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  مقدمه
 قرار دادن استفاده مورد و کردن عرضه در شهروندان و شهري مدیران هاي خاستگاه از یکی الکترونیک شهر

 بطور خدمات و شامل شهروندان امور اداره که شهري از است عبارت الکترونیک شهر .است شهري خدمات
 هفته روز برخط هفت بصورت خصوصی بخش هاي سازمان و دولتی هاي سرویس و )online (روزي، شبانه

 شود می انجام کاربردهاي آن و ارتباطات و اطالعات فناوري ابزار از استفاده با باال ایمنی ضریب و کیفیت با
 هاي شبکه طریق از ساکنان نیاز مورد خدمات تمام الکترونیکی شهر در گفت توان می دیگر عبارت به

 خدمات به براي دسترسی شهروندان فیزیکی حرکت به نیازي دیگر ترتیب این به .شود تامین رسانی اطالع
 می فیزیکی جایگزین ادارات دیجیتالی ادارات الکترونیکی شهر این در .نیست خصوصی نهادهاي و دولت
 خود خدمات آب بیشتر سازمان عمومی، نقل و حمل شهرداري، همچون هایی دستگاه و ها سازمان و شوند

 شهر در .میدهند ارائه خود مشتریان به میدهد که قرار امکاناتی از استفاده با یا و مجازي صورت به را
 می حرکت الکترونیک هاي سازمان و ها وزارتخانه در و مجازي درشهر شهروندان اینکه بر عالوه الکترونیک

 این به باید البته .  دهند انجام شبکه طریق از روزمره خریدهاي همچونرا  خود جاري خدمات قادرند کنند،
 مختلف هاي سازمان و ها اداره شهروند، داراي که است واقعی شهر الکترونیک یک شهر که کرد توجه نکته

 روزمره نیازهاي از اي عمده بخش تأمین و اجتماعی هاي تعامل و برخی ارتباطات فقط آن در که است  ...و
 حمل شبکه در را رسانی اطالع شبکه این هاي ویژگی بیشترین توان می .گیرد می صورت اینترنت طریق از
 با غیرمترقبه حوادث بروز زمان در که کرد جستجو غیرمترقبه حوادث درمورد رسانی اطالع و شهري نقل و

 الکترنیک شهر .کرد مدیریت منطقه در را آمده پیش بحران زمان کمترین در توان سیستم می این به توسل
 امروزه و بوده جوامع شدن اطالعاتی سمت به گذشته سال 20 طی جهانی رویکرد غیرقابل انکار نیاز یک

 اطالعات تبادل و تولید در بیشتري قابلیت و سرعت اطالعاتی لحاظ به که است تر اي پیشرفته جامعه
 نیازمند دارند، دنبال به را اجتماعی زندگی پیچیدگی که جدید هاي تکنولوژي به باتوجه .باشد داشته

 و گیري پی عمل، قابل زندگی امور، از بسیاري فناوري به توجه بدون و هستیم زندگی امور مختلف تسهیل
 هاى بنگاه دولتى، شهردارى، ادارات به شهروندان الکترونیکى دسترسى الکترونیک شهر .نیست اجرا

 این .کند امن و اطمینان قابل را روزى شبانه صورت به شهرى بهداشتى و فرهنگى خدمات کلیه و اقتصادى
 خانه با کامپیوتر طریق از توان مى که صورتى به است، برخوردار مخابراتى اطالعات پیشرفته بستر از شهر
 نوآورانه پیشنهاد یک یا و یک اختراع الکترونیک شهر البته .برقرارکرد ارتباط غیره و ادارات مدارس، ها،

  .کند می باز را خود جاي نیاز اساس بر که است واقعیتی بلکه نیست
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  شهر الکترونیک در ایران
طبق تفاهم نامه اي بین دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد کیش قرار بود جزیره ي کیش به 

 همایش جهانی شهرهاي الکترونیکی و اینترنتی پس از طرح موضوع ،شهر الکترونیکی ایران تبدیل شود. اولین
ر دکیش مورد نقد و بررسی قرار گیرد .در جزیره ي کیش برگزار شد تا ابعاد مختلف موضوع شهر الکترونیک 

فت.از آن زمان فعالیت هاي این همایش پیشنهاد ایجاد شهر مورد استقبال متخصصان داخلی و خارجی قرار گر
پراکنده اي جهت اجرایی شدن این طرح صورت گرفت و در آخرین تصمیمات مسئوالن قرار شد جزیره کیش 

موضوع شهر الکترونیک مشهد با  1381به مرکز فناوري و اطالعات کشور تبدیل شود . همچنین درسال 
الکترونیک مشهد به عهده ي دانشگاه علم پروژه ي سند راهبردي شهر  محوریت شهرداري مشهد  مطرح شد.

و صنعت ایران قرار گرفت و پژوهشکده ي الکترونیک مجري این سند بوده است. این سند در مهلت مقرر تهیه 
است  و تحویل شهرداري مشهد شد و فضاي فرهنگی الزم براي اجراي شهر الکترونیک  مشهد آماده شده

شهر الکترونیک اکتابان ،کرج و شیراز هم تا کنون در : ي دیگري مانند .عالوه بر موارد فوق اقدامات پراکنده 
رسانه ها مطرح شده است .اما به دالیل مختلف که عمال بی اطالعی از موضوع و عدم شناخت مسئولین در 

  حمایت از اینگونه طرحها است تاکنون هیچکدام از طرح هاي فوق به مراحل اجرائی نرسیده اند.

  رونیکتعریف شهر الکت
شهري است که اجراي اکثر فعالیت هاي آن از طریق امکانات مبتنی بر اینترنت و سیستمهاي  شهر الکترونیک ،

الکترونیک امکان پذیر باشد . در چنین شهري ضرورتی ندارد مردم براي انجام کارهاي روزمره خود مانند 
وقت زیادي را صرف کنند ،بلکه تمامی  پرداخت قبوض آب،برق ، تلفن ،پرداخت جرائم ،خرید امالك یا کاال

این کارها را میتوانند از طریق کامپیوتر شخصی خود ،هنگامی که به شبکه جهانی اینترنت متصل است انجام 
بنگاههاي اقتصادي و  ،ز جمله ارتباط با مسئولین اداراتهمینطور مشارکت در فعالیت هاي شهري ادهد. 

شهري تا حد زیادي تسهیل میگردد و خدمات به شهروندان به گونه اي شهردار و سایر مسئولین  اجتماعی ،
  .ساده تر و مطلوب تر ارائه میشوند

  تعریف شهروند الکترونیکی:
شهروند الکترونیک، فردي است که توانایی استفاده از فناوري اطالعات را در انجام امور روزمره خود داشته 

استفاده از سیستم هاي الکترونیکی از ادارات و مؤسسات ذیربط  باشد و بتواند خدمات مورد نیاز خود را با
ارتباطات و تراکنش هاي فرد به طریق الکترونیکی انجام  آموزش، ، بدین ترتیب تفریحات  . دریافت نماید

   . اطالعاتی هستند جامعهشهروندان  بدین ترتیب شهروندان الکترونیک ، . میشود



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

١١ 
 

  

  

  فعالیت هاي شهر الکترونیک
  . انتقال پول و غیره ، برداشت پول از حساب مثل پرداخت قبوض، فعالیت هاي بانکی:) 1

  . درخواست پاسپورت و امثال آن ، مثل ثبت اسناد و امالك : ) فعالیت هاي اداري2

  . فیلم و مواد غذایی موسیقی ، ، فروش کاال مثل خرید و : ) فعالیت هاي تجاري3

  . ها پارك و بازدید از موزه ها ، هاي رایانه اي مثل بازي : ) فعالیت هاي تفریحی4

 ساعات پروازهواپیماها ، وضعیت آب وهوا ترافیک شهري ، نشریات ، روزنامه ها ، اخبار  : ) کسب اطالعات5

کتابخانه ها  ، دسترسی به منابع معتبر ، یافتن مقاله ها ، تحقیق در مورد پروژه ها : ) فعالیت هاي علمی6 
  . تالیفات جدیدها و  وکتاب

  .  دانشگاه و سایر آموزشگاهها مدرسه ، : ) فعالیت هاي آموزشی7

  . اعالم نظر به مجلس و بخشهاي سیاسی باز ، شرکت در انتخابات : ) فعالیت هاي سیاسی8

  . هتل و کرایه اتومبیل رزرو ، رزرو بلیط سفر : ) فعالیت هاي مسافرتی9

ارسال و  پر کردن فرم درخواست کار، ، یافتن از فرصت هاي کاريآگاهی  : ) کاریابی و درخواست کار10
  . گرفتن نتیجه

   دریافت دستور العمل هاي ایمنی و اطالع از تازه هاي پزشکی ، مراجعه به پزشک : ) فعالیت هاي درمانی11

بهترین  ، بهترین و خلوت ترین مسیر در شهر براي رسیدن به مقصد : ) فعالیت هاي تصمیم گیري12
  . بهترین اماکن تفریحی و سایر بهترین ها ، رستوران براي صرف غذا
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  اهداف شهر الکترونیکی
ارائه خدمات به صورت راحت تر و قابل اعتماد، با صرف هزینه هاي کمتر و کیفیت : ارائه خدمات بهتر -1

 .وارزش باالتر

بهتر و ارزان تر به استفاده کنندگان ارائه اطالعات و خدمات ت: تأثیر مثبت در قیمت و کارآیى خدما -2
  .و عوارض دهندگان

آسان تر کردن امکان مشارکت کسانى که تمایل دارند در کارها : مشارکت بیشتر مردم در امور شهري -3
  .نقش داشته باشند

حمایت از جامعه علمى از طریق ایجاد ارائه و به کارگیري روش هاي مناسب براي اداره جامعه:  -4
  .بازآفرینى در بخش شهري نوآوري و

  ویژگی هاي اساسی شهر الکترونیکی
شهر الکترونیکى نباید بیش از حد گسترده باشد تا بتواند از اتالف نیروي انسانى و سرمایه بودن:  ککوچ -1

 .وندتر تقسیم شک هاي الکترونیکى بزرگ به شهرهاي محلى کوچرجلوگیري کند. بنابراین بهتر است شه

شهر الکترونیکى باید مقید به اخالق الکترونیکى بوده و حریم اطالعات خصوصى شهروندان اخالقى بودن:  -2
  .را حفظ نماید

دهد،  یم، اقتصادي و سیاسى که انجام یتماعشهر الکترونیکى باید نسبت به فعالیت اجپاسخگو بودن:  -3
د تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیت ها پاسخگو باشد. یعنى شرایطى فراهم شود که شهروندان بتوانن

  .آگاهى هاي الزم را کسب کنند
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  شهر الکترونیکى باید در صورت بروز مشکالتى ناشى از فعالیت هاي خود مسئولیت پذیر بودن:  -4

  .( در هر حوزه اي ) به مردم شهر پاسخگو باشد

  ندان موضع شفافى داشته باشد.شهر الکترونیکى باید در رابطه با امور شهروشفاف بودن:  -5
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 زیر ساخت هاي شهر الکترونیک
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 مقدمه:
الکامپ نمایشگاه   

 قرار بازدیدکنندگان نمایش معرض در را خود هايتوانمندي مختلفی هايشرکت و هاسازمان نمایشگاه، این در
 علی مهندس. بود کرده شرکت نمایشگاه این در اخیر سال 8 طی بار اولین براي تهران شهرداري. بودند داده
 سؤاالتی به همشهري با وگوگفت در تهران شهرداري ارتباطات و اطالعات فناوري سازمان رئیس قائمی، اصغر

 پاسخ شده ارائه تهران مردم به که الکترونیک خدمات و اطالعات فناوري حوزه در سازمان این اقدامات درباره
                               .است شده آماده تهران هوشمند شهر الکترونیک هايساخت زیر وي گفته به. است داده

 مھم ترین اقدامات شھرداری تھران در حوزه فناوری اطالعات در ٨ سال گذشتھ چھ بوده است؟
 از را شهرداري که دارد وجود جدي عزم 84 سال از تهران شهرداري مدیریت دوره در که است این واقعیت

 مؤثري حضور اجتماع حوزه در بخواهد نهادي اگر طبیعتاً و کنیم تبدیل اجتماعی نهاد یک به خدماتی نهاد یک
 خوشبختانه. کند ایجاد متقابل اعتماد قالب در و مثبت سازنده، تعامل رجوعارباب و مخاطبین با باید باشد داشته
 و هستند جدي بسیار موضوع این در شهرداري عوامل و بردارد گام مسیر این در شهرداري که شده سعی

 رفتار ايگونهبه خود اختیارات حوزه در تا شده تکلیف هامسئولیت و ماموریت این نیز هاحوزه همه به طبیعتاً
                                                               .باشد ترمحسوس و ترمطلوب اجتماعی هايدادهبرون تا کنند

IT  ونقلحمل فرهنگی، و اجتماعی حوزه شامل تهران شهرداري دهیخدمات هايحوزه همه در که است مکلف 
 تا معماري و شهرسازي و شهري خدمات هوشمندسازي، و مدیریت توسعه بحران، مدیریت و ایمنی ترافیک، و

 تعداد کاهش غیرحضوري، سرویس یک به شدنشتبدیل و آن بهبود و فرایندها تحصیل راستاي در امکان حد
 و تریناساسی از یکی ونقلحمل حوزه طبیعتاً. کند اقدام هامعطلی شدنکم و سفرها تعداد کاهش مراجعات،

 بسیار تعامالت جزو که دیگري مهم بسیار مسئله. است مواجه آن با شهرداري که است مسائلی ترینجدي
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 و شهرسازي عنوان تحت اصطالحاً که سازهاست و ساخت مسئله است شهرداري با مردم مستمر و اساسی
 بیشترین واقع در چون است مردم مدنظر خاص کامالً طور به حوزه دو این. شناسیممی شهرداري در معماري

. هست هم دیگري موضوعات طبیعتاً و است حوزه دو این در شهرداري با کاربه مردم نیاز و تعامل وآمد،رفت
                                           .بگیریم نادیده را شهرداري رسانیاطالع و اجتماعی و فرهنگی حوزه توانیمنمی ما

 

 

 

 هايدستگاه  خدمات و توان از حداکثري برداريبهره شایسته هوشمند شهر اصلی مخاطبان عنوانبه شهروندان
Front Office  یا شهروندان دسترس در خدمات مجموعه رویکرد این با. هستند شهر درون اجرایی  در 

 هايفوریت گردشگري، اجتماعی، شهر، مدیریت رسانی،اطالع تجاري، فرهنگی، هايحوزه در مجازي  فضاي
 هايبخش در شهروندان اطالعاتی نیازهاي اساس این بر تا شد خواهد ارائه شهري جغرافیاي امکانات و شهري

                                                                                          .شود تأمین شهري مدیریت مختلف
 

 

  شهر الکترونیکىه آمادگى الکترونیکى ضرورت ورود ب
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 زیرساخت ها -1

  منابع انسانى -2

  اراده دولت و حاکمیت شهري -3

  قوانین و مقررات -4

  بودجه و منابع مالى -5

     مهم . در شهر الکترونیکى، مؤلفه هاي مختلفى در مورد زیرساخت مطرح مى شود :زیرساخت ها -1
  , زیرساخت ارتباطى و شبکه هاي انتقال داده ( اینترنت، خطوط فیبر نوري،  ترین مؤلفه مرتبط

   سیستم هاي انتقال داده به صورت باسیم و بى سیم و ... ) است.
 منظورهب که یکپارچه و فراگیر پیوسته، هم به ارتباطات سلسله یک عنوانبه  ،Infrastructure زیرساخت

 و دسترس در امن، بستري در شهر مجازي فضاي در خدمات ارائه و اطالعات تبادل امکان آوردن فراهم
 . است شده دیده شود،می بنا مطمئن

مهم در  امر منابع انسانى در توسعه شهر الکترونیکى نقش مهمى دارند. الزم است که این منابع انسانى: -2
هم اکنون، بسیاري از کشورهاي توسعه یافته در زمینه فناوري اطالعات  ریزي ها مورد توجه قرار گیرد. برنامه

سانى تربیت نیروي انو ارتباطات دچار کمبود نیروي انسانى متخصص هستند. کشورهایى مانند هندوستان با 
خوبى برخوردار شده اند. همچنین، مردمى که باید از شهر الکترونیکى  متخصص در این زمینه از فرصت هاي

رونیکى شهروندان الکت استفاده کنند نیز باید با خدمات برخط این پدیده آشنا شوند.به عبارت دیگر، تربیت
  است.یکى از اصلى ترین نیازهاي توسعه شهر الکترونیکى 

اراده دولت و حاکمان شهرها در توسعه زیرساخت، مدیریت و هدایت  اراده دولت و حاکمیت شهري: -3
کالن توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و شهر الکترنیکى نقش اساسى دارد. تجربه شهرهاي الکترونیکى 

شهرها و همچنین، عزم و مى دهد که موفقیت آنها در این زمینه به حمایت بى دریغ سران آن  موفق نشان
اراده دولت بستگى مستقیم داشته است. اما در ایران عزم، اراده و حمایتى وجود نداشته و ندارد. حتى رسانه 

  .هاي جمعى نیز در توسعه فرهنگى این پدیده فعالیت جدي نداشته اند

توسعه فناوري اطالعات و در کشورهاي کمتر توسعه یافته، اغلب قوانین و مقررات :قوانین و مقررات -4
  .ارتباطات و کاربردهاي آن توسط نهادها و سازمان هاي غیر مسئول و غیر مرتبط صادر مى شوند



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

١٧ 
 

در بعضى از کشورها، با تهیه قوانین و مقرارات ویژه، حمایت از بخش خصوصى در اولویت اهداف ملى توسعه 
است. قوانین و مقررات در هر کشوري مى تواند  فناوري اطالعات و ارتباطات و شهر الکترونیکى قرار گرفته

  .متناسب با وسعت توسعه کاربردهاي فناوري اطالعات متفاوت باشد

توسعه شهر الکترونیکى نیاز به سرمایه گذاري و تأمین منابع مالى طوالنى مدت : بودجه و منابع مالى -5
ى جهان، سرمایه گذاري هاي زیادي توسط شهر و بخش خصوصی را دارد. در بسیاري از شهرهاي الکترونیک

  در این خصوص انجام شده است.

                                                            است؟ رفته پیش ايمرحله چه تا تهران الکترونیک شهر پروژه

 طوري است که به شهر تهران هویتی پویا و پایدار داده است بهطوري که انتهایی براي این شهر ICT ماهیت 
 اولین و ترینمهم الکترونیک شهر یک ایجاد راستاي در. گرفت درنظر تواننمی آن الکترونیک هايپیشرفت و

. است گرفته صورت خوبی هايپیشرفت زمینه این در سال چند این در که است زیرساختی توسعه ما اقدام
 دخیل نهادهاي تمامی راستا این در که معنا این به است؛ شهر در موجود توان تمامی از استفاده دیگر مسئله

 در توافقاتی نهادها این از بسیاري با سال چند این در. باشند هماهنگ و یکپارچه باید شهري مدیریت امر در
 این به را تهران شهر اندازچشم توانمی کل در. است گرفته صورت مشترك همکاري هاينامه تفاهم قالب
 سالم و پاك سبز، دسترس، در و گویا روان، پایدار، پایه،دانش خالق، و هویت با شهري عنوانبه که دید شکل

ICT توسعه اهداف. دارد قرار اهمیت اول درجه در که است شهروندان براي شهري نهایت در و  تهران شهر در 
 ارتقاي و زندگی کیفیت بهبود و اجتماعی عدالت بسط و الکترونیکی رانی حکم جهت در شهر اطالعاتی توسعه
 اهداف این تحقق براي شده گرفته درنظر راهبردهاي. است ايمنطقه و ملی سطح در تهران شهر جایگاه و نقش

 فنی، یافتهتوسعه بسترسازي عمومی، مشارکت افزایش باالدستی، قوانین و هاسیاست با سویی هم: از عبارتند
                                                                  .بنیان دانش اقتصاد توسعه و اجتماعی و فرهنگی محیط ارتقاي

  چشم انداز شهر الکترونیکى

 .ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و گردشگران در هر زمان و هر مکان -1

  ایجاد محیط اقتصادى پویا با قابلیت رقابت. -2

  فناورى اطالعات.کاهش سفرهاى درون شهرى با توسعه کاربردهاى  -3

  شفاف سازى فرآیند هاى کارى. -4

  ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شهروندان به صورت برخط. -5
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  مزایاي شهر الکترونیک
  فراهم آوردن خدمات اینترنت باکیفیت و سرعت باال براي شهروندان  1.
 
امکان آموزش فراگیر با استفاده از ابزارهاي آموزشی متفاوت و محیط آموزشی مادام العمر . فراهم آوردن کانال2

  هاي مختلف آموزش از هرکجا و در هر زمان براي مخاطبان.سازي روشهاي فناوري اطالعات و پیاده
 
 . بهبود کیفیت زندگی مردم3

  بهبود سطح کیفیت زندگی مردم با افزایش آگاهی مردم از فرآیندهاي شهري و همچنین امکانات شهر، و
 باشد.هاي شهري و بهبود اوضاع اقتصادي شهر که نتیجه بهبود امر تجارت در سطح شهر میفعالیتتسهیل انجام  

 
 اي به شهروندان. ارائه خدمات یک مرحله4

هاي واحد، همچنین الکترونیکی کردن آنهاتقلیل دادن تمام فرآیند الزم براي انجام یک کار در شهر به فعالیت
 هاي مختلف جهت انجام کارهاادارات و سازمان پی بهدرهاي پیو حذف مراجعه 

 
 . تقویت رقابت تجاري شهر, و ایجاد فرصتهاي تجاري بیشتر توسط تجارت الکترونیک5

 هاي مختلف شهريها و ارگان. ارتباط بهتر سازمان6

یر ساختارز ها بصورت الکترونیکی با یکدیگر و تسهیل امر مکاتبات از طریق اینترنت توسطارتباط بهتر سازمان
 هاي ایجاد شده توسط شهر الکترونیک
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 ساعته به خدمات شهري 24. دسترسی 7

 . افزایش مشارکت مردم در اداره شهر8

  اظهار نظر به شهروندان در مورد شهر و همچنین ارتباطایجاد حس مشارکت در شهروندان با اعطاء حق
 مستقیم با شهردار 

 هاي شهري شهرونداناینترنت در فعالیت . کاهش ترافیک شهر با توجه به کاربرد9

  هاي شهري شهروندان از منزل بدون نیاز به کاهش ترافیک شهري با استفاده از اینترنت براي انجام فعالیت
 هامراجعه فیزیکی به سازمان

 . کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهري10

  کاهش ترافیک بوجود آمده در نتیجه افزایشها در سطح شهر با کاهش آلودگی ایجاد شده توسط اتومبیل
 هاي شهرياستفاده از اینترنت در انجام فعالیت 

  هاي شهري ها با نیازهاي شهروندان و شهر بکار بستن سرمایه گذاريگذاريسازي سرمایه. همسو11
  ه آنها نیازي هاي اضافی در نقاطی که بکردن نیازهاي حاضر شهروندان و جلوگیري از سرمایه گذاريبرطرف 
 نیست. 

 . تسریع در برطرف شدن مشکالت ایجاد شده در شهر با ارتباط مستقیم شهردار با شهروندان12

  آگاه کردن هر چه سریعتر مسئولین از مشکالت شهري و اقدام در جهت رفع آنها بوسیله ارتباط مستقیم 
 شهروندان با شهردار و مسئولین شهر.

 انرژي. صرفه جویی در وقت و 13

 تقلیل دادن دو عامل مصرف وقت و انرژي تا حد زیاد، با افزایش استفاده از اینترنت در انجام الکترونیکی کارها.

