعات فعاليت مي کند

  
  :در زمينه تکنولوژي ارتباطات واطالعات عبارتند از UNDPبرخي فعاليتهاي 

  براي نخستين باراتصال پانزده کشور به اينترنت  ‐
 استقرار شبکه هاي اينترنت در چهل کشور ‐
 آموزش بيش از دوهزار وپانصدسازمان وموسسه ‐
 طراحي بيش از پنج هزار وب سايت براي دولتها وديگرمراکز  ‐
 ايجاد بيش از سه هزار شبکه ملي ومحلي ‐

رهاي جهاني وارتقاي رشد تکنولوژي اطالعات وارتباطات ابزاري قدرتمند براي حضور در بازاUNDP به اعتقاد
همچنين براي دستيابي به اهداف توسعه که در سازمان ملل متحد توافق . اقتصادي وموقعيت اجتماعي مي باشد 

ولي از آنجا که بسياري از . مشارکت وهمکاري کرده وبه عنوان عنصري توانمند قلمداد مي شود . شده است 
اين زمينه بوده ودر واکنش به اين تغييرات کند مي باشندف از  کشورهاي در حال توسعه فاقد امکانات الزم در

  .توانائي آنها براي حضور در اقتصاد واجتماع جهاني کاسته مي شود
مشارکت مي  ICTتعداد بسيار کمي از کشورهاي در حال توسعه به طور مستقيم در مباحث مربوط به حاکميت 

امنيتف مالکيت معنوي، : صاد جهاني تاثير مي گذارداز جمله نمايند ومسائل حياتي که بر موقعيت آنها در اقت
آنها شرح شرح داده شده وتصميم گيري مي ) مشارکت(بدون اطالع وحضور ... قانونگذاري، تجارت الکترونيک و

  .شوند
با معرفي وشناساندن نظريه هاي مفيد وبهترين عملکردها از سراسر جهان جهت توسعه  UNDPبدين منظور 
را براي به کار گيري در توسعه گسترش دهد، به کشورهاي درحال توسعه   ICTهائي که دسترسي به استراتژي

  .کمک مي نمايد
  

  :به کشورهاي در حال توسعه به قرار زير مي باشد UNDPبرخي توصيه هاي 
کشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف توسعه اي بايد از تکنولوژي طالعات وارتباطات جامع  •

 .استراتژي هاي توسعه الکترونيکي استفاده کنندو
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 ICTکشورهاي در حال توسعه بايد معياري براي اطمينان از دسترسي عادالنه کل جامعه به امکانات  •

 .داشته باشند
کشورهاي در حال توسعه بايد چارچوب قانوني وامکانات شرکتي الزم را براي تامين سرمايه گذاري هاي  •

 .ايجاد نمايد ICT، کاربردها وظرفيت هايمربوط به زير ساختار 
کشورهاي در حال توسعه عالوه براينکه نياز به افراد واجد شرايط از نظر تکنيکي در اين زمينه دارند نياز  •

در جهت کمک به استراتژي هاي توسعه  ICTبه خلق دظريه هائي در رابطه با طراحي و به کار گيري 
 .دارند

 

  UNDPيداربرنامه شبکه سازي توسعه پا
اين برنامه به کشورهاي در حال توسعه کمک مي کند تا از طريق استفاده از تکنولوژي اطالعاتي وارتباطات به 

  :اين برنامه در زمينه هاي زير به ارائه خدمات مي پردازد . يک توسعه پايدار دست پيدا کنند 
  ايجاد شبکه هاي ملي  ‐
تباط ميان موسسات مختلفي در سطح دنيا که در زمينه ايجاد شبکه هاي الکترونيکي براي برقراري ار ‐

 .توسعه فعاليت مي کنند
 توسعه، کنترل وارزيابي پروژه هاي تکنولوژي اطالعات ‐
 مشاوره  ‐
 آموزش ‐
 تامين منابع براي انجام پروژه ها ‐
 ايجاد بستري براي بحث وگفتگو درباره توسعه پايدار ‐

  
  WB)١٠(بانک جهاني  ۱۲‐۲

  معرفي بانک جهاني
دهاي مالي بين المللي نقش تعيين کننده اي درتامين نيازهاي مالي کشورهاي عضو براي پيشبرد برنامه هاي نها

دسترسي  به منابع مالي ارزان قيمت بين المللي براي تامين کالي پروژه هاي . توسعه وبازسازي اقتصادر آنها دارد 
ه براي کشورهاي در حال توسعه وکشورهاي اقتصادي يکي تز مزيت هاي اساسي در تامين مالي سرمايه بويژ

از اينرو نوعي رقابت بين المللي براي ستيابي به اين . ديگري که با بحران هاي مالي مواجه ند، محسوب مي شود
در همين حال برخي قدرتهاي بزرگ در تصميم گيري نسبت به تسهيالت اعتباري در . منافع همواره وجود دارد 
اقتصادي کشورهاي  –آنها با ارائه تحليل هاي خاص در قبال اوضاع سياسي . ار مي باشنداين گونه نهادها اثر گذ

با اين وجود . متقاضي وام ف مي توانند در پرداخت يا عدم پرداخت اعتبارات نقش تعيين کننده اي ايفا کنند
در تالش براي دريافت  کشورهائي که با کمبود منابع سرمايه وسرمايه گذاري رو برو مي باشند همواره مي بايست

                                                 
1 World Bank 
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يکي از نهادهاي مالي بين المللي که در تامين وجوه مورد نياز کشورهاي متقاضي وام . اعتبارات ارزان قيمت باشند 

  .نقش مهم وتعيين کننده اي دارد بانک بين المللي ترميم وتوسعه  معروف به بانک جهاني است 
ل اينبانک ، پاسخگوئي به نگراني هاي مربوط به بازسازي تاسيس شد وهدف از تشکي ۱۹۴۵اين بانک در دسامبر 