 هاي قدیمی اداره شهرگذاري بیشتر روي روش. جلوگیري از سرمایه14

آتی شهر هايگذاريهاي قدیمی و صورت دادن سرمایهگذاري بیشتر بر روي روشخودداري کردن از سرمایه
 بر مبناي زیرساختارهاي نوین 

هاي آتی شهرهاي آتی شهر عدم نیاز به زیرساختارهاي جدید در توسعه. ایجاد زیرساختار الزم براي توسعه15
 با توجه به وجود زیرساختار مناسبی که توسط شهر الکترونیک ایجاد خواهد شد 

 . کاهش فساد اداري16

 ر امور اداري وجود دارد با توجه به انجام امور اداري بصورت الکترونیکیکاستن اختالالت و اغتشاشاتی که د
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 هاي شهر با استفاده از سیستم اطالعاتی جامع. افزایش نظم در فعالیت17

 هاي شهريافزایش نظم در فرایندهاي شهري با تعریف دقیق فعالیت

 . افزایش سطح آگاهی عموم18

خود با افزایش آگاهی مردم از اوضاع شهر و همچنین ارتباط تنگاتنگبهبود سطح آگاهی مردم از محل زندگی 
 با شهر الکترونیک 

 . درآمد ثابت شهري با بوجود آمدن یک سیستم با ثبات گردش پول در جامعه19

ها و در نتیجه ایجاد یک درآمد باثبات براي شهر با توجه به ایجاد از بین رفتن تاخیرات ایجاد شده در پرداخت
 هاي پرداخت مالیات، جرائم و قبوض به صورت برخطسیستم

 . نشر فرهنگ و عقاید20

نشر فرهنگ و عقاید شهر، با افزایش اطالعات موجود توریستی مثل رسومات و شیوه زندگی در شهر و غیره 
 بر روي شبکه جهان گستر اینترنت.

 مدیریت و نظارت واحد شهري -21

ها تحت نظارت مدیریت واو اختالالت و صورت گرفتن تمام فعالیت نظمیهاي موازي، بیجلوگیري از فعالیت
  هاي یکپارچه در شهرداري الکترونیک.حد، با توجه به استقرار سیستم

 موانع موجود براي دستیابی به شهر الکترونیک در کشور

 :موانع مدیریتی-1
 مشخص نبودن متولیان استقرار شهر الکترونیکی -
 مدون ملینبودن طرح یا برنامه  -
 در سیاستگذاري هاي ملی ICT ندادن اولویت و اهمیت کافی به -
 فقدان قانون نقل و انتقاالت الکترونیک پول -
 فقدان قانون امضاي دیجیتال -
 تداخل سیاستگذاري، اجرا و نظارت -
 نبودن قانون مدون درباره جرایم الکترونیکی -
 تفقدان قانون تضمین کننده جریان آزاد اطالعا -
 فقدان قانون نظام حقوق مالکیت معنوي -
  ترس مدیران سازمانهاي دولتی از دست دادن موقعیت فعلی -
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 : آموزشی موانع -2
 سازمان الکترونیک پایین بودن خدمات اطالع رسانی حرفه اي در خصوص نحوه عملکرد -
 پایین بودن سطح میانگین آموزش -
 پایین بودن نسبت آموزش هاي الکترونیک -
 اطالع رسانی نامناسب وسایل ارتباط جمعی درخصوص شهر الکترونیک -
 در سازمان ها ICT پایین بودن نسبت متخصصان -
 پایین بودن نسبت متخصصان فناوري اطالعات به کل شاغلین -
  کیفیت پایین دانش فنی متخصصان فناوري اطالعات -

 : موانع اقتصادي -3
 ICT رويعدم تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاري  -
 پایین بودن درصد معامالت تجارت الکترونیک -
 ICT پایین بودن سرمایه گذاري سازمان ها روي آموزش -
 پایین بودن درصد استفاده از پرداخت الکترونیک -
 ICT پایین بودن سرمایه گذاري سازمان ها روي تجهیزات -
 باال بودن قیمت کامپیوتر -
 ایرانپایین بودن درآمد سرانه مردم  -
 فقدان رقابت در عرصه صنایع نرم افزاري -
 ناتوانتی سازمان هاي الکترونیک در ارایه قیمت قابل رقابت -
 باال بودن هزینه اتصال به اینترنت -
 باال بودن هزینه تلفن ثابت -
  زمان بر بودن بازده مالی شهر الکترونیک -

 :موانع فنی  -4
 مطلوب نبودن پهناي باند -
 انها در پشتیبانی الکترونیکناتوانی سازم -
 پایین بودن میزان خدمات دولتی -
 پایین بودن میزان تعامالت شبکه اي بین دولت و سازمان ها -
 پایین بودن درصد اتصال مدارس به اینترنت -
 پایین بودن کارایی کارتهاي اعتباري -
 پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت -
 عدم استقرار شهرداري الکترونیک -
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 پایین بودن درصددسترسی زنان خانه دار به اینترنت -
 کافی نبودن مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنت -
 پایین بودن میزان ایجاد اینترانت سازمان ها -
 پایین بودن نسبت میزابان هاي وب -
 کافی نبودن رایانه هاي شخصی -
 تلفن هاي ثابتاینترنت پایین بودن نسبت  -
  تلفن هاي همراهاینترنت پایین بودن نسبت  -

 :موانع فرهنگی سیاسی -5
 سیاسی ایران فرهنگ -
 ترس مسئوالن نظام از وابستگی کشور -

  

 

  اي هوشمند در حوزه حمل و نقل شهرآشنایی با سیستم ه
هبود عملکرد بکار گیري فن اوري اطالعات و ارتباطات براي ب Itsسیستم حمل و نقل هوشمند یا به اختصار 

  نقل استسیستم حمل و 

Its  را تعریف کنید ؟ کلمهits  به مجموعه اي از ابزارها ، امکانات و تخصص ها از قبیل مفاهیم مهندسی
ترافیک ، تکنولوژي نرم افزاري ، سخت افزاري و مخابراتی اطالق میشود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به 

در سالهاي اخیر مهندسین حمل و  میشودمنظور بهبود کارایی و ایمنی در سیستم حمل و نقل بکار گرفته 
نقل  همراه با همکاري متخصصین رشته هاي مخابرات و ارتباطات و الکترونیک  و کامپیوتر ... با بکارگیري 

  .را به وجود آوردند itsفن آوري اطالعات سیستم هاي هوشمند حمل و نقل 

. از سیستم هاي اولیه اي مانند هدایت در سیستم هاي هوشمند ترافیک فن آوري هاي متفاوتی بکار میرود 
خودرو و سیستم کنترل چراغ هاي راهنمایی ، تابلوهاي اعالن ترافیک ، دوربین هاي سرعت سنج و سیستم 
خودکار شناسایی خودرو گرفته تا سیستم هاي پیشرفته و پیچیده تري که به طور همزمان اطالعات متفاوتی 

  . اطالعاتی مانند وضع آب و هوا ، وضعیت ترافیک ، وضعیت جاده ، ...را از منابع متفاوت یکپارچه میکنند 

  its –دامنه کاربردي سیستم حمل و نقل هوشمند 
  :این دامنه را میتوان به صورت زیر خالصه کرد     
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 سیستم هاي اطالع رسانی مسافرین 

 سیستم هاي مدیریت اطالعات 

 سیستم هاي ایمنی و پیشگیري از تصادف

 سیستم هاي نگهداري و بهره برداري از آزاد راهها 

  سیستم هاي مدیریت جوي

  معایب شهر الکترونیکى 
 ام فیزیکی کاربران را مورد تهدیداولین عارضه در دکوراژه کردن آدمی, که از قضا اند دکوراژه الکترونیک:-1

 دست، مچ درد عضالنی، دردهاي از توان می مثال عنوان به قرار می دهد، کار مداوم با ابزار الکترونیک است
 نهاآ شمار بر روزه هر که برد نام اینترنت و کامپیوتر کاربران اغلب نزد در موضعی دردهاي و پشت خمیدگی

  افزوده می شود.

فردگرایی از دیگر آسیب هاي زندگی الکترونیکی است که در بطن خود به تدریج انزواي الکترونیک:  -2
 ایجاد حصاري براي فرد خواهد کرد که گریز از آن به سادگی میسر نخواهد بود. زندگی الکترونیک خاصیت 

  نیازي را در آدم ها افزایش و در عوض تعامل طبیعی در روابط اجتماعی را به شدت خواهد کاست. بی

با آمدن اینترنت که به تعبیري همه چیز را به شکل الکترونیک در اختیار بمباران اطالعات الکترونیک:  -3
کاربرانش قرار می دهد و چندین رسانه را به صورت مجتمع در خود گرد آورده است، به شکلی بسیار آرام و 

  ک خواهد کرد. خزنده کاربران را دچار خستگی و یا به عبارت بهترگرفتار سرسام الکترونی
 کمین در رهبا یک به گوناگون موضوعات و اینترنتی صفحات ها تریلیون و وبالگ میلیاردها و سایت ها میلیون 

به سمت استفاده کننده هجوم می  دروغ و راست اطالعات انواع حاوي صفحه ها ده اي اشاره با و نشسته کاربر
  آورند

که مانند سایر غرایز در ساختار آدمی نهادینه است، غریزه از جمله غرایز بشري خشونت الکترونیک:  -4
خشونت است که در اثر ترغیب و رشد دادن آن، انسان را به هیوالیی غیرقابل پیش بینی و خارج از تصور 
تبدیل خواهد کرد. گذشته از ترویج خشونت در رسانه هاي ماهواره اي و تلویزیونی، هم اکنون ده ها هزار 

نترنت به شکل هاى مختلف تبلیغ خشونت می نمایند تا از این رهگذر به اهداف مادي خود سایت بر روي ای
  . که سالیانه بالغ بر میلیارد ها دالر است دست یابند

دستیابی به تصاویر و فیلم هاي غیراخالقی به خصوص براي کودکان و جوانان  پورنوگرافی الکترونیک: -5
مباحث بسیار جدي و نگران کننده اي است که خانواده ها و سایر اقشار  در بزرگراه اطالعاتی یا اینترنت از

 . فرهنگی و فرهیخته جوامع را به چالش کشیده است
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نه در بین کاربران تحقیقات و آمار نشان می دهد که الگوهاي رفتاري اعتیاد گواعتیاد الکترونیک:  -6
  وده می شود. وجود داشته و بی وقفه بر تعداد آنها افز دائمی اینترنت

 ایجاد با را آنها که است نوجوانان و کودکان دیدن آسیب اینترنت، به اعتیاد جنبه ترین کننده نگران 
  .برند می فرو خود کام در گوناگون جذابیت

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 فصل سوم:
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جایگاه ونیاز به فناوري اطالعات در شهرداري وتاثیرات 
حاصل از بکار گیري فناوري اطالعات در ساختار شهرداري 

)راهکارها,تغییرات ,چالش ها (  

 

 

 

 
 مقدمه:

  در دنیاي کنونی رشد فناوري اطالعات موجب شده تا سازمان ها، چارچوب فعالیت هاي خود را با این
  از این رو سازمان هاي بزرگ و مهم نظیر شهرداري ها که قلب تپنده شهرفناوري هم راستا نمایند.  
  محسوب می شوند، باید خود را با دنیاي الکترونیک و مجازي هماهنگ نمایند .اما ورود به این عرصه 
  به سادگی میسر نمی باشد و این تغییر فرایند چالش هایی را نیز به همراه خواهد داشت. از جمله 
  توان به موارد ذیل اشاره نمود: می چالش ها 
 تغییر کند فرآیندهاي سنتی به فرآیندهاي روند دار-
 حمایت و پشتیبانی نامناسب مدیران ارشد -
 نبود تشکیالت و فرآیندهاي مناسب مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان هاي شهري -
 حرکت بدون برنامه ریزي -
 از استانداردهاي بین المللی سطح پایین اعتقاد به استفاده -
 عدم انجام ارزیابی مناسب عملکرد فاوا در سازمان ها -
 عدم تخصیص بودجه کافی براي اجراي پروژه ها -
 مقاومت سازمانی -
 به همکاري نیروهاي انسانی  ICTوابستگی پروژه هاي  -
 ضعف در شناسایی و انتخاب پیمانکار -
 شهرداري  ICTپایین بودن سطح انگیزه پرسنل تخصصی  -
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 دشواري جذب نیروهاي متخصص -
 طزیرساختهاي غیر فنی شامل فرهنگ سازي، آموزش، منابع انسانی، تدوین برنامه فناوري اطالعات و ارتبا -
ودجه ملکرد فاوا، بعدم ایجاد ساختار و تشکیالت فاوا مطابق فرآیندهاي استانداردهاي بین المللی، ارزیابی ع -

  و قوانین حقوقی که همگی از مهمترین چالش ها براي پیشبرد تحقق شهرداري الکترونیکی می باشند
: تحقق و توسعه شهر الکترونیکی با توجه به منافعی که به دنبال دارد نیازمند حجم  سرمایه گذاري -1

عظیمی از سرمایه گذاري در بخش پولی است. ( زیرساخت فن آوري اطالعات و ارتباطات، بروز رسانی 
 سیستم هاي رایانه اي و شبکه هاي الکترونیکی، آموزش وسیع و گسترده)

ینترنت به عنوان اساسی ترین بستر براي تحقق شهر الکترونیکی در جهان : ا محدودیت هاي نرم افزاري -2
است و در حال حاضر میلیاردها وب سایت بر روي اینترنت وجود دارد که به زبان التین است و هنوز برخی 

 از کشورها براي توسعه خدمات فن آوري اطالعات با خط و رسم و زبان ملی و محلی دچار مشکل است.

: بسیاري از مردم دنیا هنوز به اینترنت دسترسی ندارند و  اینترنت و شکاف دیجیتالی دسترسی به -3
عمالً تحقق شهر الکترونیکی و اهداف آن بمنظور رفاه عمومی مردم و ارائه خدمات دولتی و شهري بصورت 

 آنالین در کشورهاي جهان سوم ( کشورهاي آسیایی) مفید واقع نشده است. 

: اطالعات گوناگونی از اشخاص و شغل در پایگاه داده هاي شهري نگهداري می  امنیت و حریم شخصی -4
 شوند. نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر براي شهروندان را فراهم می سازد. 

 .: آموزش از دو بعد اساسی مورد بررسی قرار می گیرد آموزش -5

  شهروندان براي استفاده از فعالیت هاي شهر الکترونیکی الف ) اطالع رسانی عمومی و آگاه سازي مردم و
  ب ) تربیت و فراهم آوردن نیروي انسانی مورد نیاز براي ایجاد و توسعه شهر الکترونیکی

: به منظور اثربخشی شهر الکترونیکی تغییرات باید با مدیریت موثر صورت گیرد و آموزش  مدیریت تغییر -6
مزایاي شهر الکترونیکی برنامه ریزي و کنترل برنامه هاي اجرایی و دریافت  و اطالع رسانی به افراد در مورد

 بازخورد در مورد فعالیت هاي انجام شده و تهدید آنها از جمله مهمترین فن ها و ابزارهاي مدیریت است. 

: هجوم گسترده فرهنگ هاي گوناگون و دسترسی عامه مردم به  چالش هاي فرهنگی و اجتماعی -٧
خی از ناهنجاري ها را در روابط فرهنگی و اجتماعی بوجود می آورد. در کشورهاي در حال اینترنت بر

(ایران) بنابر شرایط فرهنگی و اجتماعی احتمال آسیب پذیري در اثر تعامل با دیگر فرهنگ ها  توسعه
  وجود دارد. هرچند پیشرفت هاي زیادي در بحث امنیت و کنترل داریم اما موثر واقع نیست.
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  طراحی شهر الکترونیک
  الف) طراحی شهر الکترونیک:

 تعریف چشم اندازها ، راهبردها ، سیاست هاي شهر در پیاده سازي شهر الکترونیک 

 طراحی
Plan 

 اقدام اصالحی

Act 
 اجرای نمونھ

Do 

 بازرسی
Check 
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 مشخص نمودن طرح هاي کاربردي قابل اجرا براي شهر الکترونیک 
 راهبردي مورد نیاز تعریف پروژه هاي 
 آموزش نیروي متخصص 
 اطالع رسانی عمومی 
  

  ب)اجراي نمونه:

  بازنگري و مهندسی مجدد ساختار فرایند هاي فعالیت هاي شهر 
  وارد کردن فناوري اطالعات در فرایند هاي اجرایی سازمان هاي شهر 
  یتعریف ارتباط فعالیت هاي شهري شهر با استفاده از سیستم هاي الکترونیک 
  اجراي پروژه هاي راهبردي 
  آموزش گسترده شهروندان جهت استفاده و کاربري سیستم 
  ارائه بخشی از خدمات شهري به صورت الکترونیکی به عنوان نمونه 

  ) بازرسی و بازبینی: ج

  ارزیابی و بررسی نقاط ضعف وقوت 
  (به منظور کسب بازخوردهاي حاصل از شهر نمونه) مدیریت اطالعات 
  (اصالح نقاط ضعف طرح نمونه اجرا شده) مدیریت تغییر 
  تجزیه و تحلیل سیستم جدید پیشنهادي 
  مقایسه سیستم جدید با سیستم قبلی 

 

  د) پیاده سازي:

  یکپارچه سازي فعالیت هاي شهري 
  تدوین استاندارد هاي الزم در حوزه شهر الکترونیک 
   خدمات شهر الکترونیکایجاد یک وب سایت درگاه براي دسترسی به تمامی 
  ایجاد زیرساختار الزم براي ارائه خدمات الکترونیکی 
  فراهم سازي امکان دسترسی به تمامی خدمات و اطالعات شهري از طریق اینترنت 
  بازنگري منظم سیاست ها و برنامه هاي دولت الکترونیک و به روز رسانی آنها  
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 فصل چهارم:
هاي الکترونیک مفاهیم اساسی شهرداري  
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 مقدمه:
 با مرتبط کاربردهاي و اطالعات فناوري کارگیري به و استفاده پذیرش، توانایی الکترونیکی آمادگی از منظور

 الکترونیکی آمادگی سطح و اطالعات فناوري از استفاده چگونگی بر متعددي عوامل. باشد می جوامع در آن
 ارزیابی که آنجایی از. گیرد قرار شناسایی و مطالعه مورد دقت به  است ضروري که است گذار تاثیر جوامع

 اقتصادي هاي بنگاه و دولتمردان است، برخوردار بنگاهی و ملی سطح در خاصی اهمیت از الکترونیکی آمادگی
 چه هر کارایی منظور به. اند داده قرار خود هاي اولویت از یکی را ارتباطات و اطالعات فناوري کارگیري به

 زیرساخت نظر از بایستی اقتصادي هاي بنگاه آن تبع به و کشور یک ارتباطات، و اطالعات فناوري بیشتر
 و حقوقی هاي چارچوب فرایندها، و سازمانی ساختار ارتباطات، و اطالعات فناوري به دسترسی مخابراتی،

باشند  داشته الکترونیکی آمادگی ارتباطات، و اطالعات فناوري  کارگیري به در متخصص و ماهر نیروي قانونی،
 دست منسجم استراتژي یک با فوق هاي نیازمندي همه است الزم است نظر مد دیجیتالی شکاف کاهش اگر

 اطالعات، فناوري رشد امروزه،. باشند داشته مناسبت گیرد، نظر در را کشور بومی نیازهاي تواند می که یافتنی
 منظور به راستا این در. نمایند راستا هم فناوري این با را خود هايفعالیت چارچوب ها،سازمان تا شده موجب
 در مجموعه این. اندداده صورت اقداماتی نیز هاشهرداري اطالعات فناوري توسعه فضاي و فرهنگی بستر ایجاد
 ورود با. دهد افزایش توجهی قابل حد تا را سیستم بخشی اثر و الزم،کارایی هايآگاهی کسب با است تالش



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

٣١ 
 

 دستیابی و هاسازمان در اطالعات فناوري کاربرد ارتباط شاهد جهان کاري، هايمحیط به اطالعات فناوري
 آموزش، ;راستاي در اطالعات فناوري باید نهادها این شدن توانمند براي. است بوده سازمانی اهداف به بهتر

                                               .نماید فراوان تالش پذیريرقابت و اشتغال ایجاد سیاست، فرهنگ، اقتصاد،

:شهرالکترونیک  

 به ومستقیم هنگام به صورت شــهري،به خدمات منظورارائه به ارتباطی و اطالعاتی هاي ازفناوري استفاده 
 که است شده تشکیل مختلفی اجزا از الکترونیک . شهر. اســت روزهفته7و روز شبانه ساعته24  شهروندان،در

 توجه شهرالکترونیک دهنده تشکیل عناصر تمامی به باید آن سازي پیاده و استقرار منظور به ریزي برنامه براي
داشت. تنها مدلی که جنبه هاي مختلف را در برگرفته اولین بار در همایش شهر الکترونیک تایپه در سال 
 2002 ارایه شده است. این مدل از چهار مولفه تشکیل شده است:                                                       

  

 

 

 

 
الکترونیک زندگی  

الکترونیک سازمان  

الکترونیک دولت  

الکترونیک ساخت زیر  
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الکترونیکی تجارت  
 محصوالت مبادله و تجاري درمعامالت دیجیتال اطالعات پردازش فناوري و الکترونیکی ارتباطات از استفاده

 تجارت نوع این در. گویند الکترونیکی تجارت را اینترنت جمله از الکترونیکی هايسیستم طریق از خدمات و
 سطح در اطالعات مبادله امکان افزاري،نرم استانداردهاي پذیريانعطاف و افزارهاسخت قیمت کاهش دلیل به

. شد خواهد فراهم مردم اکثر براي اندك هزینه با جهان  

 

 

 

الکترونیک دولت  

 دولت ارتباط چهاردسته که باشد می دولتی هاي فعالیت در اطالعات فناوري از استفاده بر مشتمل مولفه این
 با دولت ،) یکدیگر با دولتی مختلف هاي سازمان و نهادها(  دولت و دولت خصوصی، بخش و دولت مردم، با

. گیرد می بر در را کارکنان  
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  : پایه هاي اصلی شهر الکترونیک 
  :شهرداري الکترونیک بر پایه ي سه اصل استوار است 

: شامل بهینه سازي موسسات و سازمانهاي زیر مجموعه  شهرداري است قوانین و مقررات رویه و سیاست ها  .1
ICT و استناندارد  ها و سیاست هاي موجود در آن  از دیگر رویه ها و سیاست هاي شهرداري  الکترونیکی است.  

شامل منابع انسانی ( نقش مهمی را ایفا میکند ) حجم طرح هاي ساخت و جامعه الکترونیکی  زیر ساخت نرم : .2
 است .

موارد زیر  سیستم هاي کاربردري ازجملهارتباط از راه دور , شبکه هاي کامپیوتري  و  زیر ساخت سخت : .3
 .خت میباشدساخت هاي س

  
  
  
 
  

  مسیر تکامل تدریجی شهرداري الکترونیک :
براي رسیدن به شهرداري الکترونیک نیاز است که با توجه به شناخت نیازمندي هاي کسب و کار سیر دقیقی 

  .را به سه فاز مجزا تقسیم کرد ان را طی نمود این مسیر نیاز به تکامل تدریجی  دارد که میتوان 
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: پیشگاه وب : هدف از ایجاد این فاز انتقال فایل ها ، دسترسی به اطالعات ، ارسال پرسش نامه و  فاز یک
  .آگهی است 

: فرایند هاي آنالین: در فاز دوم با توجه به استخراج فرایند هاي موجود در شهرداري و اطالح آنها  فاز دوم
نالین در اختیار شهروندان قرار میدهیم این فرایند ها باید داراي قابلیت آ(در صورت نیاز) آنها را به صورت  

   .اشندب کاري و سیستم  تصمیم ساز می هاي بایگانی  در زمان حقیقی ، انتقاالت  همزمان ، گفتمان ، گردش
: ارتباطات الکترونیکی: این فاز یکی از مهمترین و یکی از اصلی ترین فاز هاي این مجموعه میباشد  فاز سوم

در این فاز میبایست پورتال تدارکات الکترونیکی ، تتبادل الکترونیکی ، سیستم مدیریت منابع انسانی یا .
  .هاي تصمیم ساز چمندگانه راه اندازي شودسرویس هاي مالی  و سیستم 

  مراحل ایجاد شهرداري الکترونیکی
: این مرحله مرحله فرهنگ سازي بوده و ابزارها و خدمات ساده الکترونیکی در اختمرحله پیدایش -1

  یار 
  کاربران قرار می گیرد. احداث وب سایت اولین گام در این مرحله می باشد. اقدامات الزم در این مرحله

 عبارت است از: 
 تهیه یک سند باالدستی و راهبردي جهت استقرار شهرداري الکترونیکی  -
 ارائه تسهیالت اینترنتی -
 ایجاد ساختار مناسب تکنولوژیکی اطالعات در وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -
 اطالعات افزایش آگاهی عمومی شهروندان و کارکنان دولت به تسهیالت فناوري -
 تربیت نیروي انسانی متخصص در فناوري اطالعات -
  در این مرحله سازمان به گسترش خدمات خود براي عموم کاربران می پردازد، و منابعمرحله ارتقاء:  -2
  اطالعاتی الزم را براي ارائه خدمات مناسب تقویت و ساختار دهی می کند. فعالیت هاي توسعه 

  ت افزاري براي ارائه خدمات بهتر در اولویت اجرایی قرار می گیرد. اقداماتزیرساخت هاي شبکه اي و سخ
 م در این مرحله عبارت است از:زال 
 ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان -
 تولید، توزیع و استفاده از اطالعات الکترونیکی -
 توسعه آموزش تخصصی به کارکنان دولت و آموزش هاي ویژه -
 ریت شهري و رویه هاي سنتیاصالح نظام مدی -
  ایجاد شبکه محلی و بین سازمانی دستگاه هاي اجرایی شهري، تجهیز و ارتقاي سخت افزار و نرم افزار  -

  در این مرحله کاربر تعامل آنالین خود را با شهرداري آغاز می کند. براي ورود به این مرحله تعامل: -2
  مرحله الزم است که زیرساخت هاي سخت افزاري و شبکه اي مطلوب باشند. در این مرحله تعامل به 
 صورت خودجوش و بیشتر از طرف کاربر انجام می شود. در این مرحله موارد ذیل تحقق می یابد: 
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 تعامل اطالعاتی در بین دستگاه هاي اجرایی و شهروندان -
 در سطح ادارات، سازمان ها و شرکت ها ایجاد سیستم هاي عمومی یکپارچه -
 تعاملی کردن وب سایت ها -
 تعامل اطالعاتی در سطح ملی با دستگاه هاي دولتی و خصوصی -
  تعامل اطالعاتی با جامعه اطالعاتی جهان به عنوان شهروندان هزاره سوم -
 

یابد و گسترش میدر این مرحله دامنه خدمات ارائه شده به شهروندان مرحله یکپارچه سازي:  -3
شود.  با استفاده از یکپارچه سازي فرایندها می توان فرصتی براي تري عرضه میخدمات متنوع

  مدیریت شهري جهت ارتقاء کیفی خدمات به شهروندان فراهم نمود

  ویژگی هاي شهرداري الکترونیک
 

 حذف پرونده هاي کاغذي و تبدیل آن به اطالعات دیجیتالی . .1
 مربوط به پاسخگویی تلفنی در سازمان.حذف بخش هاي  .2
 توجه به ارتباطات الکترونیک و لزوم به کارگیري آن در بخش هاي پاسخگویی. .3
 ایجاد محلی براي تبادل نظرات شهروندان درباره عملکرد شهردار و سازمان شهرداري. .4
 پرداخت عوارض هاي مربوط به نوسازي و ... از طریق اینترنت. .5
 ه پرونده هاي شهرداري و کاهش افزایش رفت وآمد فیزیکی به سازمانحذف روند هاي مربوط ب .6
 اطالع رسانی روزبه روز  فعالیت هاي شهرسازي وامور مربوط به شهر. .7
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 فصل پنجم:
 زیر ساخت هاي شهرداري الکترونیک

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه:
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 میسر الکترونیک شهرداري تحقق با شهر یک در متمرکز صورت به شهروندان به فراگیر خدمات ارائه اصوالً
 با امر این و است شهر پایدار و جانبه همه توسعه و هدایت کنترل، شهري مدیریت هدف که آنجا از. گردد می

 مورد خدمات ارائه تا کند می فراهم را بستري الکترونیک شهرداري لذا گردد می محقق شهروندان مشارکت
 مدیریت در الکترونیک شهرداري اهمیت به نگاهی با مقاله این. گردد محقق کارایی حداکثر با شهروندان به نیاز

                                                                         .کند می اشاره نیز آن هاي چالش و الزامات به شهري

 رشد نرخ به نسبت شهري جمعیت رشد نرخ بودن باالتر شهرها، در کشور جمعیت از درصد 60 از بیش وجود
 اقتصاد جایگاه از نشان شهرها، به کشور اشتغال و افزوده ارزش از باالیی بسیار درآمد اختصاص و ملی جمعیت
 تشکیالت در را خاصی جایگاه عملکرد و وظایف تشکیالتی، ساختار لحاظ به شهرداري. دارد ایران در شهري
 عمومی، و مستقل نهادهایی عنوان به سو یک از که طوري به است داده اختصاص خود به کشور اجرائی اداري

 خدمات توسعه. باشد می برخوردار خصوصی ساختار و جایگاه از نه و دارد را دولتی هاي سازمان ماهیت نه
 برخوردي گسترش به رو پدیده این با که کند می طلب شهروندان افزایش به رو انتظارات و مردم به شهري

 و محیطی زیست هايترافیک،آلودگی:جمله از شهري معضالت از بسیاري کاهش براي. آید عمل به شایسته
 خدمات باید دور چندان نه ايآینده در کشور شهروندان ضروري غیر ترددهاي از ناشی سنگین هايهزینه

 گام از یکی خود اقدام این. گردند دریافت نهاد این الکترونیکی هايپایگاه و اینترنت شبکه طریق از شهرداري
 سازمانی الکترونیک، شهرداري. باشد موثر بسیار تواند می نیز الکترونیک دولت ایجاد مسیر در که است هایی
 صورت به شهرداري وظایف حوزه در را خود خدمات ارتباطات، و اطالعات فناوري از گیري بهره با که است

 روزي شبانه صورت به شهرداري این خدمات. کند می ارائه شهروندان به باال امنیت با و دسترس قابل سریع،
 است ايیکپارچه سیستم نیازمند شهرداري لذا. است واقعی شهر در مکانی و زمانی هاي محدودیت از فارغ و

 هايگزارش آن وسیله به تا باشد شده تولید هاشهرداري نیازهاي با تطبیق جهت باال پذیري انعطاف با که
 پشتیبانی انسانی، منابع اداري، مالی، مختلف هايحوزه در شهرداري اطالعاتی فرآیندهاي از جامعی و پیچیده

 فناوري و ابزارها از استفاده. گردد اتخاذ شهري مدیریت حوزه در راهبردي تصمیمات ها آن پایه بر و تهیه...  و
 شهر، مدیران اهداف تحقق براي و شده گوناگون نهادهاي بین تعامل وایجاد سازي یکپارچه باعث نوین هاي

 از الگوبرداري کنار در مدیریتی بومی هاي اندیشه و توانایی از استفاده راستا این در. نماید می ارزش ایجاد
                                              .باشد سازنده تواند می مدرن و نوین هاي فناوري شده آشکار هاي ارزش

 براي که شهروندي مثال عنوان به. است بسیاري هاي مزیت داراي الکترونیکی شهرداري تحقق که است بدیهی
 شود می مواجه کارمندان یا مدیران زدن کله سر نظیر مسائلی با و کند می مراجعه شهرداري به کاري انجام

 فرآیند اداري فعالیت یک انجام تا شود می باعث بوروکراسی و کاري هاي رویه نامنظم هاي سیستم وجود یا و
 نظیرهزینه مختلفی هاي هزینه واقعی و فیزیکی سازمان یک در مسائل این بر عالوه. نکند طی را معینی و ثابت

 هزینه ،)برق و آب هزینه(باالسري هاي هزینه ،)لوازم خرید(تدارکات هزینه ،)کارمندان حقوق مثل(پرسنلی
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 مراجعه الکترونیکی شهرداري در که حالی در دارد وجود....  و) تعمیرات هاي هزینه مانند(تأسیساتی هاي
 اینترنت گستر جهان شبکه روي بر آنها مجازي محل به شهرداري فیزیکی محل به مراجعه جاي به کنندگان

 کارهاي تمام و شده متصل آنها سایت به نظر مورد هاي سایت وب آدرس کردن وارد با تنها و کنند می مراجعه
 گواهی و مجوزها اعم ملک سوابق قبیل از اطالعاتی و دهند می انجام اي واسطه هیچگونه بدون را خود اداري
 ملک، معوقه هاي بدهی سالیانه، عوارض میزان ساز، و ساخت مقررات و ضوابط شهرداري، طرف از صادره هاي

 استقرار مهم، مزیت این بر عالوه.آورند بدست را بود گذارخواهند تاثیر ملک بر که هایی پروژه و طرحها
                                :از عبارتند ها آن ترین عمده که داشت خواهد بسیاري هاي مزیت الکترونیکی شهرداري

شهر براي مناسب و مطلوب ارتباطی زیرساخت ایجاد  

آموزشی هاي کانال و بستر ایجاد و آوردن فراهم  

آنان نیازهاي به پاسخ با مردم زندگی کیفیت بهبود  

اي مرحله یک خدمات ارائه بر سعی و ارائه  

شهر رقابتی محیط تقویت  

سازمانی بین ارتباطات و تعامالت تسهیل  

شهري خدمات به ساعته 24دسترسی  

شهري اداره در مردمی مشارکت افزایش  

شهري ترافیک مقوله کاهش  

شهري هاي سازمان مدیران براي جامع اطالعات مدیریت سیستم یک ایجاد  

شهري منابع در جویی صرفه  

شهري امور و اداره فعالیتهاي هاي هزینه کاهش  

کارکنان عملکرد اعتبار و صحت و اداري فساد کاهش  

مردم آگاهی افزایش و رسانی اطالع هاي سامانه  

 

 

:الکترونیکی شهرداري ایجاد مراحل  
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 را مرحله چهار و کند می تبعیت الکترونیکی دولت الگوي از الکترونیکی شهرداري استقرار و گیري شکل
:گردد می شامل  

 اختیار در الکترونیکی ساده خدمات و ابزارها و بوده سازي فرهنگ مرحله مرحله این: پیدایش مرحله -1
 مرحله این در الزم اقدامات. باشد می مرحله این در گام اولین سایت وب احداث. گیرد می قرار کاربران
:از است عبارت  

الکترونیکی شهرداري استقرار جهت راهبردي و باالدستی سند یک تهیه  -  

اینترنتی تسهیالت ارائه -  

کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان و کشور وزارت در اطالعات تکنولوژیکی مناسب ساختار ایجاد -  

اطالعات فناوري تسهیالت به دولت کارکنان و شهروندان عمومی آگاهی افزایش -  

اطالعات فناوري در متخصص انسانی نیروي تربیت -  

 منابع و پردازد، می کاربران عموم براي خود خدمات گسترش به سازمان مرحله این در: ارتقاء مرحله -2
 زیرساخت توسعه هاي فعالیت. کند می دهی ساختار و تقویت مناسب خدمات ارائه براي را الزم اطالعاتی

 این در الرم اقدامات. گیرد می قرار اجرایی اولویت در بهتر خدمات ارائه براي افزاري سخت و اي شبکه هاي
:از است عبارت مرحله  

شهروندان به الکترونیکی خدمات ارائه -  

  الکترونیکی اطالعات از استفاده و توزیع تولید،

ویژه هاي آموزش و دولت کارکنان به تخصصی آموزش توسعه  

سنتی هاي رویه و شهري مدیریت نظام اصالح  

ها آن افزار نرم و افزار سخت ارتقاي و تجهیز شهري، اجرایی هاي دستگاه سازمانی بین و محلی شبکه ایجاد  

 این به ورود براي. کند می آغاز شهرداري با را خود آنالین تعامل کاربر مرحله این در: تعامل مرحله -3
 صورت به تعامل مرحله این در. باشند مطلوب اي شبکه و افزاري سخت هاي زیرساخت که است الزم مرحله

:یابد می تحقق ذیل موارد مرحله این در. شود می انجام کاربر طرف از بیشتر و خودجوش  

شهروندان و اجرایی هاي دستگاه بین در اطالعاتی تعامل  

ها شرکت و ها سازمان ادارات، سطح در یکپارچه عمومی هاي سیستم ایجاد  
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+ها سایت وب کردن تعاملی  

خصوصی و دولتی هاي دستگاه با ملی سطح در اطالعاتی تعامل  

سوم هزاره شهروندان عنوان به جهان اطالعاتی جامعه با اطالعاتی تعامل  

 خدمات و یابدمی گسترش شهروندان به شده ارائه خدمات دامنه مرحله این در: سازي یکپارچه مرحله -4
 جهت شهري مدیریت براي فرصتی توان می فرایندها سازي یکپارچه از استفاده با.  شودمی عرضه تريمتنوع
 جغرافیایی پراکندگی وجود ها شهرداري مهم هاي ویژگی از یکی. نمود فراهم شهروندان به خدمات کیفی ارتقاء
 هم یکپارچگی موضوع است الزم که باشد می وابسته نهادهاي و ها سازمان وجود نیز و مختلف هاي بخش
 فنی هاي حوزه در یکپارچگی مفهوم معموالً.  شود بررسی مختلف هاي سازمان بین هم و ها سازمان درون
 ها حوزه این از فراتر سازي یکپارچه ابعاد معموالً ولی گردد می مطرح اطالعاتی هاي بانک و ها سیستم یعنی

 حل راه یافتن به ها سازمان وکار، کسب محیط شدن رقابتی و بازار و اقتصاد شدن جهانی دلیل به. باشد می
 سازمانی ساختارهاي از بسیاري. دارند نیاز تر اطمینان قابل و پذیر انعطاف ساختارهاي با بهتر کار و کسب هاي

 جهت در مستقیم غیر یا و مستقیم صورت به را کاري فرآیندهاي که اطالعاتی هاي سیستم توسط تشکیالتی و
 از توانند می ها سازمان فرآیندها این مؤثرتر اداره با. اند یافته بهبود کنند می پشتیبانی سازمان ابقاء و رشد

 دو در. یابند دست رقابتی هاي مزیت به مشتریان دهی سرویس بهبود و تولید افزایش هزینه، کاهش طریق
 این. است شده ایجاد دهند می بهبود را کاري فرآیندهاي که متمرکز حلی راه به خاصی گرایش گذشته دهه

ERP از است عبارت سازمانی حل راه  هاي فعالیت از وسیعی طیف که است سازمان منابع تخصیص سامانه یا 
                                                       . دارد بر در شود می منتهی سازمان عملکرد بهبود به که را مختلفی

 در روز به روز یکپارچه هاي سیستم از استفاده به ایرانی هاي سازمان گرایش گرفته صورت مطالعات طبق
 و هماهنگی هستند، متعدد سازمانی واحدهاي داراي که شهرداري نظیر هایی سازمان در. است افزایش حال

 داده سایر نیز و بازخوردها دریافت براي مدیر. باشد می مشکل بسیار انسانی، منابع بین ارتباط و زمان مدیریت
. آنهاست با ارتباط برقراري نیازمند سازمان، یا مؤسسه هاي بخش کلیه از مرتبط اطالعات   و ها ERP  سیستم 

 تسهیل ها آن هدف و اند شده طراحی سازمان هاي تراکنش پردازش براي که هستند رایانه بر مبتنی هایی
 منابع ریزي برنامه سیستم. است یکپارچه محیطی در مشتریان به موقع به گویی پاسخ و تولید ریزي برنامه

 واحدهاي مدیران رو این از شود، می زیرمجموعه یا واحد هر در فرآیندها تمام کردن مکانیزه موجب سازمان
 دریافت خود سازمان مختلف هاي فعالیت و عملکرد از موقعی به هاي گزارش شوند می قادر شهرداري مختلف

 افزایش ضمن سازمان یک هاي بخش و واحدها کلیه بین یکپارچه کامالً اي زنجیره ایجاد با سامانه این. کنند
 منابع ریزي برنامه هاي سیستم. کند می فراهم نیز را آنی پاسخگویی قابلیت ها، بخش این از هریک کارایی

 اي شبکه اطالعات، آوري فن از استفاده با و نموده یکپارچه را بخشی بین و سازمانی هاي فرآیند کل سازمان
 یکپارچگی عدم. کنند می فراهم سازمان هاي بخش تمامی بین اتصال ایجاد جهت را افزارها سخت و افزار نرم از
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. دهد می سوق یکپارچه سیستم از استفاده به را ها سازمان آن، از ناشی مشکالت و سازمان در اطالعات
                                                                                                                      :نظیر مشکالتی

سازمان پراکنده هاي سیستم در تکراري اطالعات سازي ذخیره    -  

ها سیستم در موجود اطالعات مجدد ورود    -  

دیگر هاي سیستم یا سیستم در استفاده منظور به سیستم یک اطالعات تبدیل    -  

.اند یافته توسعه شده منسوخ کدهاي با که مختلف هاي برنامه مشکالت رفع و بروزرسانی توسعه،    -  

ها آن بین در اطالعات خودکار تبادل براي مختلف هاي سیستم بین ارتباط ایجاد براي نویسی برنامه    -  

  مختلف واحدهاي بین اثربخش ارتباطات وجود عدم    -

 صورت به مدیریت مهم هاي گیري تصمیم سبب که مناسب موقع در مناسب اطالعات به دسترسی عدم    -
.شود می شهودي  

: از عبارتند) ها داده و ها برنامه ، فرآیندها( سازي یکپارچه اهداف از برخی  

. شهروندان مشارکت مدیریت و الکترونیکی شهرداري استقرار براي مناسب بستر یک از استفاده    -  

 شهرداري سازي پیاده درجهت اطالعات فناوري تجهیزات و ابزارها و ها قابلیت از مناسب استفاده    -
. الکترونیکی  

. ها داده و افزارها نرم بین الزم تعامالت انجام با روز به و صحیح و دقیق اطالعات به سریع دسترسی    -  

. عملکرد ارزیابی و مختلف هاي ممیزي انجام براي مطمئن اطالعاتی پایگاه یک ایجاد    -  

. ها داده کردن وارد دفعات تعداد کاهش با ها داده افزونگی از جلوگیري    -  

  ها سیستم مختلف اجزاء و فرآیندها کلیه از بهینه استفاده امکان    -

 موجب مکانیزه کردن تمام فرآیندها در هر واحد یا زیرمجموعه می شود، از این رو مدیران ERP فن آوري 
 سازمان مختلف هاي فعالیت و عملکرد از موقعی به هاي گزارش شوند می قادر شهرداري مختلف واحدهاي

 مدیریت هاي ضرورت از یکی سازمانی منابع بر کارآمد و منسجم مدیریت اینکه به توجه با. کنند دریافت خود
ERP  شهرداریست،  در  تأثیر گیري اندازه در توانایی با و سازمان روندهاي در افراد عملکرد سازي شفاف با 

 افراد گیري جهت ترتیب این به و دهد می بسط سازمان در را نگر فرآیند دیدگاهی فرآیندها، در افراد عملکرد
 الکترونیکی شهرهاي. شد خواهد میسر منسجم شکل به سازمانی اهداف سمت به سازمان مختلف هاي بخش و

 بخش و دولتی خدمات داده هاي پایگاه به شهروندان دسترسی براي را نظر مورد بستر و افزار سخت افزار، نرم
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 عمده بخش ها شهرداري طریق این از و آورند می فراهم وب شبکه روي بر روزي شبانه صورت به خصوصی،
 سیستم نظیر یکپارچه هاي سیستم برقراري برقراري لذا. کنند می ارائه شهروندان  به را خود خدمات از اي

 بسیار شهري مدیریت راستاي در »شهروند و شهر«  نقش کردن شفاف براي شهرداري در شهرسازي یکپارچه
 ابزار از سریعتر و بیشتر گیري بهره سمت به را شهري مدیریت در دخیل فعالیتهاي و ها کوشش و بوده کارآمد

    .رهنمون،خواهدساخت باشد می شهرداري اصلی اهداف از که رسانی خدمات عرصه در نوین هاي آوري فن

:الکترونیکی شهرداري ایجاد هاي چالش ترین مهم  
 فناوري این با را خود هاي فعالیت چارچوب ها، سازمان تا شده موجب اطالعات فناوري رشد کنونی دنیاي در
 شوند، می محسوب شهر تپنده قلب که ها شهرداري نظیر مهم و بزرگ هاي سازمان رو این از. نمایند راستا هم
 باشد نمی میسر سادگی به عرصه این به ورود اما. نمایند هماهنگ مجازي و الکترونیک دنیاي با را خود باید

 ذیل موارد به توان می فرارو هاي چالش جمله از. داشت خواهد همراه به نیز را هایی چالش فرایند تغییر این و
                                                                                                                           :نمود اشاره

دار روند فرآیندهاي به سنتی فرآیندهاي کند تغییر -  

ارشد مدیران نامناسب پشتیبانی و حمایت -  

شهري هاي سازمان در ارتباطات و اطالعات فناوري مدیریت مناسب فرآیندهاي و تشکیالت نبود -  

ریزي برنامه بدون حرکت -  

المللی بین استانداردهاي از استفاده به اعتقاد پایین سطح -  

ها سازمان در فاوا عملکرد مناسب ارزیابی انجام عدم -  

ها پروژه اجراي براي کافی بودجه تخصیص عدم -  

سازمانی مقاومت -  

ICT هاي پروژه وابستگی - انسانی نیروهاي همکاري به   

پیمانکار انتخاب و شناسایی در ضعف -  

ICT تخصصی پرسنل انگیزه سطح بودن پایین - شهرداري   

متخصص نیروهاي جذب دشواري -  

 و اطالعات فناوري برنامه تدوین انسانی، منابع آموزش، سازي، فرهنگ شامل فنی غیر زیرساختهاي -
 ارتباطات
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 بودجه فاوا، عملکرد ارزیابی المللی، بین استانداردهاي فرآیندهاي مطابق فاوا تشکیالت و ساختار ایجاد عدم -
         .باشند می الکترونیکی شهرداري تحقق پیشبرد براي ها چالش مهمترین از همگی که حقوقی قوانین و

 و گیرد می شکل مناسب ارتباطی بسترهاي و افزارها نرم از اي مجموعه از استفاده با الکترونیکی شهرداري 
 مهم از یکی اینکه به توجه با. کند می برقرار پورتال یا سایت وب یک طریق از آن با را خود ارتباط شهروندان

 روز شبانه ساعات کلیه در خدمات کلیه به شهروندان دسترسی الکترونیکی شهرداري شعارهاي و اهداف ترین
 ها، دستورالعمل قوانین، به دسترسی امکان جامع و واحد الکترونیکی درگاه یک عنوان به پورتال باشد می

 درگاه این طریق از شهروندان. کند می فراهم روزي شبانه صورت به را شهروندان نیاز مورد خدمات و اطالعات
 هاي نقشه وساز، ساخت و اصالح تغییر، مجوزهاي دریافت جمله از شهرداري با مرتبط امور کلیه قادرند

 نظیر عوارض انواع پرداخت اینترنتی، هاي مزایده و مناقصات الکترونیکی، هاي پرداخت شهرداري، الکترونیکی
 انجام باال اثربخشی و امنیت با را آماري اطالعات کلیه و پارکینگ حذف جرایم شهرسازي، نوسازي، درآمد،
. گردد می شهروندان به شهرداري خدمات ارائه امکان الکترونیکی هاي کیوسک از استفاده با همچنین. دهند

 سیستم یک توسط و بوده دارا را الکترونیکی پست و اینترنت به دسترسی قبیل از امکاناتی ها کیوسک این
 را زمان و درهزینه جویی صرفه ترتیب این به و کنند می ارائه را شهروندان نیاز مورد خدمات داخلی اي رایانه
 از توانند می همراه هاي تلفن کوتاه پیام خدمات قابلیت از استفاده با شهروندان طرفی از. شوند می سبب

                                                                   . نمایند پیدا آگاهی دیگر موارد و اورژانس ترافیک، وضعیت

 اند رفته پیش شدن الکترونیکی سمت به موفقیت با که شهرهایی در شده تجربه هاي ارزش از مندي بهره
 سیستم استقرار با. بود خواهد شهري مدیریت براي مناسب مدل به دستیابی و الگوبرداري براي سازي زمینه
 مدیریت یک نظارت تحت ها فعالیت تمام و شود می جلوگیري موازي هاي فعالیت از شهر در  یکپارچه هاي
 دیگر عبارت به یا و نبودن یکپارچه دلیل به اداري امور انجام به مربوط مشکالت اکثر. گیرد می صورت واحد

. است الزم ها شهرداري در یکپارچگی مزایاي از گیري بهره براي. باشد می اداري هاي پروسه بودن پراکنده  
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 فصل ششم:
 شهرداري الکترونیک ومقایسه با دیگر شهرداري هاي جهان
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 مقدمه:
سایرکشورها با ایران در شهري مدیریت عنوان به ها شهرداري وظایف مقایسه  

 در تواند می مرکزي حکومت که است این دارد، وجود آلمان شهرداریهادر وظایف لحاظ از که مهمی موضوع
 کاري اما. کند محدود را محلی هاي اداره گیري تصمیم آزادي قانونی، تغییرات پدیدآوردن با ها زمینه تمامی
 آمد در %25 جاکه آن از دیگر طرف از. است مسأئله بودن حقوقی بر نظارت نیز شده انجام صورت این کهدر

 خارج از محلی هاي اداره برکارکرد سایرکشورها، مانند هم آلمان در شود، می تأمین مرکز طرف از شهرداري
                                                                                                             .شود می تأثیرگذاشته

:است شرح به آلمان شهرداریهاي وظایف اهم  

ها موزه و ارکسترها اپراها، تئاترها، اداره -1  

 فوق ها،باقیخدمات موزه بجز وجود این با. دارد قرار شهرداریها محلی وظایف زمره در زمینه این در خدمات
.دهند می انجام بزرگ شهرداریهاي را  

اجتماعی کمکهاي -2  

 رسانند می کمک گیرندو، کمکنمی اجتماعی تأمین سازمان از که محتاجی افراد به زمینه این در ها شهرداري
 بیماران، به کمک مانند(  ویژه کمکهاي تا روزانهگرفته زندگی گذران به کمک از مختلف هاي زمینه در و
 خدمات تأسیسات ایجاد به اقدام شهرداریها اینها، بر عالوه. میکنند کوشش)  معلوالن و کووران. پیران،.