در همين حال ايجاد همکاري وهمياري در توسعه اقتصادي . اقتصادي در اروپاي پس از دومين جنگ جهاني بود 
زيرا پس از خاتمه دومين جنگ جهاني . کشورهاي عضو از طريق اعطاي وام هائي به آنها مدنظر قرار گرفت 

خصوصي تکافوي تيازهاي بازسازي اقتصادي وتامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري را نمي  سرمايه هاي بخش
وام هاي اعطائي بانک جهاني به طور مستقيم در اختيار دولت ها قرار     مي گيرد يا با تضمين دولت ها به . کرد 

  .بخش خصوصي آنها واگذار مي شود
  

  نهاد هاي  مالي کننده بانک جهاني
TBRD  المللي ترميم وتوسعهبانک بين  
IDA اتحاديه بين المللي توسعه  
IFC  موسسه حمايت هاي مالي بين المللي  

MIGA موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه  
ICSID مرکز بين المللي تسويه اختالفات سرمايه گذاري  
IMF صندوق بين المللي پول  

  
در حال حاضر در . را تشکل مي دهند ) گروه بانک جهاني(شند مجموعه اين نهادها که در واشنگتن مستقر مي با

در واقع فقط اعضاي صندوق بين المللي پول       مي توانند به . کشور عضويت دارند ۱۸۱گروه بانک جهاني 
  .عضويت بانک جهاني درآيند

المللي پول تامين مي  منابع بانک جهاني به لحاظ  سرمايه از وجوه دريافتي بابت حق السهم اعضا در صندوق بين
اقتصادي کشورهاي عضو تعيين مي شود ومتناسب با ميزان حق  –اين حق السهم با توجه به بنيه مالي .شود 

  .در هيات مديره بانک برخوردار مي گردد) حق راي(السهم ، هر کشور از قدرت تصميم گيري 
  

  ساختار کلي بانک جهاني
جهاني از کشورهاي آمريکا ، ژاپن، آلمان ، فرانسه ، انگليس انتخاب مي پنج نماينده انتصابي براي مديريت بانک 

شوندزيرا کشورهاي متبوعشان بيشترين حق سهم را به بانک جهاني پرداخته اند ودر تامين مالي اين بانک 
يران رئيس هيات مديره اجرائي بانک در واقع رئيس بانک جهاني مي باشد در اين ميان مد. بيشترين تقش را دارند

اجرائي دو وظيفه مهم را ايفا مي کنند که يکي حفظ منافع کشورشان يا گروه کشورهائي که انتخابشان کرده اند 
وديگري ايفاي نقش فعال در سياست گذاري ها وتصميم سازي هاي بانک وارزيابي سياست هاي اتخاذ شده از 

ده تظرات کشورهاي متبوعشان وهيات مديره در واقع اين نمايندگان از يک سو منعکس کنن. سوي بانک مي باشد
اجرائي مي باشندو از سوي ديگر مي بايست مشاوره هائي براي اتخاذ تصميمات مناسب به مجموعه ارائه دهند 
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هيات مديره اجرائي مي بايد سياست هاي بانک جهاني را در نظر بگيرد وآنها را در اتخاذ اصميمات خود در باره .

يک دفتر اروپائي در ) سازمان ملل(بانک جهانب دفاتري در نيويورک . ات ملحوظ نمايد اعطاي وام ها واعتبار
همچنين نمايندگي منطقه اي در نايروبي ، ريگا، بانکوک و . پاريس ودفاتري در لندن ، بروکسل وتوکيو دارد 

  .ابيجان  داير کرده است
شورهاي عضو بر اساس سهميه شان در صندوق سرمايه بانک بين المللي ترميم وتوسعه از حق السهم پرداختي ک

بخش اعظم منابع قابل وام دهي بانک بين المللي ترميم وتوسعه از طريق . بين المللي پول تامين مي شود 
در همين حال بخشي از منابع بانک از طريق . استقراض با شرايط تجاري در بازارهاي پولي جهان تامين مي شود 

تامين مي ) وجوهي که قبالً وامداده شده وتوسط بدهکاران باز پرداخت مي شود(ه آن وجوه به جريان انداخته شد
  .گردد

وام هائي که بانک تين المللي ترميم وتوسعه به اعضا مي پردازد نرخ بهره متغير دارد که تا اندازه اي بيش از نرخ 
لت با دوره زماني پنج ساله دارد ودر وام هاي اعطائي معموالً يک مه. بهره ثابت اعتبارات در زمانوام دهي است 

يک دوره زماني پانزده ساله يا بيشتر بازپرداخت شود وام ها به دولت ها پرداخت مي شود وبايد باز پرداخت آن 
  .توسط دولت تضمين گردد ومعموالً براي اجراي يک پروژه با نرخ بازده مناسب تجاري اعطا مي شود

اقتصادي پايدار وکاهش ميزان فقر در کشوهاي در حال توسعه ، اولويت دارد  براي بانک جهاني ، دستيابي به رشد
و در راستاي تحرک وتشويق رشد اقتصادي ، اين بانک ، توسعه بخش خصوصي ومنابع نيروي انساني را مورد 

بي اين بانک تالش کرده است که تقاضاي رو به رشد کشورهاي در حال توسعه براي دستيا. تشويق قرار مي دهد 
  .به منابع مالي را پاسخ دهد

گروه بانک جهاني يک بررسي از نقش خود وفعاليتهايش را منتشر ودر آن پنج زمينه مهم  ۱۹۹۴در اواسط سال 
  :براي وام دهي را معرفي کرد که عبارتند از 

  حمايت وپشتيباني از اصالحات  اقتصادي ، سرمايه گذاري بر منافع انساني بويژه بخش آموزش ‐
 ت وفقر زدائي وبرنامه هاي تنظيم خانوادهبهداش ‐
 حفاظت از محيط زيست ‐
تقويت بخش خصوصي وبازسازي بخش دولتي براي تقويت بخش خصوصي از طريق اصالحات وتقويت  ‐

 بخش عمومي
يک موافقت نامه همکاري با سازمان تجارت جهاني در زمينه  ۱۹۹۷در همين حال بانک جهاني در آوريل 