                                     .نمایند می همکاري رسانی کمک نهادهاي دیگر با ها زمینه ودراین کرده اجتماعی

جوانان به کمک-3  

 کارهاي از است عبارت زمینه نخستین.است شده متمرکز زمینه دو در جوانان به کمک در شهرداریها وظایف
 جوانان سالم تفریحات به مربوط کارهاي کلی طور نیزبه دومینزمینه.  معلوالن از نگهداري و آموزش به مربوط

                                                                                                               .میباشد آنها کاري بی ایام در

بیمارستانها اداره-4  

 شده شهرداریهاگذشته عهده بر ایالتی حکومت سوي از که است جملهوظایفی از بیمارستانی خدمات انجام
 توسط شهرداري، بیمارستان. ساختن کجا در و چگونه در ريگی تصمیم نظیر سببمسائلئی بدین. است

 می عهدهشهرداري به آن اداره شد، ساخته بیمارستان که آن از بعد. شود می حل ایالتی حکومت شهرداریو
                           .شوند می شهرداریمحسوب کراکنان آنها پزشکان حتی بیمارستانها، نوع این پرسنل. باشد
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بهداشتی خدمات-5  

:  از عبارتند خدمات این مهمترین. دهند انجام بهداشتی خدمات خود درمنطقه که هستند موظف شهرداریها
 مختلف،واکسیناسیون مسائل در کار ایمنی تأمین و زیست محیط حفظ بر نظارت واگیردار، بابیماریهاي مبارزه

                                                                               .                                 مرتبط مسائل سایر و

ورزش-6  

 شهرداریها. باشد می ورزشی خدمات و بدنی تربیت زمینه در شهرداریها مختار خود ادارهمحلی وظایف از یکی
 به ورزشی وانجمنهاي ها اتحادیه کلوپها، به کمک با یا و سازند می ورزشی تأسیسات مستقیم طور به یاخود

                                                                                       .رسانند می یاري مراکز گونه اوین تأسیس

ساختمان بر نظارت و نوسازي عمرانی، تدوینبرنامه-7  

 آهن راه استثناي به(  شهري محدوده داخل زمینهاي تمامی آینده برنامهتوسعه که هستند موظف شهرداریها
 ساخت،اصالح حق داراي شهرداریها. کنند معین عمرانی طرحهاي وسیله به را) راهها سازمان ملیو دفاع فدرال،

 نظارت سازي ساختمان امر بر حکومتایالتی نام به و ایالتی قوانین طبق و شهرداریها. باشند می ونیز نوسازي و
                                                                                                                           .کنند می

اجتماعی مسکن تـأمین-8  

 مسکن ساخت امر در که واحدهایی شرکتهاو به ایالت مالی منابع از کمک و وام انتقال طریق از شهرداریها
 سهمی فقیر افراد منزل کرایه پرداخت در توانند می نیز رسانندو می یاري امر این به کنند می فعالیت اجتماعی

                                                                                                                          .بگیرند عهده بر.

گورستانها و پارکها جنگلها، ، باغچه اداره-9  

 گورستانهاتوسط فعالیت. شهرداریهاست عهده به آنها از نگهداري و پارکها احداث نیز درآلمان کشورها همه مثل
                  .دارند عهده نیزبه را قبرها ساخت شهرداریها آلمان جنوب شهرهاي در. شوند می تنظویم شهرداریها

کانال و پل خیابان ساخت-10  

 شده تقسیم شهرداریها و بخشها ایالتها، فدرال، حکومت بین راه نگهداري ساختو وطیفه آلمان در
 کانلهاي پلهاو مورد در اصل همین. باشند می خود منطقه. راههاي نگهداري و ساخت مسوول شهرداریها.است

 می پرداخت دارند، قرار کنارراه در که صاحبان را جدید راههاي هزینهساختمان %90 دارد، مصداق نیز آب
       .کنند
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فاضالب سیستم-11  

. استرفته باال بسیار کار این هزینه فاضالب آبهاي تصفیه شدن اجباري خاطر اخیربه سال25در همه این با
                                                           رسانند می انجام به مشترکان از هزینه اخذ با را کار این شهرداریها امروزه

خیابان پاکیزگی و زباله دفع و آوري جمع-12  

 می پرداخت مردم خود توسط آن تکنیکی مخارج خاطر به امروزه نیز شهرداري خدمتسنتی این هاي هزینه
                                                          .پذیرد می صورت شهرداري به وابسته واحد یک توسط کار واین شود

گاز و برق ، آشامیدنی و مصرفی آب تأمین-13  

. دهند می انجام خودشان را مشترکان به آن رساندن و آبمصرفی تأمین کار شهرداریها تمام که گفت توان می
                                      .شود می انجام خصوصی یاشرکتهاي و شهرداري/ ادارههاي طرف از نیز آب تهیه

 شهرداریها، بیشتر برق تأمین مورد در اما. دارد مصداق نیز مرکزي وحرارت گاز برق، مورد در فوق موارد
                                                                .هستند مرکزي برق شبکه به وابسته بزرگ بجزشهرداریهاي

شهر درداخل مسافر نقل و حمل-14  

 اما. شود می محسوب شهري ازخدمات جزئی گیرد، می صورت مترو اترامو اتوبوس، وسیله به که نقلی و حمل
 تأسیسات از استفاده و اندازي راه. پذیراست انجام حکومتفدرال و شهرداریها،ایالتها همکاري با پرهزینه کار این

                                                          .باشد می شهرداري به وابسته هاي مدیریت عهده به معموالً  مربوطه

اجتماعی نظم و امنیت به مربوط وظایف-15  

 و) ها بنزین پمپ و مختلف مشاغل(کاسوبها براي کسب پروانه صدور تظاهرات، و گردهمایی براي اجازه دادن
 صدور و موتوري نقلیه وسائط براي فنی معاینه برگ صدور زیست، محیط آلودگی کنترل – برآنها نظارت
 ، شهروندان واقامت محل از اطالع رانندگی، و. راهنمایی مقررات رعایت و نظم برقراري و رانندگی نامه گواهی
 بهامور رسیدگی)  فوت و تولد طالق، ازدواج،(  احوال ثبت به مربوط امور انجام پاسپورت، و شناسنامه صدور
                                    گیرد می انجام مرکزي حکومت نظارت با که شهرداریهاست وظایف جمله از بیگانه اتباع

نشانی آتش خدمات-16  

 نجات حریق ایجاد از جلوگیري که خود وظایف کنار در گسترده بهطور شهرها حریق اطفال واحدهاي امروزه
 وآماده مجهز العاده فوق شرایط کلیه در پیشرفته تکنیکهاي کارگیري به یا باشد، می مهارحریق و مصدوم افراد

                                                                                                                   .باشند می خدمت
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ها مدرسه-17  

 عهده به را دبیرستانها راهنمایی، ابتدائی، هاي مدرسه نگهداري و تعمیر چونساخت، وظایفی شهرداریها امروزه
 خود استخدام تحت افراد کمک به شهرداریها را بناها گونه این نگهداري و آموزشی وسایل تأمین دارندنظافت،

 تأسیس به نسبت  محلی هاي اداره کمکسایر به یا و تنهایی به تنهایی به توانند می شهرداریها دهند می انجام
                                                                               .نمایند اقدام ساالن بزرگ جهت آموزشی کالسهاي

ها خانه کتاب-18  

 امور انجام و کتاب خرید و تهیه نیاز، مورد پرسنل أمینآنها،ت براي ساختمان احداث ها، خانه کتاب ایجاد
.باشد می ها شهرداري وظایف جمله از آنها مالی  

اقتصادي پیشرفت تشویق-19  

 امکانات که صورتی در زمینه، این در کمک و اقتصادي پیشرفت تشویق مسأله به اخیر،شهداریها سال 25 در
 کنند می سعی هدف این به نیل براي شهرداریها. دهند می بیشتري اهمیت نکند، مطالبه را زیادي وپرسنل

 بدین و نمایند فراهم جدید گذاري سرمایه کاناتما شهر در و کنند جذاب اقتصادي لحاظ از را خود منطقه که
 عبارتند اند شده گرفته پیش در شهرداریها توسط که اینکار راههاي. دهند افزایش را شهر اقتصادي توان ترتیب

                                            .غیره و زمین آوردن فراهم بوروکراسی، کردن مشاوره،کم شناساندن، تبلیغات از

شهرداري اقتصادي کوششهاي-20  

 شهرداري مثال، براي. دارد وجود ایلتهایمختلف و شهرداریها بین اجرایی لحاظ از زیادي فرق زمینه این در
 ، ایالتی حکومت همراهی دارد،به خود مالکیت در را آن سهام %5 که سهامی شرکت یک طریق از هانوور

. کند می اداره را هانوور المللی بین نمایشگاه نوع همین از دیگر شرکت کند،یک می اداره را هانوور فرودگاه
                                                                                   .باشد می نیز انداز پس صندوق مالک شهرداري

 شهرداري کشور این در.  باشد می گسترده بسیار ها شهرداري وظایف دامنۀ آلمان در شود، می مالحظه چنانکه
 ، عمرانی هاي برنامه اجتماعی، مسکن ورزش ، بهداشتی امور ، اجتماعی اموررفاه فرهنگی، امور متولی ها

 حتی و زباله دفع و آوري جمع شهر، تنظیف نشانی، آتش شامل شهري خدمات نقل، و حمل هاي زیرساخت
 شهرداري ازوظایف نیزیکی گردهمایی براي مجوز صدور جاست، این جالب. باشد می امنیتی و انتظامی امور

                                            .میباشد آلمان دموکرات جامعه در شهرداري جایگاه دهنده نشان امر این. هاست

)پاریس(  فرانسه در ها شهرداري وظایف  
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 جلسه دستور تنظیم و تهیه آنها، نهایی کنترل و محلی شوراي هاي تصمیم اجراي شهردارمسؤلیت پاریس در
 قانونی درمسائل شهرداري نمایندگی عمومی، خدمات انجام بر نظارت و کنترل شورا، هاي جلسه بر وریاست

 بودجه نمودن واگذار و شهرداریها،تفویض پرسنلی امور سرپرستی و نظارت مرکزي، حکومت با ارتباط در
                                                                                                  .دارد شورارا تصویب براي سالیانه

 وعضو بزرگ پاریش منطقه فرماندار(  مرکزي دولت نماینده شهردار همچنین شهرداري، انجاموظایف بر عالوه
                                                                                                                         .است) دولت هیأت

 وابستگی عین در پاریس شهرداري. شود می ادامهذکر در که دارد عهده به اي هگسترد وظایف پاریس شهرداري
 زیر شرح به پاریس شهرداري وظایف اهم.  است برخوردار گستردهاي وظایف و اختیارات از دولت به نسبی
                                                                                                                                      :است

بنایی زیر و شهري خدمات ارائه -1  

 نشانی،ایجاد آتش خدمات ارائه گورستان، اداره و آوریزباله،ایجاد جمع ، فاضالب و انتقال و تصفیه آب، تأمین
.سبز فضاي زمینه در وتحقیقات نگهداري توسعه ،  

شهري ریزي برنامه-2  

 کنترل و نظارت ساختمانی، پروانه صدور شهرسازي معماري امور بر نظارت ، شهري هتوسع هاي طرح تهیه
غیره و ساختمانی  

زمینی رو و زمینی زیر:شهري ترافیک مدیریت-3  

:زیست محیط حفاظت-4  

زاید مواد بازیافت ، سروصدا. هوا آب، حفاظت  

ها مدرسه امور به رسیدگی-5  

ورزش و ،جوانان فرهنگی امور به رسیدگی-6  

 اداره ها، خانه کتاب اداره جوانان، هاي وسرگرمی فراغت اوقات براي ریزي برنامه ورزشی، هاي فعالیت ترویج
 توسعه انجمن اداره تاریخی، بناهاي امور به رسیدگی تئاترها، و سینماها اداره ها، موزه و اداره سراها، فرهنگ

 امورموسیقی، به رسیدگی. فرهنگی، تبادلهاي به مربوط امور به رسیدگی فرهنگی، میراث ونگهداري حفظ و
                                                                                      .تصاویر و حرکات تأسیس شعر، خانه تأسیس

اجتماعی خدمات و رفاهی امور به رسیدگی-7  
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 انجام افتادگان، کار از حمایت نوزادان، و مادران از حمایت انجمن تأسیس ها، مدرسه بهداشت به رسیدگی
                                    .پاریس ساکنان اجتماعی آوریاطالعات رفاهی،گرد و بهداشتی مسائل زمینه در مطالعات

اقتصادي امور-8  

کاریابی اقتصادي، توسعه دفتر تأسیس کاریابی، بورس اداره محلی، بازارهاي امور رسیدگیبه  

شهر عمرانی امور کلیه انجام-9  

.شهر نیاز مورد هاي ساختمان وئ پلها راهها، ساخت شامل  

 اهمیت دارد، قرار شهرداري عهده بر رود، می شهر یک در آنها انجام تصور که وظایف تمامی تقریباً پاریس در
 به را جمهوري ریاست مقام به پاریس قبلی شهردار ارتقاي که شود احساسمی بیشتر وقتی پاریس شهرداري

                                                                                                                             .آوریم خاطر

)ترکیه(  استانبول شهر کالن شهرداري وظایف  

 مشخصاً  که هستند ترکیه هاي شهرداري سنتی خدمات و وظایف تمامی انجام مسؤول ها، منطقه ها شهرداري
 وسیلهشهرداري به مشترك صورت به وظایف سري یک نتیجه در. است نشده واگذاري مرکزي شهرداري به

                                                                                  .گیرد می انجام ها منطقه شهرداري و شهر کالن

:از است عبارت ترکیه کشور شهرداریهادر وظایف رئوس اما  

شهري کالن ریزي برنامه-1  

بنایی زیر تأسیسات-2  

مسکن ساخت و ریزي برنامه-3  

شهري نقل و حمل-4  

شهر پاکیزي خدمات-5  

شهري امنیت و انتظام خدمات-6  

اقتصادي توسعه-7  

بهداشتی و خدماترفاهی-8  

آموزشی ، فرهنگی خدمات-9  
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 ترکیه، هاي شهرداري قانون اساس بر استانبول، شهرداري از نظر صرفاً که است ضروري مهم نکته این ذکر
 وظایف بعضی انجام ترتیب بدین. شوند می تقسیم گروه چهار به درآمد وضعیت و وظایف اساس بر ها شهرداري

 و شده اجباري دارند، زیاد درآمد هاکه شهرداري از دسته آن براي تنها باشند، می زیادي هزینه متضمن که
                                                                                          .است درآمده داوطالبانه صورت به بقیه براي

 تخصیص دیگر وظایف براي اي بودجه تواند نیم اجباري وظایف انجام از پیش شهرداري یک قانون، این طبق
.کند می محدود و مشروط را وظایف ها شهرداري وظایف که این رغم علی بنابراین دهد،  

)مالزي( کواالالمپور شهرداري وظایف  
 در وظایف بودن دستوري مسأله از عبارت است، حاکم مالزي در محلی دولت وظایف انجام برنحوه که مفهومی

 خیابانها روشنایی زباله، آوري جمع نظیر اساسی وظایف تمامی دستوري، وظایف.آنهاست بودن اختیاري مقابل
 تأمین یا اولویت و شود ارائه باید حتماً خدمات این. گردد می شامل را عمومی بهداشت به مربوط وفعالیتهاي

 شامل و بوده انتخابی پیداست، نامش از که طور همان اختیاري وظایف دیگر سوي از. است عمومی بهداشت
 هاي طرح نمودن آماده و مسکن فراغت، اوقات گذران وسایل فراهم نظیر شهري توسعه به مربوط وظایف کلیه

 آن حال. آیند می حساب به جاري وظایف. عمده ماهیت نظر از وظایفدستوري کلی طور به. باشد می مختلف
                                                                                   .باشند می اي توسعه ظایف اختیاري،و وظایف که

:باشد می زیر شرح به است، شهرداري برعهده که وظایفی اهم مشخص طور به کواالالمپور در  

شهري بهداشت و نظافت-1  

خیابانها نگهداري و ایجاد،توسعه-2  

ترافیک مدیریت-3  

فاضالب به مربوط امور-4  

توسعه کنترل و ریزي برنامه-5  

شهري زیباسازي-6  

تفریحات و پارکها امور-7  

اجتماعی مساکن ساخت و شهري مسکن مدیریت-8  

اموراقتصادي و تجارت کنترل-9  
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 بخش مشارکت طریق فرصتهایاشتغاالز تدارك و المللی بین اقتصادي فعالیتهاي توسعه و حفظ شامل
ملی توسعه خصوصیدر  

جدید شهرکهاي توسعه و ریزي برنامه-10  

شهر اطراف روستاهاي و محروم نواحی توسعه سطح بردن باال و بهبود-11  

طبیعی بالیاي کنترل و هماهنگی مدیریت-12  

  ها شهرداري دیدگاه از اهمیت کم و اصلی،مهم وظایف

ایران در  

 ها شهرداري وظایف اساس همین بر استکه بوده درصد 4/48 تقسیم ها شهرداري وظایف کل انجام متوسط
:نمود تقسیم گروه 3 به توان می را  

 را آنها میتوان و دهند می انجام را آنها) درصد 80 از بیش(  ها شهرداري مطلق اکثریت که وظایفی - الف
.نمود تلقی ها شهرداري عملی تأکید مورد و اصلی وظایف  

 تشکیل را آنها مهم وظایف و رسند می انجام به ها شهرداري درصد 80 تا 50 توسط که وظایفی -ب
.میدهند  

 جزء ف مالحظاتی با را آنها توان می و دهند می انجام را آنها شهرداریها درصد 50 از کمتر که وظایفی -پ
.نمود قلمداد خودشان دیدگاه از و عمل در( ها شهداري اهمیت کم وظایف  

اصلی وظایف  

 جزء مالحظاتی، با را آنها توان می و دهند می انجام را آنها شهرداریها درصد 80 از بیش که اي وظیفه هشت
.نمود قلمداد) خودشان دیدگاه از و عمل در(  ها شهرداري اهمیت کم وظایف  

:از عبارتند رسانند می انجام به را آنها ها شهرداري درصد80از بیش که اي وظیفه هشت  

معابر آسفالت و گذاري ،جدول سازي زیر-1  

روسازي پیاده-2  

عمومی وفضاي پارك نگهداري و احداث-3  

زباله بهداشتی دفع و آوري جمع-4  

شهري اماکن و معابر نظافت-5  
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ساختمان پروانه صدور-6  

ساختمانی باتخلفات قانونی برخورد و صد ماده کمیسیون تشکیل-7  

.معبر سد از جلوگیري-8  

 

 

مهم وظایف  

 کارخانه اندازي راه همچنین و روز بازار گورستان، کشتارگاه، شامل شهري خدمات تأسیسات وادارة احداث
 حفاظتی تأسیسات ایجاد ، آتشنشانی و ایمنی خدمات ارائه ، تاکسیرانی امور ادارة ، کتابخانه احداث آسفالت،

 کنترل ، بناها از خطر رفع قنوات، و ها مسیل سطحی،الیروبی هاي آب آوري جمع شبکه ایجاد.. )گیرو سیل( 
 شهرداري درصد 80 تا 50 بین که باشند می وظایفی تابلوها، انواع و پالك ونصب معابر نامگذاري مزاحم، صنایع

                                                                                                          .رسانند می انجام به آنهارا ها

)شهرداریها دیدگاه از(  اهمیت کم وظایف  
 ویژه شرایط یا جمعیت به آنهابستگی اجراي و باشند می اجرا قابل ها شهرداري تمام در که وظایفی از برخی
 انتشار و چاپ از عبارتند اند، مانده متروك – درصدآنها 50 از بیش – ها شهرداري اغلب در اما ندارد، شهر

 شهرداري کارکنان براي آموزشی هاي دوره برگزاري ، شهر بندي منطقه بانقشۀ همراه اجرایی مقررات و ضوابط
 شامل شناسنامه تنظیم ، پارکینگ احداث بازي، زمین احداث فرهنگی، مراکز احداث آبریزگاه، احداث ها،

 انجام مشخصات، تنظیم از پس ها پارك و معابر درختان کوبی پالك درختان، تقریبی سن و نوع تعدادد
.زلزله خطر از شهر حفظ براي تدابیري اتخاذ ، حریق خطر از شهر زیبایی و بهداشت حفظ جهت الزم اقدامات  

 نقشه با همراه اجرایی مقررات و ضوابط انتشار و چاپ جمله از میشود انجام ندرت به ونیز وظایف این از برخی
 با آنها ساختن آشنا و شهروندان به و رسانی اطالع زمینۀ در شهرداري وظایف جمله از که شهر بندي منطقه
 شود می انجام) درصد 19( شهر هفت در فقط که است شهري جامع هاي طرح قبال در خود وظایف و حقوق

 به اهمیت از که اماکن ایمنی شناسنامه تهیۀ مانند حریق خطر از شهر حفاظت براي موثر تدابیر اتخاذ یا و
                                                             .میشود انجام شهرها درصد 35 در تنها اما است برخوردار سزایی

 و کنترل و شهري محیط بهبود شهري، مرور و عبور بهبود هاي حوزه در بیشتر شهرداري موردتأکید وظایف
 می انجام به را ن.آ ها شهرداري درصد80از بیش که اي وظیفه ها، حزه سایر در و دارند قرار شهري نظارت

                                                                                                              .شود نمی مشاهده رسانند،
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فتم:فصل ه  
 مفاهیم اولیه درآموزش الکترونیکی

(E-learning) 
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  :مقدمه

وخصوصا تکنولوژي اطالعات باعث تغییرات بسیاري در زمینه آموزش الکترونیکی  پیشرفت روزافزون تکنولوژي
شده است عواملی چون کاهش هزینه آموزش، سهولت حضور در کالسهاي مجازي، تنوع دروس، زمان انتخاب 

بوده تأثیر نپذیري زیاد آموزش الکترونیکی در گسترش این پدیده بیوآمد و انعطاف آن، کاهش هزینه رفت
از راه دور است، اما مراکز و  آموزش الکترونیکی در ایران صنعتی نوپا در تکنولوژي آموزشی وآموزشست.ا

ها در تالشند تا هرچه سریعتر الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی  مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه
 کشور در زمینه آموزش الکترونیکی ارائه کنند.

«E - learning» 
 ،)گذاري ارزش گونه هر از فارغ( انتشار حق المللی بین قوانین نشدن اجرایی و نپذیرفتن دلیل به ما، کشور در
 گذاردن تنگنا در براي حقوقی الزامهاي تدریج به اما آییم، نمی شما به المللی بین تعهدات ناقض ظاهراً چه اگر

 سایر در خود آثار از حقوقی مستند دفاع امکان عدم خاطر به نیز ما و شود می تر شدید ایران، چون کشورهایی
 شده حاکم داخلی عرصه در فکري، مالکیت نقض در که مرجی و هرج. شویم می متضرر بیش و کم کشورها،

 مدرسی اینکه تصور. است چشانده آن مخالفان مذاق به را انتشار حق قوانین به پایبندي عدم تلخی است،
 دسترس در الکترونیکی آموزش سیستم در و الکترونیکی صورت به آموزشی متن عنوان به که مطالبی ببنید

 سمینار در دیگران سوي از مطلب، عناوین در تغییر بدون حتی علمی، مقاله عنوان به شده، گذارده دانشجویان
 رود نمی گمان که است شده رایج بقدري ها سرقت اینگونه. است کننده مأیوس بسیار است شده ارائه علمی
 تعهد یادآوري ضمن تا است نیاز مورد شدیدي حقوقی کارهایی و ساز. باشد کارساز چندان اخالقی هاي توصیه

 هرگونه پوشی چشم قابل غیر و درخور عواقب آثار، مالکان و کنندگان تولید حقوق رعایت به کاربران همه
                                                                                                            .کند تفهیم آنان به را تخلف

  آموزش الکترونیک چیست ؟
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ل کامپیوتر، مث هاي الکترونیکی،تمیسیا آموزش الکترونیکی، بطور کلی بهره گیري از س Learning-Eمنظور از 
مجازي نظایر این هاست که با   ، نشریه هاي الکترونیکی و خبرنامه هاي Multimediaهاي  CDاینترنت، 

  صرفه جویی در وقت و هزینه و ضمنا یادگیري بهتر و آسانتر. هدف کاستن از رفت و آمدها و

 تحقق براي پژوهان دانش دادن محورقرار با یادگیري، و آموزشی امکانات براي است تعریفی ، آنالین آموزش
 هاي تکنولوژي ترکیب راه از) مجازي آموزش قلب عنوان به(مدار مسأله و تجربی یادگیري ، یتیموقع فراگیري

 و آید می حساب به سیستم هوشمند هسته که است مطرح الکترونیکی درس کالس یک سیستم این در نو،
 هم به را کابل،آنها یا کوتاه امواج راه از که ماهواره یک و است پژوهان مجازیدانش حضور محل که شبکه، یک

                                                                                                                        .سازد می مرتبط

  دامنه آموزش الکترونیک
  امکانات به چند دسته تقسیم می شود. آموزش الکترونیک دامنه گسترده اي دارد و بسته به نوع استفاده و

  .آموزش بر پایه وب1

  . آموزش مبتنی بر کامپیوتر2

  . آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال همراه3

  . آموزش از طریق تلفن همراه4

  آموزش الکترونیکی و اقتصاد
یجاد نموده است. افزایش ارزش سرمایه بشري در اقتصاد جدید، ضرورت شکلهاي بیشتر و بهتر آموزش را ا

  آموزش الکترونیکی نیز راهی جدید براي ایجاد یک اقتصاد جدید می باشد.

  دانشگاه مجازي

آموزش را در بر میگیرد که در آن از انواع ابزار  اي نه چندان طوالنی دارد، فرآیندي ازاین نوع آموزش که سابقه
  اینترنت، شبکه و ... براي آموزش استفاده میشود.هاي الکترونیکی چون ویدئو، ماهواره، لوح فشرده، و رسانه

دایی استاد از دانشجوست، همینطور فرا مکان و زمان بودن آموزش از طریق برجسته ترین مزیت این آموزش ج
  است. 21این سیستم از ویژگیهاي بارز دیگر این شیوه آموزشی در قرن 

یا همان آموزش مجازي سر برآوردند، زمان تولد هاي مجازي نیز از دل آموزش از راه دور و  اما دانشگاه 
دانشگاههاي مجازي محل  دانشگاههاي مجازي را میتوان مقارن با گسترش شبکه اینترنت در جهان دانست.

نوآوریها خواهند بود همینطور فناوري اطالعات موجب افزایش  مناسبی براي ظهور و بروز استعدادها، خالقیت و
  ردد.کارایی فرایند آموزش میگ
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  مزایاي دانشگاه مجازي

  عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کالس

  عدم وابستگی کالس درس به زمان خاص

  پشتیبانی از تعداد زیاد دانشجو در یک کالس

 باال بردن سطح علمی جامعه

  هاهزینه کالس

رسند. در یک نگاه گذرا و هاي سنتی به نظر میتر از سیستمهاي آموزش مجازي در نگاه اول ارزانسیستم
تر هستند، چراکه این هاي آموزش و پرورش مجازي ارزانسطحی ممکن است که کاربران تصور کنند سیستم

کنند. اما هاي کمتري شرکت میدهند و دانشجویان در کالسهاي کمتري را ارایه میمراکز آموزشی قیمت
یابید که هر دو سیستم در واقع داراي هزینه یکسانی هستند. طور کلی به این مسئله نگاه کنید، درمیچنانچه به

هاي مجازي در نظر نام و تهیه وسایل و مواد الزم براي کالسهاي مربوط به شهریه ثبتدر صورتی که هزینه
  .یابیم که این دو سیستم تقریبا یکسان هستندگرفته شود، درمی

الکترونیکی آموزش فواید از برخی  

 جوامع وثبات بقا امکان درسی، برنامه و یادگیري دانش، شدن جهانی با ما الکترونیکی یادگیري انواع در.1
 یادگیري فرآیند شدن منعطف یادگیري، جامعه علمی سطح افزایش آموزشی، نظام در عدالت تحقق آموزشی،

               .هستیم روبرو گرایی نخبه بجاي فراگیران استعدادهاي کلیه پرورش فراگیران، سبکهاي و نیازها دربرابر

 مفاهیم ادغام شدن، جهانی عصر در الکترونیکی آموزش کمک با المللی بین یادگیري ، العمر مادام آموزش. 2
 دستیابی شده، هدایت شخصاً یادگیري بازترکیبی، و تشخیصی هاي مهارت بر تأکید افراد، زندگی با انتزاعی

 هاي مزیت دیگر از تفکرجانبی هاي مهارت پرورش و شناختی فرا و شناختی یادگیري باالي سطوح اهداف به
 فکري افق ارتقاي به قادر صحیح اجراي و ریزي برنامه درصورت رویکرد این. باشد می آن توجه خور در

     .است آن از ناشی الزامات دادن پوشش براي تالش نهایت ودر آنها دیدگاه مستمر تحول و تغییر فراگیران،

 و فناوري اجتماعی و فرهنگی اخالقی، پیامدهاي اطالعاتی جامعه در که پذیر مسوولیت شهروندانی تربیت. 3
                                                                                    .کنند می درك درستی به را گروهی هاي رسانه

 این باالي هاي قابلیت.  است کرده دگرگون را آموزش شیوه ، جدید الگوي عنوان به الکترونیکی آموزش
 در درخواستها از باال حجم این اجابت امکان عدم و مجازي آموزش براي گسترده تقاضاي و آموزشی سیستم

 شیوه اینرو از. است کرده ناپذیر انکار را الکترونیکی آموزش کارگیري به ضرورت و اهمیت فعلی، آموزشی نظام
 یادگیري سامانه در مجازي یادگیري راستاي در.  باشد می توجه مورد بسیار الکترونیکی اموزش چگونگی و
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 آموزش سامانه در جدید خدمات ارائه و روز نیاز با متناسب  و همزمان پیشرفت به ملزم ها کتابخانه الکترونیکی
                                                                                                               .باشند می الکترونیکی

                                                                 الکترونیکی آموزش محیط ازطریق آموزش و یادگیري بهبود هاي راه

                                                                                                                 ها درس مرور امکان.1

 علت به است ممکن بیماري بر عالوه پژوهان دانش. دهد نمی دست از را درس کالس   نباید پژوهان دانش.2
                                                                               :بدهد دست از را آنها از بخشی یا ها درس زیر هاي

                                                                                    وشغلی کاري مسائل واسطه به محدودبت داشتن-

 ازکودکان یا و بگیرند کودکان نگهداري مراکز از را خود فرزندان باید که والدینی ویژه به( خانوادگی تعهدات-
                                                                                                          ).کنند مراقبت خود بیمار

 وزمان کنند طی طوالنی هاي مسافت باید حضوردرکالس براي پژوهان دانش از بعضی ذهاب و ایاب مشکالت.3
                                                                                               .نمایند وآمد رفت صرف زیادي

                                 .است یافتنی دست اینترنت شبکه راه از فقط که اطالعات دنیاي به راحت دسترسی. 4

                                  مجازي آموزش سامانه محیط از وري بهره راه از مهم و اساسی  هاي صالحیت ایجاد.5

 از مختلف متدهاي دور راه از آموزش. گردد می تلقی دور راه از آموزش انواع از یکی الکترونیکی یادگیري
 ییک نیز الکترونیکی یادگیري. شود می شامل را رادیو و مکاتبه پست، تلویزیون، بر مبتنی سیستمهاي جمله

 از. کنیم می مرور را موضوع این از مشاهیر مختلف تعاریف. باشد می آموزش از مدل این یافته تکامل انواع از
:جمله  

 می یادگیري توسعه و اداره، انتخاب، تحویل، طراحی، براي شبکه، فناوري از استفاده الکترونیکی، یادگیري
                                                                                                                                     .باشد

                 .شود می تلقی یادگیري تجربه خلق براي اي رایانه و اطالعاتی فناوریهاي کاربرد الکترونیکی یادگیري

 الکترونیکی بصورت شهریه پرداخت از باشد؛ اي گسترده فعالیتهاي شامل تواند می الکترونیکی یادگیري مفهوم
                                                    .مجزا رایانه بر مبتنی فعالیتهاي تا دور راه از یادگیري از پشتیبانی و

:کرد اشاره زیر فعالیتهاي از ترکیبی هر یا کدام هر به توان می الکترونیکی یادگیري مصادیق از   

کتابخانه مکمل یا و جایگزینی بمنظور وب بکارگیري  

یادگیري مطالب ارائه و گردآوري جهت الکترونیکی رسانۀ بکارگیري  
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غیره و مباحثه محلهاي یادگیري، فضاهاي الکترونیکی اشتراك بکارگیري  

غیره و مجازي، دنیاي سازي، شبیه بکارگیري  

الکترونیکی بازخورد و سنجش بکارگیري  

 و الکترونیکی یادگیري در کیفیت بردن باال جهت خوب الکترونیکی یادگیري افزار نرم یک انتخاب همواره
.است بوده نظر مد سریع الکترونیکی یادگیري کردن برآورده نیز  

 

 

الکترونیکی یادگیري تنوع  

 شکلهاي و  شرایط در که است متنوع بسیار بودن، فراگیر و کیفیت و انجام نظر نقطه از الکترونیکی یادگیري
 این. باشد می آنها بودن رایانه بر مبتنی انواع، این همه مشترك خصیصه. دارد برداري بهره قابلیت مختلفی

 برون توان می را مستقل یادیگیري هاي دوره مثال بطور. برونخطی یا هستند تخطی درو یا آموزشی هاي دوره
                                                                  .کرد تلقی خطی درون را مجازي کالس هاي دوره و خطی
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:هشتم فصل  
 زیر ساخت هاي آموزش الکترونیکی در شهرداري
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 مقدمه:
 هايدستگاه خدمات و توان از حداکثري برداري بهره شایسته هوشمند شهر اصلی مخاطبان عنوانبه شهروندان

 فضاي در Front Office یا شهروندان دسترس در خدمات مجموعه رویکرد این با. هستند شهر درون اجرایی
 و شهري هايفوریت گردشگري، اجتماعی، شهر، مدیریت رسانی،اطالع تجاري، فرهنگی، هايحوزه در مجازي
 مختلف هايبخش در شهروندان اطالعاتی نیازهاي اساس این بر تا شد خواهد ارائه شهري جغرافیاي امکانات
 .شود تأمین شهري مدیریت

 کنولوژيت آخرین از گیريبهره با چابک ساختاري و تشکیالت وجود مستلزم صحیح، و سریع دقیق، خدمات ارائۀ
 مکانیزه و خود ساختار اصالح به نسبت شهر، در خدمات ارائه متولی هايسازمان تا است نیاز رو این از است،
 امعج اتوماسیون سازمانی، درون معماري اصالح همچون موضوعاتی به پرداختن لذا کنند اقدام هافعالیت کردن
 هايبخش از فکر اتاق و شهر جغرافیاي اطالعات جامع سامانه نظارتی، و کنترلی مدیریتی، هايسیستم اداري،

 .است Back Office یا تهران شهرداري سازمانی درون خدمات مختلف
 ظورمنبه که یکپارچه و فراگیر پیوسته، هم به ارتباطات سلسله یک عنوانبه ،Infrastructure زیرساخت

 مطمئن و دسترس در امن، بستري در شهر مجازي فضاي در خدمات ارائه و اطالعات تبادل امکان آوردن فراهم
 آن، رد که بود خواهد استاندارد و پایدار زیرساختی مستلزم هوشمند، شهر تحقق. است شده دیده شود،می بنا

 ذکر قابل کلیدي اجزاي. است ارائه قابل نفعانذي به نقطه هر از و مناسب سرعت با وقفه، بدون خدمات
 زمال امنیتی استانداردهاي استقرار و داده انبار داده، مرکز شهروندي، شبکه هوشمند، شهر نیاز مورد زیرساخت

  .است
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  :  Infrastructure زیرساخت
 اطالعات لتباد امکان آوردن فراهم منظوربه که یکپارچه و فراگیر پیوسته، هم به ارتباطات سلسله یک عنوانبه
. است شده دیده شود،می بنا مطمئن و دسترس در امن، بستري در شهر مجازي فضاي در خدمات ارائه و

 رعتس با وقفه، بدون خدمات آن، در که بود خواهد استاندارد و پایدار زیرساختی مستلزم هوشمند، شهر تحقق
 د،هوشمن شهر نیاز مورد زیرساخت ذکر قابل کلیدي اجزاي. است ارائه قابل نفعانذي به نقطه هر از و مناسب
 .است الزم امنیتی استانداردهاي استقرار و داده انبار داده، مرکز شهروندي، شبکه
 یلیتفص طرح هايداده بتواند که بود سرویسی سازيآماده ارتباطات، و اطالعات فناوري سازمان وظایف از یکی

 ستمسی مثل هاسیستم سایر به و خوانده دیجیتال صورتبه مهم زیرساختی هايفعالیت از یکی عنوانبه را
 وشمنده صورتبه دیگر مرتبط سیستم یک از را خود استعالمات نیز شهرسازي سیستم و کند ارائه شهرسازي

 ابتداي از هاینک بر مبنی تهران شهردار تدبیر با خوشبختانه. شود حذف فرایند این از انسانی خطاهاي تا بگیرد
 هايویسسر ترینمهم از یکی این و افتاده اتفاق این شود، عملیاتی هوشمند صورتبه باید سرویس این90 سال

 .است موجود
 

 اتوماسیون چون مواردي شامل تهران شهرداري در اطالعات فناوري بر مبتنی گرفته صورت اقدامات و خدمات
 امانهس نیز و الکترونیک بلیت سامانه الکترونیک، آرشیو و شهرسازي سامانه بودجه، تدوین سامانه اداري،

 بعدي 3 نقشه ارائه الکترونیک، هايپرداخت توسعه. شودمی 137 و1888 هايسامانه و خودرو عوارض اینترنتی
 هايسایت و محالت رخنیم سرویس اندازيراه شهر، الکترونیک خدمات دفاتر گسترش و اندازيراه تهران، شهر

 تهران شهري رصدخانه اندازيراه محوري،محله و گراییشهروند شعار تحقق جهت در تهران شهر هايمحله
 .است اخیر سال چند این اقدامات ترینمهم از نیز شهر بنیادین تغییرات همه پایش براي
 است؟ رفته پیش ايمرحله چه تا تهران الکترونیک شهر پروژه

 هرش این براي انتهایی که طوريبه است داده پایدار و پویا هویتی تهران شهر به که است طوري ICT  ماهیت
 اولین و ترینمهم الکترونیک شهر یک ایجاد راستاي در. گرفت درنظر تواننمی آن الکترونیک هايپیشرفت و

. تاس گرفته صورت خوبی هايپیشرفت زمینه این در سال چند این در که است زیرساختی توسعه ما اقدام
 لدخی نهادهاي تمامی راستا این در که معنا این به است؛ شهر در موجود توان تمامی از استفاده دیگر مسئله

 رد توافقاتی نهادها این از بسیاري با سال چند این در. باشند هماهنگ و یکپارچه باید شهري مدیریت امر در
 این به را تهران شهر اندازچشم توانمی کل در. است گرفته صورت مشترك همکاري هاينامه تفاهم قالب
 المس و پاك سبز، دسترس، در و گویا روان، پایدار، پایه،دانش خالق، و هویت با شهري عنوانبه که دید شکل

 تهران شهر در ICT توسعه اهداف. دارد قرار اهمیت اول درجه در که است شهروندان براي شهري نهایت در و
 ارتقاي و زندگی کیفیت بهبود و اجتماعی عدالت بسط و الکترونیکی رانی حکم جهت در شهر اطالعاتی توسعه
 دافاه این تحقق براي شده گرفته درنظر راهبردهاي. است ايمنطقه و ملی سطح در تهران شهر جایگاه و نقش

 فنی، فتهیاتوسعه بسترسازي عمومی، مشارکت افزایش باالدستی، قوانین و هاسیاست با همسویی: از عبارتند
 .بنیان دانش اقتصاد توسعه و اجتماعی و فرهنگی محیط ارتقاي
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 :است بوده اهمیت حائز بسیار تهران شهرداري براي هوشمند تهران به رسیدن راستاي در مقوله  
 یتیحاکم هايمسئولیت مرز رعایت با البته هافعالیت سپاريبرون و خصوصی بخش انرژي به جدي توجه -1 

 ترافیک طرح محدوده مکانیزه کنترل و الکترونیک بلیت هايپروژه اجراي همچون
 ICT بسترهاي به آوردن رو  -2

 داشته تهران شهرداري اطالعات فناوري سازمان هايفعالیت روند بر تأثیري چه جدید دولت آمدن کار روي
 است؟

 زمع که آنجا از جدید دولت در. باشد داشته تفاهم با توأم ايرابطه هادولت با توانسته همیشه تهران شهرداري
 آینده به توانمی دارد، وجود اطالعات فناوري عرصه به ايویژه نگاه نیز و همکاري این براي جدي اياراده و

 وزارت در گرفته صورت تغییرات تهران، شهر اسالمی شوراي در فناوري حوزه اندیشمندان حضور. بود امیدوار
 وانعم از بسیاري راهگشاي قطعاً موضوع این به جمهوررئیس شخص مثبت نگاه و اطالعات فناوري و ارتباطات

 .بود خواهد
 چگونه و اهدافی چه با و دلیل چه به نداشت؛ حضور الکامپ گذشته هايدوره از یکهیچ در تهران شهرداري

 داشت؟ حضور دوره این در
. شدمین دیده کار این به نیازي گرفتندمی شهرداري از که خدماتی از بسیاري با مردم نسبی آشنایی دلیلبه
 فتهگر صورت اقدامات با اما است بوده زیرساخت حوزه در تهران شهرداري هايفعالیت بیشتر کنونتا ضمن در
 انجام هايپیشرفت و است مردم دسترس در که هاییسرویس از بسیاري شدن الکترونیکی و سال چند این در

 .شد گرفته مردم به خدمات این بهتر معرفی و حضور بر تصمیم زمینه، این در شده
 چیست؟ تهرانی شهروندان به الکترونیک خدمات حوزه در شما آینده هايبرنامه ترینمهم

 هايفعالیت به تهران شهرداري حضوري فرایندهاي تبدیل. دارند وجود نیز حاضر حال در که خدماتی توسعه
 رد الکترونیک خدمات از استفاده فرهنگ تقویت براي تالش. است موجود آن امکان که جایی تا الکترونیک

 »دسترس در خدمات« شعار راستاي در خدمات ارائه تسهیل و آموزشی و تبلیغاتی هايشیوه با مردم بین
 .بود خواهد ارتباطات و اطالعات فناوري زمینه در تهران شهرداري آینده هايبرنامه ترینمهم از ايخالصه

 

الکترونیکی آموزش براي ضروري هايزیرساخت  
: از اندعبارت که است فراوانی هايزیرساخت مستلزم الکترونیکی آموزش  

مردم؛ عموم براي جامعه سطوح تمام در ارتباطات و اطالعات فناوري هايمهارت توسعه. 1  

اطالعات؛ فناوري زمینه در آموزشی هايپژوهش ترویج و ترغیب. 2  

آموزشی؛ افزارهاينرم تولید در کیفی و کمی گسترش. 3  

جهانی؛ شبکه به دسترسی و رایانه به هادانشگاه و مدارس تجهیز. 4  

ارتباطات؛ و اطالعات هايمهارت آموزش مراکز توسعه. 5  
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کشور؛ در اینترنت شبکه هايزیرساخت تقویت. 6  

جهانی؛ شبکه و رایانه به عموم دسترسی سطح گسترش. 7  

.روزمره امور در اطالعات فناوري از استفاده فرهنگ توسعه. 8  

: معایب    
 نیست فراهم دانشجو و استاد حضوري تعامل امکان که آنست آموزش نوع این بر شده مطرح ایراد بزرگترین -1

 رفع حضوري کالسهاي امکان ترم طول در که دانشگاهها برخی و شیراز دانشگاه هاي دوره در این البته که
                                                                            . میشود تر رنگ کم بسیار نمایند می فراهم هم را اشکال

 کافی از استفاده یا و تر سرعت پر خطوط انتخاب با هم اشکال این باشد کم است ممکن شبکه سرعت -2  
 داشت خواهد مالحظه قابل بهبود بزرگ شهرستانهاي در کامپیوتري سرورهاي قراردادن یا و پرسرعت نتهاي

 تر رنگ کمر مسئله این روز هر بیاندیشیم جهانی توسعه و اینترنت خطوط سرعت افزایش روند به اگر ”ضمنا.
                                                                                                                                . میشود

 ما توصیه البته کنند مدیریت را ها دوره این ضعیف یا تجربه کم آموزشی موسسات برخی است ممکن -3  
 مدیریتی و کیفی استاندارد از که تجربه با بزرگ دانشگاههاي توسط آموزشی هاي دوره ”صرفا که آنست
. گیرد قرار برداري بهره مورد هستند برخوردار خوبی  

 دچار است ممکن بار نخستین براي و بزرگ کار هر البته.  آید بوجود غیره یا فنی مشکالت است ممکن -4  
 استاندارهاي و کیفیت حداکثر موضوع این در ولی ، میگردد رفع ”سریعا و”قطعا که باشد کوچکی اشکاالت

. است بوده شیراز دانشگاه نظر مد جهان  
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:نهمفصل   
  آشنایی با فناوري هاي مورد کاربرد در اموزش الکترونیکی

 (واقعیت مجازي،ویدئو کنفرانس،مدیریت دانش)
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 مقدمه:
توان به چیزي شبیه رؤیاي زنده تعبیر کرد. در قالب استفاده از پلتفرم واقعیت را می واقعیت مجازي