  .يشان در راستاي ادغام اقتصاد کشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني امضا کردهماهنگ سازي تالش ها
فراموش نشود که بانک جهاني بويژه در ده هاي گذشته ، تقش تعيين کننده اي در تامين مالي جهاني بويژه 

درگير اعطاي وام ها وکمک هاي اقتصادي به کشورهاي در حال توسعه ، اقتصادهاي در حال گذر وکشورهاي 
  .بحران مالي در شرق آسيا وروسيه داشته است
توسط کارکنان اين بانک رهبري وهدايت شد اين تحقيقات با  ۱۹۹۰مطالعات وبررسي هاي بانک جهاني در دهه 

دستيابي به اطالعات تازه ، نگراني ها را دامن زد وموجب شد تا بانک با ديگر نقش مشاوره اي خود را در 
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عه بازيابد موضوعات اصلي تحقيقات اخيراً به مواردي نظير حفظ رشد اقتتصادي وکاهش کشورهاي در حال توس

  .استوار بود) تمرکز زدائي(فعاليت هاي دولت 
  

  بررسي اجمالي برخي از فعاليتهاي مرتبط بانک جهاني با ساير سازمان ها 
 (UNDP)مران سازمان ملل پروژه  ها با برنامه ع) تامين مالي (بانک جهاني به عنوان يک موسسه مالي 

کمک هاي فني اغلب در . در همين حال تامين مالي ، صندوق هاي مختلف را به عهده دارد. همکاري دارد 
. براي آموزش وانتقال فناوري نياز دارند) کمک هاي اضطراري(کشورهائي خرج مي شود که به حمايت مالي بانک 
نگونه پروژه ها وتحريک ظرفيت سازي  موسسات ، تشويق بانک موسسات مشاوره اي محلي را براي اجراي اي

هدف از تاسيس اين صندوق . بانک صندوق توسعه سرمايه گذاري شرکت ها را تاسيس کرد  ۱۹۹۲در سال . کند
  .هزار دالر بود ۵۰۰تسريع اعطاي کمک هاي فني براي پروژه هايي در مقياس کوچکتر از 

به سازمان ملل متحد بويژه در بخش هاي طراحي پروژه ها ، طراحي  از طرفي بانک جهاني با نهادهاي وابسته
در ارتباط با برنامه هاي تعديل . صندوق هاي اجتماعي وبرنامه هاي فعاليت اجتماعي همکاري نزديک دارد

بانک . ساختاري صندوق بين المللي پول در کشورهاي در حال توسعه بانک جهاني نقش مهمي ايفا مي کند
قانوني وحقوقي با اتحاديه اروپا وکشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي وتوسعه در موارد مربوط  مشاوره هائي

به گسترش وپيشرفت اقتصادي ونيز کميته نهادهاي غير دولتي دارد ونشست هاي ساالنه براي تصميم گيري با 
  .نهادهاي عير دولتي برگزار مي نمايد

راي توسعه را بنيان نهاد که هدف از آن همکاري بين دولت ها،  بانک برنامکه اطالعات ب ۱۹۹۵در دسامبر 
موسسات چند جانبه وکارشناسان بخش خصوصي به منظور تشويق اصالحات وسرمايه گذاري در کشورهاي در 

  .اين برنامه از سوي بخش صنعت وانرژي بانک جهاني اداره مي شد. حال توسعه از طريق انتقال فناوري بود
  

  ص هاي سرمايه گذاري بانک جهانيعمده ترين شاخ
  :بيشترين سرمايه گذاري هاي بانک جهاني تحت عناوين زير مطرح مي گردد

 امور آموزشي •
 مبارزه با ايدز •
 برنامه بهداشت وسالمتي کشورها •
 کمک براي باز پرداخت وام ها •
 تجديد حيات طبيعت •
 برنامه توسعه کشورها •
 مبارزه فساد مالي •
 دنيايجاد برنامه هاي جامعه م •
 بازسازي خسارات ناشي از جنگ •
 کمک به فقرا •
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  ICTفعاليتهاي بانک جهاني در رابطه با 
انجام مشاوره سياسي براي تنظيم قوانين مالياتي مناسب براي موارد مربوط به تجارت : ماليات بندي  ‐

  الکترونيکي
مرتبط با آزاد توسعه وترويج مهمترين فعاليت هاي آموزش هاي : تسهيل تجاري ودسترسي به بازار  ‐

 .سازي بازارها، توسعه زير ساخهاي شبکه اي، يکپارچگي جهاني 
وگروههاي مباحثه اي در ترويج وتقويت حفاظت از  Tech netميزباني سمينارهاي : مالکيت معنوي ‐

 .قوانين مالکيت معنوي در کشورهاي در حال توسعه ودسترسي واستفاده از زير ساختهاي اطالعاتي
تامين هزينه زير ساختار ارتباطي واطالعاتي ، تامين : در جهت توسعه کشورها ، شامل انجام اقداماتي ‐

هزينه اصالح قوانين وانتشار اطالعات وتجربيات در زميته فناوري اطالعات وارتباطات ، شرکت در 
  WTO,UNCITRAL,ITUجلسات بين المللي وهمکاري با سازمانهاي بين المللي نظير 

 اعي واقتصادي تجارت الکترونيکيشناخت تاثيرات اجتم ‐
کمک به کشورها در طراحي واجراي قوانين مربوط به آزاد سازي بازارهاي مخابراتي وبيان فوايد زير  ‐

 .ساختار اطالعاتي در توسعه اجتماعي واقتصادي
 (SME)بررسي تاثيرات تجارت الکترونيکي بر شرکت هاي کوچک ومتوسط •
اي مباحثه اي بر روي کاربرد هاي عملي تجارت وگروهه Tech netبرگزاري سمينارهاي  •

 الکترونيکي در اقتصاد توين
 تشويق شرکاي خصوصي به ايجاد وگشايش مراکز خدمات اطالعاتي •