 وابخ به رفتن به نیازي هیچ کار این براي البته و مجازي، کاربر وارد دنیایی موازي با جهان واقعی خواهد شد
 را ما تمایالت و هاایده ترینجذاب و ترینعجیب تا دارد را توانایی این مجازي واقعیت. داشت نخواهد عمیق
هایی این قابلیت را دارد تا حضور در محیط  Virtual Realityهمان یا مجازي واقعیت پلتفرم. کند عملی

ها آرزویی محال است یا حتی استفاده به آن کنیم، خرید محصوالتی که رسیدنکه تنها در رؤیا به آن فکر می
ها زدنی براي ما به همراه خواهند داشت، عملی کند. با وجود این، اینهاي ویدئویی که جذابیتی مثالاز بازي

  . آیندحساب میشمار این تکنولوژي بهاي کوچک از کاربردهاي بیتنها گوشه

 الکترونیکی آموزش تعریفآشنایی با فناوري و 
 الکترونیکی آموزش

 هتج به فراگیران دادن محورقرار با یادگیري، و آموزش هاي محیط براي است اي استعاره الکترونیکی آموزش 
 گیرد می بهره ( World Wide Web) جهانی گسترده شبکه فناوري از الکترونیکی آموزش یادگیري تحقق

  .شود نمی محدود آن به وجه هیچ به ولی ،
 الکترونیکی آموزش

 الکترونیکی آموزش تعریف 
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 متفاوتی عناوین با الکترونیکی آموزش فناوري بر مبتنی آموزش نوین روشهاي الکترونیکی آموزش تعریف در 
 غیره و آموزشی حل راه بهترین ، دانش رسانه ، اي چندرسانه و نوین هاي رسانه ، جایگزین روشهاي مانند

 تمام از کاملی ( e-Learning) و جامع تعریف که عبارت بهترین رسد می نظر به اما ، است شده خوانده
 .است مجازي آموزش همان ، باشد مذکور نامهاي

 ولی ، گیرد می بهره ( World Wide Web) جهانی گسترده شبکه فناوري از الکترونیکی آموزش چند هر
 ،آموزش وب مبناي بر آموزش بر عالوه ، الکترونیکی آموزش عرصه در. شود نمی محدود آن به وجه هیچ به

 رایانه مبناي بر وآموزش ،خودآموزي بازآموزي ، دور راه از تربیت و تعلیم ، دور راه از ،آموزش غیرحضوري
Computer Based Training  CBT هاضرورت ، مختلف تعاریف به فصل این در. شوند مطرح توانند نیزمی 

 .کنیم می بررسی را آن متفاوت اشکال و پردازیم می مجازي آموزش سیستم معایب و مزایا ،
 الکترونیکی آموزش تعریف

 رب مبتنی آموزش شامل آموزشی روشهاي و کاربردي افزارهاي نرم از وسیعی مجموعه الکترونیکی یادگیري
 .است وغیره مجازي کالسهاي ، وب بر مبتنی آموزش ، رایانه

  : آنالین آموزش
 فراگیري تحقق براي پژوهان دانش دادن محورقرار با یادگیري، و آموزشی امکانات براي است تعریفی

 در نو، هاي تکنولوژي ترکیب راه از) مجازي آموزش قلب عنوان به(مدار مسأله و تجربی یادگیري ، موقعیتی
 یک و آید می حساب به سیستم هوشمند هسته که است مطرح الکترونیکی درس کالس یک سیستم این

 هم به را کابل،آنها یا کوتاه امواج راه از که ماهواره یک و است پژوهان مجازیدانش حضور محل که شبکه،
 .سازد می مرتبط

 الکترونیکی یادگیري
 الکترونیکی آموزش تعریف 

 یریتمد هاي ،شبکه ،وب ،اینترنت الکترونیکی هاي رسانه راه از ها رایانه یاري به آنالین مجازي آموزش سامانه
 ، سخت CD-ROM و DVD و صوتی نوارهاي و دیسک ، اي ماهواره وپخش اینترانت و اکسترانت :مثل یافته

 راه زا آموزش الکترونیکی آموزش در موفقیت ، واقع در. شود می ارائه تصویري مانند اي چندرسانه بسترهاي
 text تصویرو ، صدا انتقال از گیري بهره با آموزشی دوره محتواي ، دیگر عبارت به. است فناوري مبناي بر دور
 دوره رائها کیفیت ، فراگیران بین یا استاد و فراگیر افراد بین دوسویه ازارتباط استفاده با که شود می ارائه

 .رسد می خود لول باالترین به آموزشی
 به. ازدس می باالترمیسر و بهتر کیفیت با را ها داده و اطالعات ارائه امکان ، تر پیشرفته امکانات از وري بهره

 بیشتري اطالعات ، شود بیشتر ها داده ارسال باند پهناي ،هرچه وب ازطریق اطالعات کسب در :مثال عنوان
 .شود می دریافت

 گفتار ، ها عکس ، متنها ارسال آن پایه که نامند می نیز) برخط( آنالین آموزش نام با را آموزشی متد این
 براي. است آن اهمیت پر مطالب و نمرات شامل آموزشی دوره نتایج نگهداري و امتحانها ، تمرینها ، آموزشی

 .کرد استفاده متحرك هاي عکس از توان می ، آموزش نوع این کردن کامل
 الکترونیکی آموزش در (Content Creation) محتوا تولید
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 برخوردار خاصی اهمیت از  (e-Learning) الکترونیکی آموزش بر مبتنی هاي دوره در محتوا تولید مبحث
 الکترونیکی آموزش هاي دوره کنندگان پیاده اغلب استفاده مجازي آموزش در موجود مشکالت از یکی. است

(Virtual Training) است کامپیوتر نمایشگر صفحات روي بر آنها استقرار و آموزشی موجود محتویات از. 
 براي مودنن کلیک و نمایشگر صفحه روي بر متن خواندن و مطالعه ، فراگیران با متقابل ارتباط میزان حداکثر

 است الزم راستا این در. کرد استفاده متن از باید الکترونیکی آموزش هاي دوره در. است بعد صفحه به رفتن
 یادگیري انهسام یک در.  باشند بیشتري مفهوم داراي متون بعبارتی شود سپرده ها متن به بیشتري مسئولیت

 از بیش صفحه هر در موجود هاي متن که شود می توصیه (Electronic Learning System) الکترونیکی
 ،LMS مجازي آموزش افزار نرم کاربران و فراگیران مناسب فراگیري منظور به و نباشد صفحه روي بر خط 6

 Virtual) مجازي آموزش سامانه یک در. کرد استفاده محتوي و موضوع ارائه امکانات و عناصر سایر از باید
Learning System) ارافز نرم در. گردند ظاهر صفحه روي بر انیمیشن صورت به نباید شده ارائه هاي متن 

 با و زمانی فواصل در ها متن نمایش عدم یا و نمایش ،(Online Teaching Software) آنالین تدریس
 شرایط به توجه با صفحه از دیگري بخش در متن استقرار یا و فراگیران از الزم هاي فیدبک اخذ به توجه

 ازيمج آموزش سیستم در. باشد داشته بدنبال آموزش امر در را مثبتی نتایج تواند می آمده بوجود آموزشی
(Virtual Education System) می دهند، شده ارائه سواالت به نادرست هاي پاسخ فراگیران صورتیکه در 

 اهآگ ممکن زمان سریعترین در شده انجام اشتباه نوع از را آنها کمکی توضیحات یا و متن نمایش با توان
 یمناسب ایندکس باید آموزشی دوره یک در شده استفاده هاي متن تمام براي مجازي آموزش سامانه در. ساخت
 رارق استفاده مورد جستجو هاي روش از استفاده با فراگیران توسط ضرورت یا و تمایل صورت در تا نمود ایجاد
 .گیرد
 الکترونیکی آموزش ابعاد

 غیرهمزمان یا ( Synchron) همزمان هاي دوره شکل به الکترونیکی یادگیري سامانه در تعامل
(Asynchron ) همزمان شکل به و شود می برگزار Log in به فراگیران همه همزمان درآموزش. شود می 

 مانند شود می برقرار باتأخیر ارتباط ، ناهمزمان درآموزش که حالی در. اند ارتباط در یکدیگر با مستقیم روش
 .الکترونیکی پست با ارتباط

 
  .شود می تعبیر چنین کاربران دیدگاه ازe-Learning الکترونیکی آموزش واژه در e حرف

 exploration : اکتشاف
  .است عمناب و اطالعات از اقیانوسی به دسترسی براي اکتشافی وسیله آموزشی متد این وب پژوهان دانش براي

 experience : تجربه
 در ، خودآموزها و پی در پی مباحث سلسله ، همزمان آموزش شیوه از را  آموزشیِ تجربیات تواند می وب

  .دهد قرار فراگیران دسترس
  engagement :ومشغولیت سرگرمی
 شارکتم احساي ایجاد و  فراگیران براي آموزشی جذاب رویکردهاي ساختن مهیا با سریع الکترونیکی یادگیري

  .سازد می مند عالقه و مشتاق را فراگیران ، همکاري و
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  empowerment : انتخاب قدرت اعطاي
 دیدگاه از را یادگیري شیوه بهترین که سازد می قادر را پژوهان دانش ، امکانات از اي مجموعه کمک به وب

  .کنند انتخاب خود

   کاربرد در اموزش 
ها به هاي درس و دوختن نگاهآموزان نیازي به حضور فیزیکی در کالسچندان دور، دانشاي نهآیندهدر 

هاي تاریخی مختلف، این امکان فراهم سیاه یا پروژکتور نخواهند داشت. عالوه بر این، براي فهم دورهتخته
نوان مثال در محیط زندگی دایناسورها عخواهد شد تا دانشجو با استفاده از تکنولوژي واقعیت مجازي، خود را به

  .احساس کند

هاي جدیدي براي کشف آمریکا ، ماجراجوییکریستوف کلمب توانند همراه باعالوه بر این، دانشجویان می
دن تر عملکرد بمطالعه دقیق هدف با قرمز هايگلبول نقش در انسان بدن به مجازي ورود امکان و تجربه کنند

  .انسان هم وجود خواهد داشت

  ئو کنفرانسوید
ویدئو کنفرانس انجام یک کنفرانس ویدئویی توسط مجموعه اي از فناوري هاي مخابراتی است که اجازه می 

دهد دو یا چند مکان ارتباط صوتی و تصویري همزمان داشته باشند و همانند جلسات حضوري با هم در 
  باشند.ارتباط 

در آینده با رشد قابل توجهی در استفاده از ویدئو کنفرانس به عنوان یک ابزار اساسی براي کسب و کار به 
  منظور افزایش ارتباط و همکاري بین کارکنان، شرکا و مشتریان روبرو هستیم.

  :مزایاي ویدئو کنفرانس
  ن اشاره خواهیم کرد.این تکنولوژي داراي مزیت هایی می باشد که در زیر به چند مورد آ

 و طهنق چند در کنفرانس ویدئو از استفاده با زمانی و مکانی موقعیت هر در حضوري غیر جلسات برگزاري   -
  اضطراري موارد در جلسات سریع برقراري

 بدون جلسات برقراري امکان که کنفرانس ویدئو از استفاده با حضوري جلسات و سفر ها هزینه کاهش   -
افراد میسر است و هزینه هایی مانند هزینه رفت و آمد در مدت زمان کوتاهی قابل صرفه  جابجایی به نیاز

  جویی می باشد.
   انسانی نیروي و وقت از بهینه استفاده و زمان در جویی صرفه   -
   سفر از ناشی هاي خستگی و خطرات حذف   -
    کوتاه زمان مدت در کنفرانس ویدئو خرید اولیه سرمایه بازگشت   -
 desktop (طریق از...  و اسالید فیلم، عکس، قبیل از اطالعاتی گذاشتن نمایش به و تبادل امکان   -

sharing  (  
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 مدیریت دانش

همخوان و همنواست و  آموزش  دانشگاه ها درغیر رسمی درواقع مفهوم مدیریت دانش  با فرهنگ آموزش 
باید در جهتی سوق یابد که مدیریت دانش بخش اصلی فرهنگ آن قلمداد شود.به  دانشگاه ها درغیر رسمی 

باید خاستگاه طبیعی این رشتۀ علمی باشد.پیش فرض اصلی ما  دانشگاه ها غیر رسمی عبارت دیگر آموزش 
 قدر که براي انواع  آموزش  کارکنان هر سازمان الزم است،بر این اساس  است که اصول مدیریت دانش همان

نیز قابل اعمال می باشد، در واقع مدیریت دانش، ارائه بینش و بصیرتی  دانشگاه ها درغیر رسمی براي آموزش 
روشن نسبت به دنیاي دانش و تهیۀ ابزارهاي کاربردي براي مدیران و مسئولین دانشگاه ها در  آموزش غیر 

هاي آموزش هاي ي مقابله با چالشرسمی است تا قادر به استفاده بهینه از فرآیندهاي مدیریت خود برا
عیررسمی در عصر دانش باشند. مدیریت دانش در آیـــنده به عنوان راهبردي عمده براي بقاي سازمانها، 

که ها به شمار خواهد آمد. آگاهی از اینمطرح خواهد شد و بیش از آن، ابزار مهمی براي تقویت عملکرد سازمان
رسد.. از آنجاکه نظر میضروري به دانشگاه ها درغیر رسمی در آموزش شود،دانش چگونه خلق و اداره می

ؤسسات باشند، مهایشان میمؤسسات بازرگانی از طریق مدیریت دانش قادر به بهبود کارایی و اثربخشی سازمان
نیز توان خلق و قدرت اشتراك دانش را به منظور تقویت معاومات و دانش فراگیران  دانشگاه ها آموزشی به ویژه

شگاه دانها انعکاس پیدا کند. از آنجا که یکی از کارکردهاي اصلی  خودرا دارند..مدیریت دانش باید در دانشگاه
نسبی برخوردار است. انداز از چشم دانشگاه هاانتقال دانش در انواع آموزش است، مدیریت دانش، در این  ها

 غیر رسمیهاي مدیریت دانش در آموزش قاعدتاً باید دریابند که پذیرش فرآیندها، فنون و ایده دانشگاه ها
  هاي دیگر است.براي آن بسی آسانتر از سازمان

. کنند  می  یجوتراررامد نشدا فرهنگ که هاست نقر و ندا نشدا رهبادر همه نشگاهیدا مشاغل کلی رطو به
.  ستا اردادهقر تاثیر تحت را نشگاهیدا ديبنیا يها هشیو ینترنتا  هزـیو   هـب  اتیـطالعا  ياـه ورياـفن

 رـتغیی و جدید يگیر دیا و زشموا   گـفرهن داـیجا اـب  تـسا ديهبررا هیافتر یک جدید نشدا مدیریت
 .   ستا دهکر لمتحو را زشوـما هـعرص نتیـس شـندا از تـجه

 وريفنا نشد حمطر ندبادبو نشدا زيسا ستندـم و اعهـشا و زياـس هخیرذ تولید کزامر و ها هنشگادا گذشته در
 یـمنطق روـط به ان شپذیر در که چند هر  پذیرفتند را ان که نددبو هایی  لیناو جز ها هنشگادا طالعاتیا يها
 مطلب ینا اننگروزرـما اـه هشگاـندا يسارو":گوید می تگیلبر نستیوا از نقل به منار.   نددبو ددمر ئمیدا و
 با ننددا نمی که ینکها ضمن.اردند دجوو شگستر  راه دوـش یـم ورياـفن فرـص دياـیز هزینه قتیو که ندا

 .   برسند  اـکج به هنداخو می وريفنا

 ان دنکر تجربه لحا در ها هنشگادا   از هـک شـندا دیریتـم در اترـتغیی داـیجا لیهاو ملاعو : میگوید نافن
 که رتتجا   و ورياـفن و زشوـما ناـمی پیوند.    ريتجا قابتر و  یتزمجا   نشد جهانی:   از تندرعبا هستند

 را  قابتر حاضر لحا در ها هنشگادا  ستا ه درـک لوـمتح راهاراختاـس تـسا جیرخا ملاعو از گرفته تنشا
 هـب زاـنی لـلید به هم و ندا جهامو ها لتدو مالی يها حمایت کاهش   اـب مـه هـنتیج در دـمیکنن هـتجرب

 باعث رتتجا يگیر دوـس نـیا. ندا  ه دکراپید ريتجا يگیر دسو نوعی ور آ دسو و رگبز يهارکا   ماـنجا
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 مانند و نمایند يگیر   ازهندا سعتو انمیز نظر از  را دوـخ یـشزموا يها برنامه ها هنشگاا د که ستا هشد
    هـعرض مختلف حسطو در نمشتریا لما ناییاتو متناسب دشو می عرضه وزن  ساـسا بر که زاربا در کاالیی
  .  نمایند

 

  
 
 
 
 
 

م:دهفصل   



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

٧٢ 
 

آموزشیطراحیتئوري هاي   
 تئوري هاي آموزشی

(learning theory - ID theory) 

 آموزش الکترونیک مخلوط

(BELENDED THEORY) 
 
 
 
 

 مقدمه:
 آموزشی ارزشیابی هاي تئوري و ها نظریه
 توجهی قابل و مهم چندان کار م 1965 سال تا علمی بُعد از. نیست طوالنی چندان آموزشی ارزشیابی سابقه

 هاي هبرنام کارآمدي و بخشی اثر تعیین و فعالیتها ارزشیابی به نیاز تدریج به. نداشت وجود زمینه این در
 میالدي 1970 دهه اواسط از. شد احساس آموزشی هاي برنامه موفقیت درباره داوري ضرورت و عمومی

 تحوالت و تغییر دستخوش بعد به تاریخ این از و یافت رسمیت مستقل اي رشته عنوان به آموزشی ارزشیابی
 باي، بی ایلر،ت بلوم، بیم استافل. ال دانیل ،] کرونباخ چون اندیشمندانی تحول و تغییر این در. گردید شگرفی

 .اند کرده فراوانی کمکهاي و داشته بزرگی سهم ساندرز، ورتن و کوك ویس، ولف،
 یگریکد از متفاوت عرصه این پردازان نظریه هاي دیدگاه اگرچه مطرح، مختلفی هاي دیدگاه ارزشیابی مورد در

 مواردي چه بدهد؟ انجام باید چه ارزشیاب یک: همچون کلی سواالت به دارند سعی همگی نهایت در اما است
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 انجام باید معیارهایی چه اساس بر و هدفی چه براي و منظور چه به ارزشیابی و دهد؟ قرار ارزشیابی مورد را
  .است بدهند پاسخ گیرد؟

 .میکنیم اشاره ها دیدگاه ترین مطرح به اینجا در که 
 ايروشه. است گیري تصمیم و قضاوت براي روا و دقیق اطالعات آودرن فراهم ارزشیابی عامل نقش که آنجا از 

 اطالعات آوري جمع( کمی روشهاي. میشوند بندي تقسیم عمده مقوله دو در معموال اطالعات، آوردن فراهم
 انتظار، به نزدیکه انتظار، حد در کیفی، صورت به اطالعات آوري جمع( کیفی روشهاي و) عددي صورت به

 .بیشتر تالش نیازمند
 )سنتی(کمی ارزشیابی

 ارزشیابی نوعی آموزان دانش هاي آموخته از آمد در رسمی صورت به ما کشور پرورش و آموزش که زمانی از
 .است گرفته خود به امتحان لقب عموما که است آمده عمل به سنتی هاي آزمون وسیله به

 یادگیري – یاددهی فرآیند به زیادي خدمات تاکنون اما دارد، هایی کاستی این با کنونی رایج و سنتی ارزشیابی
 اطالعات آوري جمع جهت تستی یا تشریحی صورت به چه سنتی امتحانات یا ها آزمون از. است نموده

 .میشود استفاده دارند کمّی جنبه بیشتر که آموزان دانش عملکرد از ارزشیابی
 

. دهستن سنتی سنجش ابزار متداول و معمولی هاي نمونه از شده استاندارد آزمونهاي و ساخته معلم امتحانات
 انشد هاي آموخته از ارزشیابی و گیري اندازه در میتواند بهتر آن معمولی نوع با مقایسه در آن استاندارد نوع

 انندم انسان پیجیده رفتارهاي از بسیاري نمیتوان ارزشیابی این از حال این با. کند ایفا را خود نقش آموزان
 .کرد ارزشیابی را قضاوت و مسئله حل تفسیر،  ، تحلیل و  تجزیه

 حاصل سنتی ايه ارزشیابی وسیله به که یادگیریهایی: بدانیم یادگیري فرآیند به کمک را ارزشیابی فرآیند اگر
 فرآیندهاي به کمتر و شده حاصر شدن شرطی طریق از عادت روي از و  کورکورانه و سطحی بسیار میشود،

  . دارد توجه دهن
  

 کیفی  ارزشیابی
 شده دایجا تحوالت و تغییرات معلم آن در که است رویکردي به توجه ارزشیابی در توصیفی روشهاي از منظور

 اهداف یا و پیشرفت هاي شاخص اساس بر مشروح صورت به و کرده بررسی متفاوت فنون با را آموز دانش در
 هانج مختلف کشورهاي ارزشیابی نظام بررسی. میرساند والدین و آموز دانش اطالع به شده تعیین پیش از

 ینب مطالعات همچنین. است طوالنی اي سابقه داراي و رایج امري توصیفی کارنامه از استفاده میدهد نشان
 حاتاصال به دست خود، ارزشیابی و آموزشی نظام در بسیاري کشورهاي که میدهد نشان زمینه این در المللی

 ارزشیابی به محور دانش ارزشیابی از اروپا شرقی کشورهاي جهت تغییر به میتوان دسته آن از که اند زده
 اسازگارن استاندارد، مطابق استاندارد، از باالتر توصیفی عبارات با گزاري نمره روش کارگیري به محور، قابلیت

 ژاپن در توصیفی مفهوهم پنج طیف و آلمان در توصیفی اي مقوله شش طیف ، فرانسه در … و استاندارد با
 تمامی و گردد نمی شامل را خام نمرات فقط کارنامه جهان، کشورهاي از بسیاري در اینکه خالصه نمود اشاره

  .میشود ارزشیابی و توصیف کودك، نگرش و مهارتها فعالیتها،
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 ساندرز و ورتن نظر از ارزشیابی رویکردهاي بندي دسته
 :اند کرده تقسم زیر شرح به دسته شش به را آموزشی ارزشیابی رویکردهاي) 1987( ساندرز و ورتن
 رزشیابیا و میگیرند قرار تاکید مورد دقیق هدفهاي و کلی هدفهاي رویکرد این در: هدف بر مبتنی رویکرد) الف

 .اند یافته تحقق میزانی چه به هدفها این کند تعیین که است این دنبال به آموزشی
 صمیمت مدیران اطالعاتی نیازهاي به بخشیدن تحقق تشخیص رویکرد این در: مدیریت بر مبتنی رویکرد) ب

 .است گیرنده
 کلی ايه فرآورده به مربوط اطالعات کسب بر عمده تاکید رویکرد این در: کننده مصرف بر مبتنی رویکرد) پ

 هاي فرآورده مختلف، درسی هاي برنامه میان از انتخاب در آموزشی کنندگاه مصرف توسط که است آموزشی
 .میگیرد قرار استفاده مورد اینها نظایر و آموزشی

 قضاوت در انمتخصص نظر مستقیم کاربرد بر اصلی تاکید رویکرد این در: متخصصان نظر بر مبتنی رویکرد) ت
 .است پرورشی و آموزشی هاي فعالیت کیفیت درباره

 و موافق( مختلف ارزشیابان نظرهاي اختالف رویکرد این در: متخصصان نظر اختالف بر مبتنی رویکرد) ث
 .میگیرد قرار تاکید مورد) مخالف

 وششک گرایانه طبیعت بررسی رویکرد این در: کنندگان مشارکت بر مبتنی و گرایانه طبیعت رویکرد) ج
 .میگرند قرار تاکید مورد آموزشی هاي داده و نیازها مالکها، ارزشها، تعیین در کنندگان مشارکت

 هاوس ارزشیابی الگوهاي بندي تقسیم
 ارزشیابی انواع. کرد ارائه ایدئولوژیکی و فلسفی مبناي بر ارزشیابی از اي دوگانه بندي تقسیم) 1983( هاوس

 ) گرا شهود( گرایی ذهن مقابل در) گرا فایده( گرایی عین: از عبارتند هاوس آموزشی هاي
 گرایی عین ارزشیابی رویکرد

 .میداند آنها کلی تاثیرات در را آموزشی هاي برنامه ارزش ارزشیابی، رویکرد این
 گرایی شهود ارزشیابی رویکرد

 بنابریان. نانآ اکثریت به نه است وابسته فرد هر به برنامه تاثیر ارزش که است استوار اندیشه این بر رویکرد این
 رنامهب از افراد از یک هر شدن مند بهره به توجه مستلزم خوبی بزرگترین که است این از حاکی ارزش، رویکرد

 .است ارزشیابی مورد
 :ارزشیابی الگوهاي کاربردترین پر از نمونه چند مختصر شرح

 )هدفدار( نتایج سنجش مبناي بر ارزشیابی
 از کیی. میکنند حمایت متدولوژیک رویکردد یا متدولوژي یک از ارزشیابی الگوهاي سازندگان از زیادي شمار

 با لگوا این در ارزشیابی. باشد-می الگوها این از است معروف تایلر الگوي به که ارزشیابی الگوهاي قویترین
 میگیرند رارق آزمون مورد شوندگان ارزیابی دیگر بیان به. میگیرد انجام واقعی نتایج و انتظار مورد نتایج مقایسه

 دهش حاصل عمل و احساس تفکر، از خاصی هاي شیوه کسب به توجه با برنامه اهداف به آیا که شود معلوم تا
 ابلق سهولت به که است نتایجی بر رویکرد این تمرکز. دارد وجود خوبی نکات رویکرد این در خیر؟ یا است
 .ندارد نیازي کنترل و آزمایشی گروههاي داشتن به و باشند درك
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 ینمهمتر اما. میکند دنبال را ارزشیابی جریان مرحله به مرحله خطی فرآیند یک طریق از الگو این همچنین
  میدهند قرار سنجش مورد عملکردها و آزمونها اساس بر تنها را نتایج که است این الگو این ایراد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

٧٦ 
 

دهم:یازفصل   
 تشریح سیستم هاي مدیریت آموزشی

(LMS) 

بررسی یک یا چند ,سیستم هاي مدیریت محتواي اموزشی  
 نمونه در شهرداري 

(LCMS) 
 
 
 
 

 مقدمه:

 راه نقشه یا راهبردي برنامه
 قرار استفاده مورد اقدامی یا سازمان هر در تواندمی که است عملی ریزيبرنامه فرایند یک راهبردي برنامه
 سوي به رویا و ایده از آن اساس بر تا است شما سازمان براي راهی نقشه ریزي،برنامه جامع ابزار این. گیرد
 .برسید خود باهمستان در مثبت نتایج به و کنید حرکت اقدام
   کند؟ حرکت راه نقشه این اساس بر باید شما سازمان چرا

 کردن مشخص با را خوب هايایده و سازدمی شما رویاهاي براي محکم ايشالوده سند این تولید فرایند
 .کندمی پذیرامکان دهید، انجام باید اندازتانچشم تحقق براي که کارهایی



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

٧٧ 
 

 و کند ایجاد اجماع اشمحوري موضوع حول تواندمی شما سازمان گروهی، کوششی در فرآیند این ایجاد با
 .بدهد شما سازمان به را الزم هايگام برداشتن مجال

 یدکن تهیه باهمستان در افرادي کمک با را گروه ماموریت و اندازچشم که دهدمی فرصت شما به فرآیند این
 و ازهانی به شما کار که بود خواهد ترمحتمل بسیار یعنی این. داشت خواهد تاثیر شانزندگی بر شما کار که

 .است هاآن نیاز کنیدمی تصور شما که چیزي نه بپردازد باهمستان واقعی هايخواسته
 اندازچشم حال عین در و کنید تمرکز مدتکوتاه اهداف بر خود سازمان در که دهدمی اجازه شما به سند این

 .باشید داشته مدنظر نیز را درازمدتی رسالت و
 کنید؟ استفاده راهبردي ریزيبرنامه فرآیند از باید زمانی چه
 در ولی. شودمی توصیه همیشه آن از استفاده کند،می ایجاد ریزيبرنامه نوع این که نظمی و جهت دلیل به

 :شوندمی زیر موارد شامل هازمان این. است مفید خیلی خاص طور به فرآیند این از استفاده هاموقعیت برخی
 هستید جدید سازمان یک اندازيراه صدد در وقتی
 کند شروع را کاري ايتازه مسیر در است قرار یا کندمی آغاز را بزرگتري پروژه یا تازه برنامه شما سازمان وقتی
 شودمی ايتازه مرحله وارد کرده شروع قبل از که تالشی در شما گروه وقتی
 اشپیشرفت سرعت یا محوري موضوع که ببخشید تريقدیمی برنامه به ايتازه جان کنیدمی سعی که وقتی

 است داده دست از را
 .کنید بودجه درخواست مالی کنندهتامین از دارید تصمیم وقتی

 رویا اندازچشم
 نظر در باهمستان براي آرمانی شرایط عنوانبه شما سازمان که است چیزي آن کنندهمنتقل شما اندازچشم

 دهش فصل و حل کاملی نحو به هستند مهم شما براي که مسایلی اغلب آن در که موقعیتی یعنی. گیردمی
 نباهمستا در بزرگتري جمع براي را خودش باورهاي و اصول انداز،چشم تدوین با تواندمی شما سازمان. باشند

 .کند روشن داوطلبان و کنندگانمشارکت کارکنان، همچنین و
 :هستند مشترك ویژگی چند داراي معموال اندازچشم هايبیانیه

 دارند نظر اتفاق آن بر همگی و فهمندمی را آن باهمستان اعضاي
 باشد متنوعی محلی هايدیدگاه شامل که هست گسترده اياندازه آن به

 است دهنده روحیه و بخش الهام
 است انتقال قابل راحتی به بودن کوتاه و ساده دلیل به آن پیام و محتوا
 :هستند باال معیارهاي واجد که اندازچشم بیانیه چند از هایینمونه

 سالم کودکان
 امن هايمحله امن، هايخیابان

 است مأمنی اي،خانه هر
 همه براي آموزش

 زمین در صلح
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 ؟چرا و چیزي چه ماموریت
 که کندمی توصیف سازمان ماموریت بیانیه. است اقدام ریزيبرنامه فرآیند در بعدي گام ماموریت بیانیه تهیه
 اندازشمچ هايبیانیه شبیه ماموریت هايبیانیه. بکند را کار این است قرار چرا و بکند کاري چه است قرار گروه
 است نممک ماموریت بیانیه. اند»عملبهمعطوف«اندازچشم هايبیانیه از بیشتر قطعا و هستند ترمنسجم ولی

 دماتخ به همگانی دسترسی مانند هدفی تحقق جهت در یا بپردازد، مسکن بودن ناکافی مانند مشکلی به
 که کنندمی اعالم کلی بسیار هاییاشاره با و شوندنمی جزییات وارد زیاد هابیانیه این. شود تعریف بهداشتی
 يبرا کلی راهنماي اصول از بعضی. کند حل کرده اشاره هاآن به که را مشکالتی تواندمی چطور شما سازمان

 :قرارند این از ماموریت هايبیانیه
 جمله یک در را منظور باید ماموریت بیانیه ولی نباشد اندازچشم عبارت کوتاهی به شاید. باشد مختصر و موجز
 .کند بیان

 کند،می تالش هاآن به رسیدن براي شما سازمان که را کلی نتایج ماموریت بیانیه. باشد نتیجه به معطوف
 .دهدمی توضیح
 این که است مهم بسیار ولی کند،می بیان شما گروه کلی اهداف درباره را نکاتی ماموریت بیانیه. باشد فراگیر

 هايبخش یا کندنمی محدود را خود راهبردهاي خوب ماموریت بیانیه یک. دهد انجام عام و کلی بیانی با را کار
 .گذاردنمی بیرون خود کار حوزه از شوند، پروژه درگیر است ممکن که را باهمستان مختلف

 :هستند باال معیارهاي واجد که هستند هایینمونه زیر ماموریت هايبیانیه
 باهمستان براي و خانوادگی جامع هايبرنامه طریق از کودك پرورش و سالمتی ترویج
 هنگیفر افتخارات و مسکن آموزش، مشاغل، توسعه طریق از بالنده آمریکایی-آفریقایی باهمستان یک ایجاد
 تغییرات از حمایت و باهمستان در اقدام مشارکتی، ریزيبرنامه طریق از سالم و امن ايمحله آوردن پدید

 گذاريسیاست در مناسب
 .شد خواهد محقق زمانی چه تا چیزي چه از مقدار چه اختصاصی اهداف
 قتحق بر متمرکز که است اختصاصی اهدافی تعریف بعدي گام کرد، تهیه را اشماموریت بیانیه سازمانی وقتی

 فهد تحقق براي که شودمی اطالق پذیريسنجش و مشخص نتایج به اختصاصی اهداف. باشند ماموریت آن
 چه از چقدر که کندمی مشخص کلی طور به سازمان یک اختصاصی اهداف. شودمی گرفته نظر در ترکلی

 ویجتر زمینه در محلی ابتکار یک در اختصاصی اهداف از یکی مثال براي. شد خواهد محقق زمانی چه تا چیزي
 سالمندانی تعداد ،)زمانی چه تا( 2015 سال تا: «باشد شکل این به تواندمی سالمندان از نگهداري و مراقبت

 چه( درصد20 تا) چیزي چه از( کندمی مراقبت هاآن از که دهندمی خبر کسی با خود روزانه تماس از که
 :شوندمی تعریف نوع سه در اختصاصی اهداف.» کندمی پیدا افزایش) مقدار

 نتیجه و) گویندمی و کنندمی آنچه( مردم رفتارهاي تغییر به ناظر اهداف این. رفتاري اختصاصی اهداف
 را خود هدف است ممکن کند،می فعالیت محله وضع بهبود براي که گروهی مثال،. هستند هاآن رفتارهاي

 .بگیرد نظر در) نتیجه( مسکن وضع بهبود یا) رفتار( هاخانه تعمیرات میزان افزایش
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 لیو هستند مربوط رفتاري اهداف نتیجه به نیز اهداف این. باهمستان سطح در بخشنتیجه اختصاصی اهداف
 را ودخ هدف است ممکن پیشین گروه همان مثال. فردي سطح تا شوندمی تعریف باهمستان سطح در بیشتر

 .کند تعریف باهمستان در صرفهبهمقرون و آبرومند مسکن درصد افزایش
 دیگر اهدافی تحقق براي الزم هايفعالیت اجراي ساززمینه اهداف، از گروه این. فرآیندي اختصاصی اهداف
 که بگیرند نظر در را محله در مسکن بهبود براي جامع برنامه یک تهیه است ممکن گروهی مثال. هستند
 .است فرآیند طول در اختصاصی اهداف مجموعه یک تحقق مستلزم

 هر اصیاختص اهداف تدوین در هاگروه بیشتر. دارند تلفیق قابلیت باال اهداف مختلف انواع بدانیم که است مهم
 :مواردند این شامل اهداف این از هایینمونه. گیرندمی نظر در را نوع سه
 ود زیر فرزندان براي) خواندن کردن، بازي کردن، صحبت یعنی( والدین گذاشتن وقت ،2010 سال دسامبر تا

 40 شوند،می التحصیل فارغ دبیرستان از که جوانانی تعداد ،2012 سال تا.  کند پیدا افزایش درصد 30 سال
  .کند پیدا افزایش درصد

 خودشان براي را متنوعی هاياستراتژي یا راهبردها هاسازمان کلی، طور به  چگونگی راهبردها فرایندي هدف  
 .گیردمی دربر را اختصاصی هايحوزه و منابع و افراد از وسیعی بسیار طیف هاراهبرد این. کنندمی تعریف
  :کلی راهبردهاي از هایینمونه
 انکودک و بزرگساالن رابطه بهبود جهت در اجتماعی بازاریابی از تواندمی کودکان سالمت و بهداشت برنامه

 .کند استفاده
 تقویت را باهمستان هنري هواي و حال محیطی، بهسازي هايطرح در آثارشان اجراي به هنرمندان تشویق

  .کندمی
  :کند کمک مداخالت این بیشتر هدایت به تواندمی مشخص راهبرد نوع پنج
 اختالف مدیریت زمینه در هامهارت آموزش ارایه مانند( هامهارت تقویت و اطالعات ارایه

 خطر معرض در جوانان براي نظارتی هايبرنامه اجراي مانند( پشتیبانی و خدمات تقویت
 به تحصیلی هزینهکمک پرداخت مانند( هافرصت و موانع تشخیص و دسترسی میزان سازي مناسب

 .ندارند را کالج به رفتن توانایی که دانشجویانی
 داوطلبانه کار به باهمستان اعضاي ترغیب براي هاییمشوق ارایه مانند( هاتالش پیامد تغییر
 با وانندبت داوطلبان و اولیا و والدین آنکه براي مشاغل، به مرتبط هايسیاست اصالح مانند( هاسیاست اصالح

 .بگذرانند بیشتري وقت ترسال و سن کم کودکان
 .دهدمی انجام را کارهایی چه زمانی چه تا کسی چه دهد؛می رخ تغییري چه( اقدام برنامه
 اختصاصی اهداف تحقق براي چگونه راهبردها که کندمی توصیف دقت به و تفصیل به سازمان اقدام برنامه

 اشاره موارد این به برنامه این. شد خواهند اجرا اند،شده مشخص راهبردي سند تهیه فرآیند در ترپیش که
 :دارد
 و بود، شانپی در سیستم یا باهمستان در باید که مشخصی تغییرات) الف
 باهمستان مختلف هايبخش و ابعاد در تغییرات تحقق براي الزم مشخص عملی هايگام) ب
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. شوند تهیه) باهمستان در یا سیستمی(  مطلوب تغییرات یا مداخله از ايمؤلفه هر براي باید عملی هايگام
 :هستند زیر موارد شامل هااین
  افتدمی اتفاقی چه: عملی هايگام

 کندمی کاري چه کسی چه: مسئول اشخاص
  عملی گام هر بنديزمان: اتمام تاریخ 

  )LMS( یمدیریت آموزش هاي سیستم
  ) چیست؟LMS( الکترونیکی آموزش مدیریت   سیستم

نرم افزاري است که فعالیت  ٬(LMS= Learning Managment System) سیستم مدیریت آموزش
 طور به را آموزش و یادگیري روند ٬سیستم این ٬ثبت و پیگیري می کند. به عبارت دیگر آموزش گیرنده را

 در را آموزشی هاي برنامه اجرایی مدیریت ٬مدیریت می کند. یک سیستم مدیریت آموزش قدرتمند خودکار
 ارکتمش و همکاري به که سازد می قادر را فراگیران  سیستم این همچنین و کند می تسهیل سازمان یک درون

  .بپردازند خود تراز هم فراگیران با
این سیستم مدرسه آموزش الکترونیکی و فضایی است که برنامه هاي آموزشی در آن ارائه می شوند. استفاده 

 ٬آموزش گیرندگان از این نرم افزار براي تحصیل و یادگیري در آن زمان که بر روي شبکه حضور می یابند
 درسی واحد ٬ LMS از استفاده با آموزان دانش. است کالس در از آموزان دانش شدن وارد عمل شبیه بیشتر

مطالب درسی را دریافت می کنند؛ به تکمیل تمرینهاي درسی و شرکت در امتحان می  و انتخاب را خود
 .پردازند و با استاد و دیگر دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند

 ضبط را فراگیران اطالعات ٬بندي دسته را آموزشی هاي رشته ٬را ثبتاین سامانه فهرست کاربران و فراگیران 
  .ه و اختصاصی براي مدیر تهیه می کندویژ گزارشهاي نیز و کرده

این سیستم مدرسه آموزش الکترونیکی و فضایی است که برنامه هاي آموزشی در آن ارائه می شوند. استفاده 
 ٬تحصیل و یادگیري در آن زمان که بر روي شبکه حضور می یابندآموزش گیرندگان از این نرم افزار براي 

واحد درسی  ٬ LMS زان از در کالس است. دانش آموزان با استفاده ازآمو دانش شدن وارد عمل شبیه بیشتر
خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می کنند؛ به تکمیل تمرینهاي درسی و شرکت در امتحان می 

  .استاد و دیگر دانش آموزان ارتباط برقرار می کنندپردازند و با 
  
  

  LMSانواع  
 اشکال به را قابلیتها این ولی ٬تمامی سیستم هاي مدیریت آموزشی مشخصات و ویژگیهاي مذکور را دارند

  .کنند می فراهم متفاوت هاي شیوه از گیري بهره با و مختلف
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 با آموزشی بعدي سه محیطهاي ٬آموزشی فعالیتهاي و کالسها سازي شبیه براي ها برخی از این سامانه
فاً از ابزارهاي نوشتاري بهره گرفته و ساده هستند. صر برخی و کنند می ارائه کننده سرگرم و متنوع شکلهاي

 .بعضی به صورت ویدیو بوده و پهناي باند دریافت رسانه اي دارند و برخی ویدیو را در برنمی گیرند

استفاده از یک مرورگر در سیستم مدیریت آموزشی به صورت تعاملی عمل کنند. فراگیران کاربران می توانند با 
 مطالعه و انتخاب را خود نظر مورد موضوع و مشاهده را اطالعات و دروس قادرند ٬به محض ورود به شبکه

 .شد خواهد ضبط آن به مربوط اطالعاتی بانک در آن نتایج و کاربر فعالیت ٬حال عین در. کنند

  LMS 		از استفاده 		مزایاي 
هاي آموزشی، ایاب و ذهاب و تسهیالت کارگاه یا ابزارهاي دوره آموزشی و کاهش اتالف وقت کاهش هزینه -

  کارآموز
 آموزش تعداد زیادي کارآموز در مدتی کوتاه  -

 کاهش مشکالت اداري ناشی از انجام مراحل ثبت نام و انتخاب واحد و متعاقب آن کاهش هزینه  -

 هاي آموزشیها یا برنامهیابی به دورهمندي حجم کثیري از کارآموزان از آموزش به موقع با دستبهره -
online از راه دور 

 افزایش توانایی و مهارت کاربران در فراگیري اطالعات -

 جود سیستمی جهت اندازه گیري و ارزیابی آموزشی و -

 ه از هنر، نمودار یا عکستر عناصر گرافیکی مانند استفادارایه قوي -

 .شودهاي گپ و ابزارهاي اشتراکی دیگر که باعث افزایش حضور فعال فراگیر میوجود اتاق - 

  امکان تهیه کلیه مواد مکمل آموزشی بدون نیاز به مراجعه به کتابخانه  -

  )LCMS( شیآموز محتواي مدیریت هاي سیستم
  چیست؟ )lcms( یآموزش محتواي مدیریت سیستم

سیستم «و به معنی   «Learning Content Management System»سرنام عبارت  LCMSواژه
یک نرم افزار تحت وب است که اجراي دوره   LCMSاست. در واقع» مدیریت آموزش و محتواي آموزشی

ات نهاي آموزش الکترونیکی را امکان پذیر کرده و در کلی ترین نگاه، شامل دو دسته امکانات زیر است: امکا
تولید، سازمان دهی و تحویل محتواي درسی و آزمون «امکانات » طراحی و مدیریت ساختار و عملیات آموزش«

  »هاي الکترونیکی مورد نیاز در آموزش الکترونیکی

  LCMSبا LMS مقایسه
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براي ساخت محتواي الکترونیکی  LMS .بر برگزاري دوره هاي آموزشی در بستر شبکه است LMS تمرکز
 Learning Content Management Sysytem که مخفّف LCMS استفاده نمی شود. در مقابل درس

تمرکز بر توسعه و مدیریت  LCMS .محیطی نرم افزاري براي تولید و توسعه محتواي الکترونیکی می باشد
یران به فراگ LMS از طریق LCMS تولید محتواي الکترونیکی دارد. محتواي الکترونیکی تولید شده توسط

امکان استفاده مجدد از بخش هاي مختلف یک محتواي الکترونیکی در جهت  LCMS ارائه می شود. در
 ..استفاده مجدد یا ایجاد یک نسخه جدیدي از آن وجود دارد
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دهم:دوازفصل   
تعیین چشم انداز و  راهبرد اموزشی شامل تحلیل وضعیت،

کاربردي در ماموریت،پیشنهاد استراتژي،ارائه برنامه 
  شهرداري

 
 
 
 

 

 مقدمه:
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  واژه شناسی در ادبیات برنامه ریزي :
 فرهنگی و اجتماعی یا و اقتصادي از اعم جامعه نهایی هاي -عبارت است از مجموع آرزوها و خواسته هدف:

 .است ساماندهی ، ریزي برنامه هدف. آید -می شمار به ریزي-ترین عنصر برنامه مهم که

  :انواع اهداف

 قابلیت اندازه گیري مستقیم را ندارند ، مانند خوشبختی.(subjective) :ذهنی

 اهداف دست یافتنی ، مثل رشد اقتصادي و فاکتورهاي اقتصاد کالن.) :(objectiveعینی

 .کمی هم و است کیفی هم ریزي -اهداف برنامه

 .کندنهایی را مشخص میمجموعه خط مشی هاي کلی است که راه رسیدن به هدف هاي  استراتژي (راهبرد):

  راهبردها ، راه هایی هستند براي رسیدن به هدف.
مجموعه معیارها و تدابیر قانونی ، فنی و اجرائی و پولی و مالی که تسهیالت الزم جهت تحقق هدف سیاست:

 .سازدهاي برنامه را فراهم می  

   و گرددخط مشی :آن دسته از تصمیمات بلند مدت است که مبتنی بر اطالعات و تفکر و تعمق اتخاذ می 
 .آورد می فراهم مدت بلند در را دگرگونی موجبات

  سیاست -4خط مشی   -3استراتژي   -2هدف   -1سلسله مراتب در برنامه عبارت است از (از باال به پایین): 
 

 انواع برنامه ریزي

 عملیاتی (اجرایی) .-3تاکتیکی (کاربردي) ،  -2راهبردي ،  -1

 کنداساسی براي رسیدن به هدف را مشخص می  و اصلی هاي راه که است فرایندي:  راهبردي ریزي	برنامه
 ).بلندمدت. (آورد	می فراهم نیز را ماموریت این براي الزم ابزارهاي و

 است يا	وسیله ریزي برنامه نوع این. مشخص راهبرد یک تحقق براي است اي وسیله:  تاکتیکی ریزي	برنامه
 هدف اصلی یا استراتژیک . (میان مدت) به رسیدن جهت) عملیاتی( مشخص اهداف به یافتن دست براي

  هب که کارهایی انجام براي است مشخصی اقدامات انجام یا و ویژه هاي گام برداشتن:  عملیاتی ریزي	برنامه
  ).مدت کوتاه. (شود می نایل مشخص هدفهاي 

  

  از نظر مدت زمان اجرا:
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 بزرگ-فکر-کیمیا-شهرسازي-زمان برنامه ریزي شهري 

 )انداز چشم سند مانند( –سال)  25سال و گاهی  10-20بلندمدت (

 )توسعه ساله 5 برنامه مانند( –سال)  10سال و گاهی  3-7میان مدت (

  )سالیانه مصوب بودجه مانند( –سال)  1-2کوتاه مدت (
 غیرجامع -2جامع   -1از نظر وسعت انجام: 

 از نظر هدف: توسعه ، اقتصاد توسعه ، کالبدي ، ارشادي ، اجباري و اختیاري

 روستایی-5شهري -4ناحیه اي (شهرستان)  -3منطقه اي (استان)  -2ملی و کشور  -1از نظر سطوح مکانی: 

 و روستایی) محلی (شهري-3اي   منطقه -2ملی    -1از نظر سطوح مکانی: 

 روستایی -4شهري  -3منطقه اي  -2ملی  -1از نظري مقیاس (سطوح): 

  (طرح)خرد سطوح در -3 بخشی ریزي برنامه -2 کالن ریزي	برنامه -1:  اقتصادي –از نظر مسائل اجتماعی 
  بخشی ریزي برنامه-2 کلیات و سطح در ریزي برنامه -1:  اقتصادي –از نظر مسائل اجتماعی 