تامين هزينه آموزش همگاني در زمينه استفاده از اينترنت واقدامات قانونگذاري بر : توسعه مهارتها ‐
 بخشهاي مخابراتي براي توسعه بازارها

 :شارکت جهانيتامين م ‐
 کمک به کشورهاي در حال توسعه در جهت تامين هزينه اصالح قوانين  •

  :از ديگر اقدامات بانک جهاني اين موارد را مي توان نام برد 
 حفظ محيط زيست •
 مبارزه با فساد •
 کمک به کشورهاي در حال جنگ •
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  نتيجه گيري. ۳

هاي مشابه ، سازمان ها و انجمن هاي  از بررسي و مقايسه نظام بندي و تحليل كلي در اين فصل به ارايه يك جمع
بين المللي و ملي ساير کشورها که در زمينه قانون گزاري ، استانداردسازي و ايجاد نظام هاي مشخص فعال مي 

نتايج قيد شده در اين فصل، برگرفته از بررسي سوابق مندرج در فصول قبلي . باشند در جهان پرداخته شده است
  .باشد مي
  
  دهنده سازمان اجزاء  و عناصر اصلي تشكيل  ۱‐۳

در جدول زير اجزاء . ها داراي اجزاء و عناصر مشخصي مي باشند دهند كه هر يك از نظام بررسي ها نشان مي
  .شناسايي شده و تعامل آن با موارد ارائه شده در فصل قبل ارائه شده است
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                 (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا 
                 (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب 

                (IDB) بانک توسعه اسالمي 
                  (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا
                  )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي

                 (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
              (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور

                 (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
 ل متحدکميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان مل

(UNCITRAL)                
                  ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 

               (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد
            (WB)بانک جهاني
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  ارتباط با دولت ها  ۲‐۳

توسعه نيافته  ها و سازمان هاي قانون گذار و حتي انجمن ها در کشورهاي بررسي ها نشان مي دهند که كليه نظام
اند و دولت بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر عملكرد آنها  و درحال توسعه با حمايت و پشتيباني دولت بوجود آمده

كند و شايان توجه است که اين نظام ها و سازمان ها و انجمن ها حتي خود در بسياري موارد سعي در  نظارت مي
 . نزديکي به دولت داشته اند

در ) نه حامي يا متولي يا مداخله گر ( مي دهد که هر يك از موارد مورد بررسي داراي يك مرتبط  بررسي ها نشان
 .باشد پيكره دولت ها مي

 
  اهداف و وظايف اصلي  ۳‐۳

 :ها، سازمان ها و انجمن ها سه چيز بوده است توان گفت كه عامل اصلي تشكيل اين نظام بطور كلي مي
o به هاي مختلف صنعتارتقا کمي و کيفي و فراگير جن 
o غير دولتي براي پيشبرد اهداف و سياستهاي كالن بخش هاياز  استفاده 
o ايجاد يک اجماع بين المللي 

اي از اهداف ذكر شده است كه  ها، سازمان ها و انجمن ها، سلسله با اينحال در قانون تاسيس هر يک از نظام
  :ترين آنها عبارتند از عمده

o ي در امور مربوطهبخش استاندارد سازي و نظم  
o رشد هماهنگ و فراگير و يکسان مخاطبان آنها  
o ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزش مخاطبان آنها  

  .ها، سازمان ها و انجمن هاي ياد شده آورده شده است در جدول زير ساير اهداف تشكيل نظام
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              (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا 
              (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب 

              (IDB) بانک توسعه اسالمي 
              (AIIA) اانجمن صنعت اطالعات استرالي
              )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي
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              (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
              (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور

              (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
              (UNCITRAL)ملل متحد کميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان

              ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 
              (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد

              (WB)بانک جهاني
  

ترين آنها عبارتند  اي هستند كه عمده ها داراي يكسري وظايف پايه ها، هر يك از سازمان براي نيل به اهداف نظام
 :از

o  ن و مقررات خاص قوانيتدوين 
o نظارت بر عملكرد مخاطبين 
o اي اعضا رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه 

  .هاي ياد شده آورده شده است در جدول زير ساير پرداكندگي وظايف اصلي در نظام
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                 (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا 
                  (ACM)ينهاي محاسب انجمن ماش

                 (IDB) بانک توسعه اسالمي 
                   (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا
                 )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي

                 (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
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                 (ITU)ت از راه دوراتحاديه بين المللي ارتباطا

                  (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
کميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل

                   (UNCITRAL)متحد
                 ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 

                (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد
                (WB)انيبانک جه
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  ساختار و تشكيالت  ۴‐۳

. مستقل مشغول به فعاليت هستند سازمانها داراي تشكيالت و اركاني هستند كه در قالب يك  هر يك از نظام
  .ساختار  اصلي اين سازمانها در جدول زير نشان داده شده است
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            (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا 
            (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب 

            (IDB) بانک توسعه اسالمي 
            (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا
            )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي

            (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
            (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور

            (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
            (UNCITRAL)کميسيون قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل متحد

            ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 
            (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد

            (WB)بانک جهاني
  
 
  تامين بودجه  ۵‐۳

پردازند كه در جدول زير  هاي گوناگوني به تامين بودجه مورد نياز خود مي هر يك از سازمانهاي ياد شده به روش
 .هاي تامين بودجه آنها نشان داده شده است حل راه
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             (ANSI)موسسه ملي استاندارد آمريکا 
             (ACM)انجمن ماشينهاي محاسب 

             (IDB) بانک توسعه اسالمي 
             (AIIA) انجمن صنعت اطالعات استراليا
             )WIPO( سازمان جهاني مالکيت معنوي

             (DSDM)کنسرسيوم روش توسعه سيستم پويا 
              (ITU)اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور

             (SEI)انستيتوي مهندسي نرم افزار 
             (UNCITRAL)قوانين تجارت بين المللي سازمان ملل متحدکميسيون 

              ) IITI( صنعت فناوري اطالعات هند 
             (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد

              (WB)بانک جهاني
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  افزارافزار  اي در مهندسي نرماي در مهندسي نرم  موازين و اخالق حرفهموازين و اخالق حرفه) ) ۴۴پيوست پيوست 
افزار در اين پيوست ارائه  اي در مهندسي نرم خالصه برخي از تجارب جهاني در مورد موازين و اخالق حرفه

  .شده است
  
 مقدمه. ۱

نيت و سالمت هايي كه نتايج فعاليت در آنها مستقيماً با ام ويژه در حرفه ها و مشاغل، به در بسياري از حرفه
سابقه  ١صالحيت و مجوزدهي هاي تشخيص جامعه مرتبط است مانند پزشكي، وكالت و حسابداري، نظام

هاي مرتبط با آن،  صالحيت مهندسان ساختمان و رشته هاي مهندسي نيز تشخيص از بين رشته. طوالني دارد
خسارات مالي و انساني، پيشينه  دليل اهميت و نقش نتايج فعاليت آنان در ايمني بناها و جلوگيري از به

ها نيز  تدريج دامنه اينگونه نظام اي، به هاي اقتصادي و حرفه با توسعه و پيچيدگي فعاليت. تري دارد طوالني
) مانند آمريكا، كانادا و انگلستان(اي كه امروزه در برخي از كشورهاي پيشرفته  گونه تر شده است، به گسترده

عنوان يك پيشوند شغلي، مطابق قانون تنها توسط كساني مجاز است   به» هندسم«استفاده رسمي از عنوان 
رفته عنوان  دليل عام بودن اين عنوان، رفته به. كه مجوزهاي الزم را از مراجع ذي ربط دريافت كرده باشند

  .براي اشاره به مهندسان مجوزدار مصطلح شده است» ٢اي مهنـدس حرفه«تر  رسمي
كسي است كه با دارابودن شرايط الزم از نظر تحصيالت و تجربيات  (PE)اي  همنظور از مهندس حرف

صالحيت شده و مجاز به استفاده رسمي از عنوان مهندس  صالح تشخيص اي، توسط يك مرجع ذي حرفه
اي در هر كشور  صالحيت و مجوزدهي به مهندسان حرفه قوانين تشخيص .باشد عنوان يك پيشوند شغلي مي به

اي  طور كلي شرايط عمومي زير جزء معيارهاي يك مهندس حرفه متفاوت است، اما به) در آمريكا(ت و يا ايال
  :رود شمار مي به

 هاي مهندسي از يكي از دانشگاههاي معتبر دارا بودن يك مدرك دانشگاهي در يكي از رشته ‐
 اي در رشته موردنظر دارا بودن حداقلي از تجربه شغلي و حرفه ‐
 در رشته موردنظر) و عملي(ي نظري ها گذراندن آزمون ‐
اي،  هاي حرفه از طريق پذيرش ميثاق(اي مهندسي  احراز پاييندي به موازين اخالقي و حرفه ‐

 ...)ها و  سوگندنامه
  

صالحيت شوند، محدوديتي وجود  تشخيص PEعنوان  توانند به هاي مهندسي كه مي با آنكه در مورد رشته
در جدول زير درصد . هاي مجوزدهي متفاوت است هاي مختلف از برنامه تهندارد، ميزان استقبال مهندسان رش

  :٣تفكيك ارائه شده است اند، به مجوز دريافت كرده PEعنوان  التحصيالن دانشگاهي آمريكا كه به فارغ

                                           
1 Licensing 
2 Professional Engineer (PE) 
3 Mead, N., Issues in Licensing and Certification of  Software Engineers, 2002, CM/SEI 
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 درصد رشته
  %۴۴  )سازه(مهندسي عمران 

  %۲۳ مهندسي مكانيك
  %۹  مهندسي برق
  %۸  مهندسي شيمي

  %۱۸  هاي مهندسي تهكليه رش
  

صالحيت شده و با يكديگر ارتباط  هاي ايالتي يا ملي تشخيص اي در آمريكا از طريق انجمن مهندسان حرفه
است كه » ٤اي انجمن ملي مهندسان حرفه«اي در آمريكا،  فراگيرترين انجمن مهندسان حرفه. كنند برقرار مي

  .٥هزار نفر عضو دارد ۵۰بيش از 
  
 افزار در مهندسي نرم اي هاي حرفه نظام. ۲

المللي  افزار هنوز نظام مجوزدهي فراگيري در سطوح بين هاي مهندسي، در مهندسي نرم برخالف برخي از رشته
  :شوند افزار به دو دسته تقسيم مي هاي مجوزدهي در مهندسي نرم اساساً نظام. و ملي ايجاد نشده است

هاي غيردولتي يا شركتهاي  ستند كه توسط سازمانفرآيندهاي اختياري ه: ٦هاي صدور گواهي نظام) الف
شوند و منجر به صدور گواهي فني و مهارتي در يك زمينه مهندسي و يا مهارت كار با  تجاري اجرا مي

توان به موارد زير اشاره  ها مي اي از اين نظام عنوان نمونه به. گردد افزاري مي يك مجموعه از ابزارهاي نرم
 :كرد

 
 صادركننده هزمين گواهي

CIW: Certified Internet 
Webmaster ها سايت طراحي و مديريت وب  CIWCertified.com  

CSDP: Certified Software 
Development Program افزار توسعه نرم  IEEE  

IBM Certification  محصوالت شركتIBM IBM 
MCDBA 
MCDST 
MCSA 
MCSE 

هاي شركت  حل محصوالت و راه
 Microsoft  ميكروسافت

  
نام دارد كه در  ICCP٧نامه در زمينه فناوري اطالعات،  ترين و معتبرين موسسه صادركننده گواهي مهم

اي را در كشورهاي مختلف تحت  هزارنفر از مهندسان حرفه ۵۰كند و بيش از  مقياس جهاني فعاليت مي

                                           
4 National Society of Professional Engineers (NSPE) 

  .مراجعه كنيد  (www.nspe.org)گاه اين انجمن  براي اطالعات بيشتر به وب  ٥
6 Certification 
7 Institute for the Certification of Computing Professionals  
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د كه مشخصات كن هاي متعددي براي صدور گواهي اجرا مي برنامه ICCPموسسه   .پوشش دارد

  :٨ترين آنها در جدول زير ذكر شده است مهم
  

 شرايط كلي زمينه گواهي

ACP: Associate Computing 
Professional 

دانش و مهارت عمومي مهندسي 
  در زمينه فناوري اطالعات

هاي كتبي در زمينه  گذراندن آزمون
  نويسي اطالعات پايه و يك زبان برنامه

CCP: Certified Computing 
Professional 

دانش و مهارت تخصصي در 
  زمينه فناوري اطالعات

در زمينه هاي كتبي  گذراندن آزمون
+ اطالعات پايه و دو مبحث تخصصي 

سال  ۴حداقل + مدرك دانشگاهي 
  اي تجربه كار حرفه

CBIP: Certified Business 
Intelligence Professional 

تخصص طراحي و مديريت انبار 
 ها داده

هاي كتبي در زمينه  گذراندن آزمون
 اطالعات تخصصي

ISA: Information Systems 
Analyst هاي  گذراندن آزمون+ مدرك كارشناسي   هاي اطالعاتي تحليل سيستم

 تخصصي

ISP: Information Systems 
Professional 

تحليل، طراحي و مديريت 
  هاي اطالعاتي سيستم

هاي  گذراندن آزمون+ مدرك كارشناسي 
 تخصصي

  
) افزار هاي مديريت كيفيت نرم مانند نظام(افزار  هاي فرعي مهندسي نرم عالوه براين در برخي از زمينه

  .شود ها صادر مي هاي تخصصي از سوي موسسات فعال در اين زمينه گواهي
  

 هاي فرآيندهاي اجباري هستند كه معموالً توسط سازمان: ٩)صدور جواز(صالحيت  هاي تشخيص نظام  )ب
شوند و منجر به صدور مجوز فعاليت در يك  منظور حفاظت از منافع جامعه اجرا مي دولتي و عمدتاً به

صالحيت فراگيري كه مورد اجماع همه  در حال حاضر نظام تشخيص. شوند اي خاص مي زمينه حرفه
توانند مجوز  فزار ميا افزار باشد، وجود ندارد اما در برخي از موارد، مهندسان نرم اندركاران صنعت نرم دست

PE  را دريافت كنند»  مهندسي برق«اي از  عنوان زيرشاخه به» مهندسي كامپيوتر«در تخصص.  
  

كميته  IEEEو  ACMدو انجمن عمده فعال در زمينه فناوري اطالعات در آمريكا، يعني  ۱۹۹۵در سال 
. هاي آن هنوز هم ادامه دارد عاليتافزار تشكيل دادند كه ف اي مهندسي نرم مشتركي براي تدوين ضوابط حرفه

اي براي موازين  دستاوردهاي اين كميته در سه شاخه زير منجر به توليد استانداردهايي شده است كه پايه
  :دهد افزار را تشكيل مي اي مهندسي نرم حرفه

 (SWBOK)افزار  پيكره دانش مهندسي نرم ‐
 افزار اي و اخالقي مهندسي نرم موازين حرفه ‐
 افزار لب آموزشي مهندسي نرمسرفصل مطا ‐

  .١٠افزار هنوز هم ادامه دارد بحث درباره موازين نظام تشخيص صالحيت براي مهندسان نرم
                                           

 .مراجعه كنيد  (www.iccp.org)گاه اين موسسه  براي اطالعات بيشتر به وب  ٨
9 Licensing 
10 Mead, N., Ibid. 
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 افزار موازين اخالقي در مهندسي نرم. ۳

عنوان  هاي مهندسي نيز همواره مورد توجه بوده و به اي، موازين و اصول اخالقي در رشته همانند موازين حرفه
عالوه بر مطالب . آن توجه شده است  اي در دنياي مهندسي به هاي حرفه هاي اصلي نظام هيكي از مؤلف

ترين استاندارد  ترين و پذيرفته المللي است، رايج عمومي كه در مورد اخالق مهندسي مورد پذيرش جامعه بين
 ۱۹۹۹در سال  IEEEو  ACMافزار، استانداردي است كه مشتركاً توسط  اصول اخالقي در زمينه مهندسي نرم

اين استاندارد كه از تلفيق استانداردهاي قبلي دو انجمن يادشده تدوين گرديده، . تهيه و منتشر شده است
االجرا توسط مهندسان  نام دارد و  اصول اخالقي الزم ١١»افزار اي مهندسي نرم مقررات اخالقي و رفتار حرفه«
  .كند افزار را تشريح مي نرم

افزار را در  هاي عمده مهندسان نرم دهد، كه مسئوليت اصل اساسي زير تشكيل مي ۸را محور اين استاندارد 
  :شمارند مقابل خود و ديگران برمي

  
شود كه در متن استاندارد به آن  تري منجر مي نوبه خود به اصول و رهنمودهاي جزئي هر يك از اين اصول به

  .اشاره شده است
  
  

  

                                           
11 Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (5.2)  

 .نحو سازگار با منافع عمومي عمل كنند بايست به افزار مي مهندسان نرم: منافع عمومي) ۱اصل 

مل كنند كه بيشترين منافع مشتريان و نحوي ع بايست به افزار مي مهندسان نرم: مشتري و كارفرما) ۲اصل 
 .كارفرمايان خود را، سازگار با منافع عمومي تأمين كنند

اي  بايست از تطابق محصوالت خود با باالترين استانداردهاي حرفه افزار مي مهندسان نرم: محصول) ۳اصل 
 .ممكن اطمينان حاصل كنند

اي خود يكپارچگي و استقالل خود را حفظ  هاي حرفه ريبايست در داو افزار مي مهندسان نرم: داوري) ۴اصل 
 .كنند

بايست در مديريت توسعه و  افزار مي مديران و رهبران شاغل در زمينه مهندسي نرم: مديريت) ۵اصل 
 .ها را ترويج كنند هاي اخالقي پيروي و اين روش افزار، از روش نگهداري نرم

در جهت اعتبار و خوشنامي حرفه خود، سازگار با منافع عمومي  بايست افزار مي مهندسان نرم: حرفه) ۶اصل 
 .تالش كنند

 .بايست با همكاران خود صادقانه رفتار كرده و از آنان حمايت كنند افزار مي مهندسان نرم: همكاران) ۷اصل 

مرتبط  هاي طور مداوم درحال يادگيري دانش بايست در طول زندگي به افزار مي مهندسان نرم: خود) ۸اصل 
 .با حرفه خود بوده و اعمال روش اخالقي در اين حرفه را ترويج كنند
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  نامهنامه  واژهواژه) ) ۵۵پيوست پيوست 
تدوين طرح جامع نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه «نامه گزارش نهايي پروژه  اين پيوست، واژه

هاي تخصصي كه از آنها در اين گزارش استفاده شده  نامه، فهرست واژه در اين واژه. بردارد در را »افزار نرم
  . ده استهمراه برابر انگليسي آنها ارائه ش به  است،

  :ها توجه داشت نامه بايد به اين نكته در استفاده از اين واژه
 .اند نامه درج شده هاي تخصصي كليدي در اين واژه تنها واژه .۱
هايي كه ممكن است به معاني مختلفي تعبير شوند، تعريف مختصري نيز ذكر  براي برخي از واژه .۲

 .شده است
  .اند ارش تشريح شدهها تنها به معناي موردنظر در اين گز واژه .۳

  
  

 الف
 benchmarking  ..................................................................................................................................  الگوبرداري
 evaluation  ................................................................................................................................................  ارزيابي

  
 ب

 package (software)  .................................................................................................................افزاري بسته نرم
 operation  ...........................................................................................................................................  برداري بهره

  
  ت

 supplier  ...............................................................................................................................................  كننده تامين
) فروش(قصد مبادله  افزاري را به منظور همه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه محصوالت و خدمات نرم

دهندگان خدمات  فروشندگان و ارائه/ كنندگان افزار، مشاوران، توزيع كنندگان نرم توليد. كنند مي توليد يا تامين
  .گيرند افزاري، در اين دسته جاي مي نرم

 financier  ....................................................................................................................................  كننده مالي تامين
عنوان  افزار را، كه خود به فرد حقيقي يا حقوقي كه تامين مالي همه يا بخشي از يك فرآيند توليد نرم

كند،  منظور بازگشت سرمايه و كسب سود يا با اهداف ديگر، تقبل مي ننده آن مطرح نيست، بهك مصرف
گذاران حقيقي يا حقوقي كه در شركتها و  بانكها و مؤسسات اعتباري، سرمايه. كننده مالي نام دارد تأمين
كنندگان  ر زمره تامينالمللي همگي د كنند، نهادهاي دولتي داخلي يا بين افزاري مشاركت مي هاي نرم پروژه

  .مالي هستند
 financing  ...................................................................................................................................  تامين منابع مالي

اين واژه، . باشد منظور توليد كاال يا خدمات مي منظور از تامين منابع مالي، تدارك پول و اعتبارات مالي به
 تامين«كننده منابع مالي بوده است، به  هرگاه كه منظور از آن اعطاي پول يا تعهد اعتبار از سوي تامين

افزاري توسط شركا  گذاري مستقيم در يك شركت يا پروژه نرم سرمايه. برگردانده شده است» مالي
ها و موسسات مالي، دريافت بودجه از خزانه  ، دريافت وام و تسهيالت اعتباري از بانك)گذاران سرمايه(
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شمار  مين مالي بهالمللي، اشكال مختلف تا عمومي كشور، دريافت كمك بالعوض از دولت يا نهادهاي بين

  .روند مي
 standardization  ...........................................................................................................................  تدوين معيارها

 qualification  ........................................................................................................................  تشخيص صالحيت
 market regulation  ...........................................................................................................................  تنظيم بازار

 development  .............................................................................................................................................  توسعه
تكميل تدريجي اجزا و عناصر نظام مهندسي نرم افزار در طول » توسعه نظام«در اين گزارش منظور از 

  .شود افزار اجرا مي مجموعه فرآيندهايي است كه براي توليد نرم» افزار توسعه نرم«زمان، و منظور از 
 development  ...............................................................................................................................................  توليد

  

  ح
 intellectual property rights  ........................................................................................  حقوق مالكيت معنوي

اثر در رابطه با آفريده بديع ادبي، ذوقي  اي از امتيازاتي است كه قانونگذار و رويه قضايي براي صاحب مجموعه
هاي  جا منظور از حقوق مالكيت معنوي، حقوق ناشي از فعاليت زارش همهدر اين گ ١.شناسد يا هنري مي

  .افزار بوده است مرتبط با فرآيندهاي مهندسي نرم
  

  خ
 service  ........................................................................................................................................................  خدمت

  
 ز

 lifecycle  ...............................................................................................................................................  زيستچرخ
  

 د
 know-how  ..........................................................................................................................................  دانش فني

راه هم اي از اطالعات صنعتي مفيد، محرمانه، ابداعي و باارزش است كه به معناي مجموعه دانش فني به
منضمات فني و ساير اطالعات و مهارتها ازنظر قانوني در انحصار امتيازدهنده است و وي حق انتقال آن را 

  .٢دارد
 judgment  ...................................................................................................................................................  داوري

افزاري يا تخلف يكي از ذينفعان صنعت  قضاوت در مورد اختالف بين طرفين مبادله در يك معامله نرم
معني  در اين گزارش، داوري به. شود عت، داوري محسوب ميافزار از قوانين و مقررات مرتبط با اين صن نرم

  .٣كار رفته است به  (arbitration)و حكميت  (jurisdiction)اعم از رسيدگي قضايي 
  

  
                                           

  ۱۳۶، ص ۱۳۸۰محمدنقي مهدوي، فرهنگ توصيفي تكنولوژي، انتشارات چاپار،   ١
 
  ۱۴۴، ص ۱۳۸۰هدوي، فرهنگ توصيفي تكنولوژي، انتشارات چاپار، محمدنقي م  ٢
 ۱۳۸۳المللي، مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،  ، گزارش ويژه مقاالت همايش داوري تجاري در حيطه ملي و بين۱‐نامه داوري  ٣
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  ذ

 stakeholder  ................................................................................................................................................  ذينفع
افزار، هر شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه در انجام فرآيندهاي اين صنعت  منظور از يك ذينفع صنعت نرم

  .پذيرد ز اين فرآيندها تأثير ميمؤثر است يا ا
  

 ش
 identification  ........................................................................................................................................  شناسايي

  
  ص

 certification  ..................................................................................................................................  صدور گواهي
 software industry  ....................................................................................................................  افزار صنعت نرم

 
  

  ط
 master plan  ........................................................................................................................................  طرح جامع

  
  ف

 methodology  .........................................................................................................................................  فراروش
 process  ........................................................................................................................................................  فرآيند

 Hi-Tech  ......................................................................................................................................  فناوري پيشرفته
  

  ق
 law / legislation  .......................................................................................................................................  قانون

ت و ضوابط رسمي كه از سوي نهادهاي قانونگذاري براي همه يا بخشي از در اين گزارش هر گونه مقررا
قوانين . عنوان قانون محسوب شده است شود، به االجرا تشخيص داده مي افزار الزم ذينفعان صنعت نرم

ها و مصوبات هيات دولت و دستگاههاي دولتي و ساير مقررات  نامه مصوب مجلس شوراي اسالمي، آئين
  . اند نون محسوب شدهرسمي كشور، قا

 legislator  ...............................................................................................................................................  قانونگذار
دار تنظيم يا تصويب بخشي از قوانين و مقررات حاكم بر  موجب قانون، عهده هر سازمان يا نهاد عمومي كه به

در كشور ما مجلس شوراي اسالمي، هيات . شود افزار است، قانونگذار محسوب مي فرآيندهاي صنعت نرم
عالي فناوري اطالعات، و ساير مراجع  رساني، شوراي عالي اطالع كشور، شورايعالي انفورماتيك  دولت، شوراي

  .گيرند قانونگذاري در اين مقوله جاي مي
  

 ك
 client  ..........................................................................................................................................................  كارفرما
 business  ...............................................................................................................................................  وكار كسب
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 capacity control  ........................................................................................................................  كنترل ظرفيت

  
 م

 intellectual property  ..................................................................................................  )فكري(مالكيت معنوي 
 exchange  ....................................................................................................................................................  مبادله

 methodology  ......................................................................................................................................  متدولوژي
 licensing  ..............................................................................................................................................  جوزدهيم

 product  ...................................................................................................................................................  محصول
 jurisdiction / jurisdiction dispute / arbitration  ................................................................  مرجع داوري

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب قانون يا با توافق طرفين يك مبادله در جريان فرآيندهاي صنعت 
شود، مرجع داوري  طرفين ميدار قضاوت در مورد اختالف بين طرفين مبادله يا تخلف يكي از  افزار، عهده نرم

عالي انفورماتيك و شوراي انتظامي سازمان  محاكم قضايي جمهوري اسالمي ايران، شوراي. شود محسوب مي
معني اعم از رسيدگي  در اين گزارش، داوري به. هايي از مراجع داوري هستند اي، نمونه نظام صنفي رايانه

  .كار رفته است به  (arbitration)و حكميت  (jurisdiction)قضايي 
 cosultant  .....................................................................................................................................................  مشاور
 consumption  ...........................................................................................................................................  مصرف
 consumer  ........................................................................................................................................  كننده مصرف

افزاري را براي  كننده، هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه يك محصول يا خدمت نرم منظور از مصرف
هاي  كننده، سازمان همه افراد استفاده. كند كننده خريداري مي از تامين) ونه فروش مجدد(مصرف نهايي 

ها و بنگاههاي اقتصادي خصوصي در  ، سازمان)كارفرما يا مشتري –افزار  كننده نرم عنوان مصرف به( دولتي
  .گيرند افزار قرار مي كنندگان نرم زمره مصرف

 standard  ........................................................................................................................................................  معيار
 Professional Engineering (PE)  .......................................................................................  اي مهندس حرفه
 software engineering  ..........................................................................................................  افزار مهندسي نرم

افزار، يعني استفاده از مهندسي  پذير در توسعه، استقرار و نگهداري نرم و كميت مند، علمي كاربرد روش نظام
  افزار در نرم

  
 ن

 system  ...........................................................................................................................................................  نظام
 role  .................................................................................................................................................................نقش

 work force  ..........................................................................................................................................  نيروي كار
كاركنان و كليه اشخاص حقيقي كه نيروي كار خود را در جريان فرآيندهاي توليد، مبادله و مصرف 

دهند، نيروي كار  كنندگان قرار مي كنندگان و مصرف ر تامينافزاري، در اختيا محصوالت و خدمات نرم
  .شوند محسوب مي

 legislator  ........................................................................................................................................  نهاد قانونگذار
دار تنظيم يا تصويب بخشي از قوانين و مقررات حاكم بر  موجب قانون، عهده هر سازمان يا نهاد عمومي كه به

ما مجلس شوراي اسالمي، هيات در كشور . شود افزار است، قانونگذار محسوب مي فرآيندهاي صنعت نرم
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عالي فناوري اطالعات، و ساير مراجع  رساني، شوراي عالي اطالع عالي انفورماتيك كشور، شوراي دولت، شوراي

  .گيرند قانونگذاري در اين مقوله جاي مي
 Need  ................................................................................................................................................................  نياز
  