 )کاالها( ها طرح سطح در ریزي برنامه-3 

)کشور سطح در( ملی -3) اروپا اتحادیه( ايمنطقه  -2) …فرا ملی (بانک جهانی و  -1از نظر حوزه اجرایی: 
 )روستایی و شهري( محلی-5)   اي منطقه( ملی درون-4  
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دهم:سیزفصل   
طراحی وتولید وراهبرد توسعه ي محتواي الکترونیکی 

 دروس
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 :مقدمه

خود  دوران در که وپرورش، آموزش حوزة به تلویزیون فیلم و رادیو، چون هایی فناوري ورود و اختراع از بعد
 و اطالعات فناوري پیچیدة و پیشرفته (ICT) بسیار فناوري به نوبت حال اند، بوده بزرگی بسیار اختراعات

 نوین فناوري که است دهه چندین .پردازد جوالن به تربیت و تعلیم میدان در تا است ارتباطات رسیده
 فرا .است داده قرار تأثیر را تحت تربیت و تعلیم جمله از بشري فعالیت هاي حوزه ارتباطات تمام و اطالعات
 رویکرد سه فناوري این با برخورد در تاکنون دهد که می نشان زمینه این در شده انجام هاي پژوهش

 تعلیم اصول اب که باکیفیت الکترونیکی محتواي تولید الکترونیکی، یادگیري بحث در :است شده مختلف اتخاذ
 توايمح با فعاالنه افراد خود یادگیري، نوع این در زیرا است، مهم بسیار امري باشد، داشته همخوانی تربیت و

 ونیکیالکتر محتواي از اساسی مفاهیم ارایه از پس حاضر تحلیلی -توصیفی پژوهش در. شوند می درگیر درس
 عنیی مرتبط استاندارد ترین مهم و پرداخته الکترونیکی یادگیري هاي زیرسامانه معرفی به آن، هاي مولفه و

 در شگرف تحولی عنوان به وب دوي نسخه معرفی به نهایت در و شده واقع بررسی مورد SCROM استاندارد
 اندازي اهر الکترونیکی، یادگیري سامانه یک در: گیري نتیجه. است شده اشاره الکترونیکی محتواي تولید

 انسازم یک افراد فراگیري و آموزش مدیریت آن وظیفه که یادگیري مدیریت و ریزي برنامه هاي زیرسامانه
 اسبراس الکترونیکی محتواي تولید. است مهم امري الکترونیکی، محتواي مدیریت زیرسامانه نیز و است

 ، SCORM استاندارد خاص هاي ویژگی دلیل به. رسد می نظر به ضروري نیز محتوي تولید استانداردهاي
 گاريساز بر نیز مشتریان و بوده تالش در مدل این با خود محصوالت تطبیق براي فناوري تولیدکنندگان

 براي بو دوي نسخه ورود با الکترونیکی، محتواي تولید نوین هاي سامانه از یکی. دارند اصرار آن با محصوالت
 است مودهن فراهم الکترونیکی یادگیري محیط در آسان صورت به را الکترونیکی محتواي تولید امکان همگان

 حوين به محتوي تولید تنها نه محتوي، تولید هاي سامانه هاي پیچیدگی کاهش با آینده در رود می انتظار و
 ار خود نظر مورد محتواي توانند می نیز افراد خود بلکه گیرد، قرار افراد دسترس در تر همگانی و تر ساده
  .نمایند منتشر را آن و نموده تولید

  مدیریتی و اصالحگرا لگرا، تحو 

 ارکان تمام در تواند می که است برخوردار قابلیتی ازچنان فناوري این که است این بر تصور اول رویکرد در

 گرا اصالح رویکرد طرفداران اما .کند ایجاد تحول اساسی  ابزارها تا گرفته ها هدف از  وپرورش آموزش
 و کند برطرف وپرورش را آموزش نظام حاضر حال نواقص و ها کاستی فناوري بتواند این که امیدوارند

 فرایند آموزشی، کیفیت عدالت برقراري چون ارزشی هاي هدف ضمن تحقق جهانی، جوامع توسعۀ با همگام
  .دهد ارتقا را یادگیري و یاددهی
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 هاي شبکه اندازي راه جمله از مدیریتی، هاي جهت هدف در تر بیش اطالعات فناوري مدیریتی، رویکرد در
  .گرفت خواهد قرار استفاده مورد نظام آموزشی عملکرد هدایت و پایش منظور به مدارس و محلی ملی

 وپرورش در آموزش تیی آي س رشد هاي صشاخ

 و بوده مثبت آموزش امر در تی سی آي کارگیري بهدرخصوص  جهانی رویکرد که کردیم اشاره این از پیش
 جهان در آن گانۀ هشت هاي و حوزه است داده اختصاص خود به را جهان در تی سی آي ارکان از یکی

 :از اند عبارت

 تجارت 5. اجتماعی، ارتباطات 4. .آموزش الکترونیک 3 .اطالعات، اقتصاد 2. درمان، و بهداشت 1. 
 تحقیقاتی هاي سازمان8. تحقیقات، و اشتغال 7 .جامعه، و دولت بین تعامل 6.الکترونیک،

 ایران آموزش وپرورش در تیی ي س آ
 آموزش در را تی سی آي فناوري توسعۀ رشد، درحال و یافته توسعه کشورهاي دیگر تبع به نیز ایران

 سوم توسعۀ برنامۀ قالب در آن و گنجاندن تکفا طرح ابالغ و تصویب با روند این .است کرده وپرورش دنبال
 .گرفت قرار وپرورش آموزش کار وزارت دستور در

 نها) دبیرستا به دادنت اولوی_ با( رایانه آزمایشگاه به مدارس تجهیز پروژة  

 آموزان دانش مدیران، معلمان،( آموزش پروژة( 

 توسعه و پژوهش پروژة  

 الکترونیکی محتواي تولید پروژة 

 مدارس ملی شبکۀ پروژة 

 :سازی مجازی و محتوا تولید مدیریت وظایف رحط 

 :سیاستگذاري و ریزي برنامه

 .دانشگاه استراتژیک برنامه تدوین در مشارکت 1

 .اهدانشگ استراتژیک برنامه اساس بر سازي مجازي و محتوا تولید امور سالیانه عملیاتی برنامه تدوین 2

 .الکترونیکی محتواهاي انواع تولید به مربوط امور ریزي برنامه 3

 ايمحتواه تولید اخالقی و آموزشی فنی، استانداردهاي اجراي و تدوین براي ریزي برنامه   و سیاستگذاري 4
 الکترونیکی

 مدرك به منجر آموزشی هاي برنامه سازي مجازي نگامه به و بهینه اجراي براي ریزي برنامه در مشارکت 5
  .دانشگاهی امور معاونت همکاري با
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 .مدرك به منجر غیر هاي برنامه سازي مجازي به مربوط امور بندي زمان و ریزي برنامه 6

  اه دانشگاه سایر با مدرك به منجر غیر مجازي هاي برنامه تولید هاي نامه تفاهم انعقاد براي ریزي برنامه7

  کیالکترونی یادگیري مدیریت هاي سامانه رسانی بروز و نگهداري ، بهینه برداري بهره براي ریزي برنامه 8

 .مجازي هاي برنامه تولید استانداردهاي اجراي و تدوین براي ریزي برنامه و سیاستگذاري 9

 ،الکترونیکی محتواي تولید براي مدرسان سازي توانمند و آموزشی هاي کارگاه اجراي براي ریزي برنامه 10
 .الکترونیکی مدرس نقش ایفاي و مجازي آموزش

 .موکس هاي برنامه تولید براي ریزي برنامه 11

 :فرآیندها اصالح و سازماندهی

 .دنیا روز به و مختلف الکترونیکی محتواهاي تولید براي الزم ساخت زیر ایجاد 12

 .مجازي هاي برنامه و دروس ارائه دستورالعمل رسانی روز به و تدوین 13

 ر،تصوی مانند الکترونیکی محتواهاي تولید و روز به و مناسب افزاري نرم و افزاري سخت بستر ایجاد 14
 مولتی بسته مجازي، واقعیت افزوده، واقعیت سازها، شبیه گرافیک، موشن اسالید، با شده همزمان صداي

  پیشرفته محتواهاي سایر و مدیا

 ايه سامانه مجازي، هاي برنامه کیفیت ارتقاي منظور به توسعه، و تحقیق و تحقیقاتی هاي طرح اجراي .15
 .الکترونیکی محتواي تولید و مجازي آموزش

 .مناسب الکترونیکی محتواي تولید براي متقاضیان به مشاوره ارائه 16

 .مدرك به منجر غیر هاي برنامه سازي مجازي به مربوط امور اجراي و مدیریت آموزشی، طراحی 17

 منجر غیر مجازي هاي برنامه و الکترونیکی محتواي تولید هاي نامه تفاهم انعقاد و طراحی در مشارکت 18
   ها دانشگاه سایر با مدرك به

 استودیوهاي در استفاده براي برداري تصویر و صدابرداري افزارهاي سخت و ها افزار نرم معرفی و انتخاب 19
 .اکوستیک

 . دانشگاه  الکترونیکی یادگیري مدیریت هاي سامانه از برداري بهره و نگهداري اندازي، راه 20

 .مجازي هاي برنامه تولید استانداردهاي مدیریت و تدوین 21

 .مناسب مجازي هاي برنامه آموزشی طراحی براي متقاضیان به مشاوره ارائه 22
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 و مجازي آموزش الکترونیکی، محتواي تولید براي مدرسان سازي توانمند و آموزشی هاي کارگاه اجراي 23
 .الکترونیکی مدرس نقش ایفاي

 و هینهب استفاده براي برداري تصویر و صدابرداري استودیوهاي اجرایی برنامه رسانی بروز و تدوین و تهیه 24
 .موجود امکانات از حداکثري

 .ملی موکس برنامه ارتقاي و پشتیبانی و نگهداري اجرا، طراحی،25

 روز نیاز اساس بر جدید موبایل هاي ابزارك و مجازي آموزش جدید افزارهاي نرم تهیه یا تولید و طراحی 26
  .مجازي آموزش براي جامعه

 .کشور پزشکی علوم هاي دانشگاه سطح در آموزشی سنجی نیاز 27

 .ورکش پزشکی علوم هاي دانشگاه از مجازي آموزش هاي برنامه و الکترونیکی محتواي تولید سفارش اخذ 28

 مصوبات اساس بر کشور پزشکی علوم هاي دانشگاه براي افزاري سخت و افزاري نرم هاي زیرساخت ارائه 29
 .دانشگاه

 :سازي توانمند و آموزش و انسانی نیروي

 کیالکترونی محتواي تولید هاي تازه با رابطه در واحد پرسنل توانمندسازي براي هماهنگی و ریزي برنامه 30
 .مجازي آموزش و

 آموزش و محتوا تولید به مربوط امور در سازي توانمند و آموزشی هاي کارگاه اجراي براي ریزي برنامه31
 .مجازي

 .مربوطه حوزه کارشناسان آموزشی نیازهاي تهیه در مشارکت 32

 .دانشگاه برداري تصویر و صدابرداري استودیوهاي راهبري و مدیریت 33

 :هدایت و رهبري

 .دانشگاه سازي مجازي راهبري و مدیریت 34

 . مجازي هاي برنامه تولید با مرتبط هاي فعالیت کلیه پایش و نظارت 35

 :نظارت و پایش

 .دانشگاه الکترونیکی محتواهاي روزرسانی به و استفاده تهیه، بر صحیح و مستمر نظارت 36

 .مدرك به منجر غیر مجازي هاي برنامه روزرسانی به و تهیه،ارائه بر صحیح و مستمر نظارت37



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

٩١ 
 

 :بخشی برون و بخشی درون هماهنگی

 موجود تجهیزات از حداکثري استفاده منظور به بازاریابی و دانشگاه هاي توانمندي معرفی در هماهنگی 38
 .دانشگاه در

 . انشگاهید   امور معاونت همکاري با آموزشی هاي برنامه تدوین در شارکت 39

 .مدرك به منجر آموزشی هاي برنامه سازي مجازي براي دانشگاهی امور واحد با همکاري 40

 .مدرك به منجر الکترنیکی محتواهاي انواع تولید براي دانشگاهی امور واحد با هماهنگی 41

 .دانشگاه در موجود ظرفیت از استفاده منظور به کشور هاي دانشگاه با همکاري و هماهنگی 42

 :مستندسازي و گزارش

 .سازي مجازي حوزه در منعقده قرادادهاي گزارش تهیه 43

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

٩٢ 
 

 
 
 
 
 

دهم:چهارفصل   
نقش آموزش ,آموزش الکترونیکی در شهرداري 

 الکترونیک 
نیازهاي سازمان ونیازهاي یادگیرنده ومنافع وتوجیه 
اقتصادي آموزش الکترونیکی  در شهرداري وشرکتها 

 وسازمانهاي تابع
 
 



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

٩٣ 
 

 
 

 مقدمه:
 خدمات ارائه. کنیم حل را شهري خدمات از بسیاري عرضه مشکل ها،شهرداري در اطالعاتفناوري از استفاده
 این که ببرند بهره آنها از کیفیت بهترین با  زمان کمترین در بتوانند شهروندان که باشد نوعی به باید شهري

 میسر نوین هايدانش از گیريبهره با و نوین ارتباطی وسایل با تنها شهرها، در مطرح مشکالت به توجه با امر
 تغییرات این کرده، ایجاد عظیمی تحول انسان، زندگی مختلف هايجنبه بر گذاريتاثیر با اینترنت. شودمی

 سوق نوین هايروش سوي به سنتی هايروش از را آنها و است کرده عوض نیز را نهادها و هاسازمان اکثر روند
 امر این البته. است ماشین و انسان تعامل پایه بر آن اصول که)  تجارت و صنعت در خصوص به( است، داده

 هايهزینه و وقت در جوییصرفه دنبال به هاانسان تمام. دارد نیاز جزئیات تمام به توجه و دقیق ریزيبرنامه به
 استفاده هافعالیت دیگر توسعه جهت در آن از توانمی یابد کاهش مصرفی هايهزینه این اگر و هستند، زندگی

 بررسی پژوهش این هدف. شد خواهد بیشتر رفاه و بیشتر دهی سود موجب جوییصرفه این نهایت در و کرد
 نشان پژوهش نتایج. است تحلیلی توصیفی پژوهش بر حاکم رویکرد. است آن اهداف و الکترونیکی شهرداري

 هاي یافته. باشد می شهري مشکالت حل در الکترونیکی شهرداري و اطالعات فناوري کلیدي نقش دهنده
                                     .است شده پرداخته آنها به مشروحا مقاله در که دارد اشاره دیگري موارد به پژوهشی

  دامنه آموزش الکترونیک
  امکانات به چند دسته تقسیم می شود. آموزش الکترونیک دامنه گسترده اي دارد و بسته به نوع استفاده و

  .آموزش بر پایه وب1

  . آموزش مبتنی بر کامپیوتر2

  آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال همراه .3

  . آموزش از طریق تلفن همراه4

  

  آموزش الکترونیکی و اقتصاد
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افزایش ارزش سرمایه بشري در اقتصاد جدید، ضرورت شکلهاي بیشتر و بهتر آموزش را ایجاد نموده است. 
  آموزش الکترونیکی نیز راهی جدید براي ایجاد یک اقتصاد جدید می باشد.

  

  

  

  دانشگاه مجازي

آموزش را در بر میگیرد که در آن از انواع ابزار  اي نه چندان طوالنی دارد، فرآیندي ازاین نوع آموزش که سابقه
  هاي الکترونیکی چون ویدئو، ماهواره، لوح فشرده، اینترنت، شبکه و ... براي آموزش استفاده میشود.و رسانه

استاد از دانشجوست، همینطور فرا مکان و زمان بودن آموزش از طریق دایی برجسته ترین مزیت این آموزش ج
  است. 21این سیستم از ویژگیهاي بارز دیگر این شیوه آموزشی در قرن 

هاي مجازي نیز از دل آموزش از راه دور و یا همان آموزش مجازي سر برآوردند، زمان تولد  اما دانشگاه 
دانشگاههاي مجازي محل  گسترش شبکه اینترنت در جهان دانست.دانشگاههاي مجازي را میتوان مقارن با 

نوآوریها خواهند بود همینطور فناوري اطالعات موجب افزایش  مناسبی براي ظهور و بروز استعدادها، خالقیت و
  کارایی فرایند آموزش میگردد.

  مزایاي دانشگاه مجازي

  عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کالس

  وابستگی کالس درس به زمان خاصعدم 

  پشتیبانی از تعداد زیاد دانشجو در یک کالس
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زدهم:پانفصل   
ارائه چند نمونه عملی از کاربرد فناوري اطالعات در 

 شهرداري
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 :مقدمه

 ما کشور در هنوز هرچند. است عادي کامال ، اي کلمه هر دنبال به الکترونیک واژه بردن کار به روزها این 
 اما ، است نشده فراهم آنها اجراي براي الزم هاي زیرساخت و نشده عملیاتی الکترونیکی هاي پروژه از بسیاري

 هاي لکترونیکا از بسیاري و الکترونیک شهروند ، الکترونیک بانکداري ، الکترونیک تجارت ، الکترونیک دولت
 شهري تحقق نیاز پیش ، الکترونیکی شهرداري. هستند آشنا گوش به حداقل که است هایی واژه دیگر

 دانشهرون مشارکت نیازمند کشور در الکترونیکی دولت تحقق شرط دیگر سویی از. است الکترونیکی
  مروزا دنیاي در. کند می ایفا نظر مورد اهداف به رسیدن در را موثري نقش که است طرح این در الکترونیکی

 و ها معطلی ، ها شلوغی ، ها آلودگی از مملو شهرهایی کالن در زندگی و عادي گذار و گشت از خسته آدمی
  .بازیابد را سرزندگی و نشاط هاي جلوه که است مجالی دنبال به ها خستگی

   مجازي فضاي در ارتباطات و اطالعات فناوري
 هترب هرچه ارائه و اجتماع در تر سازنده و بهتر ، تر روان ارتباطات و تعامالت ، انسان بیشتر راحتی سوي به

 .است حرکت در جامعه یک شهروندان به خدمات

 ICdL بنیاد توسط آن موارد که دارد هایی آمادگی به نیاز ایرانی شهروند هر براي مجازي فضاي در حضور اما 

 .است شده مشخص الکترونیک شهروند استانداردهاي عنوان تحت معین سرفصلهایی با ،
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 صورت به یا »اطالعات فناوري کاربردي توسعه« به موسوم جدیدي طرح پیش سال چند از راستا همین در
 پایه ، است دولت کالن هاي برنامه ریزي طرح متولی که ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط »تکفا« خالصه
 ولتد کارکنان میان در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربردهاي توسعه بعد یک در تکفا طرح هدف. شد گذاري

 رتباطاتا و اطالعات فناوري از استفاده براي جامعه عموم پرورش دیگر بعد در و الکترونیک دولت به دستیابی و
 .بود روزمره زندگی در

 از که پرداختند همکاري به خصوصی بخش با طرح موفق اجراي ملزومات به دستیابی براي تکفا طرح متولیان
 کاربري کالسهاي برگزاري و ICDL هاي مهارت زمینه در مختلف کتابهاي انتشار به توان می همکاري این نتایج
 .کرد اشاره خصوصی و دولتی هاي سازمان و ادارات در رایانه

 ، الکترونیک شهرنشینی آموزش هدف با  ITهاي مهارت آموزش مراکز ، 2005 سال ابتداي از نیز ما کشور در
 استاندارد سازي بومی مراحل ترتیب این به و اند نهاده قدم مسیر این در رایانه کاربري و IT هاي مهارت

 حال در الکترونیکی شهروند استاندارد شده بومی نسخه حاضر حال در. است شده آغاز الکترونیکی شهروند
 تعامل، رتقاء، ا پیدایش، مراحل شود،می انجام مرحله چند در الکترونیک شهر اجراي. اجراست و آموزش

 به باید یالکترونیک شهر اجراي در. باشند توانندمی شهرها اینگونه توسعه مرحله پنج سازيیکپارچه و تراکنش
 جامعه رايب سنتی زندگی سبک که کرد توجه باید و داشت توجه عصر خور در و الکترونیک زندگی سبک ارایه

 اب زندگی مناسب الگوي یک بنابراین. داشت خواهد دنبال به را خاصی هايبهنجاري نا و تضادها اطالعاتی،
 شهرهاي هايبرنامه از یکی اطالعاتی، جامعه در مناسب و نظر مورد جامعه اجتماعی و فرهنگی شرایط به توجه

 و شهري هايسازمان شهروندان، براي را بسیاري دستاوردهاي الکترونیک، شهرهاي توسعه. است الکترونیک
 :از عبارتند الکترونیکی شهرهاي فعالیتهاي از بعضی. است داشته همراه به شهر ذینفعان دیگر

 غیره و پول انتقال حساب، از پول برداشت قبوض، پرداخت مثل: بانکی هايفعالیت 1

 آن امثال و پاسپورت درخواست امالك، و اسناد ثبت مثل: اداري هايفعالیت 2

 غذایی مواد و فیلم موسیقی، کاال، فروش و خرید مثل: تجاري هايفعالیت 3

 هاپارك و هاموزه از بازدید اي،رایانه بازیهاي مثل: تفریحی هايفعالیت 4

 …و هواپیماها پرواز ساعات شهري، ترافیک هوا،وآب وضعیت نشریات، ها،روزنامه اخبار،: اطالعات کسب 5

 هاتابک و هاکتابخانه معتبر، منابع به دسترسی ها،مقاله یافتن ها،پروژه مورد در تحقیق: علمی هايفعالیت 6
 جدید تالیفات و

 هاآموزشگاه سایر و دانشگاه مدرسه،: آموزشی هايفعالیت 7

 باز سیاسی بخشهاي و مجلس به نظر اعالم انتخابات، در شرکت: سیاسی هايفعالیت 8
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 اتومبیل کرایه و هتل رزرو سفر، بلیط رزرو: مسافرتی هايفعالیت 9

 گرفتن و ارسال کار، درخواست فرم کردنپر کاري، هايفرصت از یافتن آگاهی: کار درخواست و کاریابی 10
 .نتیجه

 پزشکی هايتازه از اطالع و ایمنی هايدستورالعمل دریافت پزشک، به مراجعه: درمانی هايفعالیت 11

 رستوران بهترین مقصد، به رسیدن براي شهر در مسیر ترینخلوت و بهترین: گیريتصمیم هايفعالیت 12
 هابهترین سایر و تفریحی اماکن بهترین غذا، صرف براي

 خود جاي ازنی اساس بر که است واقعیتی بلکه نیست نوآورانه پیشنهاد یک یا و اختراع یک الکترونیک شهر 
 آن اجراي در قدم بیشتر هزینه پرداخت با باید فردا ببندیم نیاز بر را خود چشم امروز اگر. کندمی باز را

 .بگذاریم

 :الکترونیک شهروند -2 

 طالعاتا فناوري پایه مفاهیم درباره الزم دانش حداقل از که است کسی الکترونیک شهروند ، استاندارد براساس
 طریق از الکترونیکی پیامهاي دریافت و ارسال و اینترنت با ارتباط برقراري توانایی ، است برخوردار ارتباطات و

 از را خود نیاز مورد افزارهاي نرم و کاالها ، خدمات ، اطالعات همچنین و دارد را (Email) الکترونیک پست
 .کند می جستجو اینترنت طریق

 گاهیآ اینترنتی هاي آسیب برابر در خانواده و شخص امنیت تامین به نسبت باید فردي چنین که این ضمن
 بیانی هب. دهد انجام اینترنتی هاي شبکه طریق از امکان حد تا را خود زندگی مختلف امور بتواند و باشد داشته
 اینترنت از بتواند و باشد برخوردار رایانه با کار براي الزم توانایی از که است کسی الکترونیک شهروند تر واضح
 امالتتع ، فروش و خرید ، دیگران با ارتباط برقراري قبیل از زندگی روزمره امور موثرتر و سریعتر انجام براي

 .کند استفاده …و درمان ، سرگرمی ، تفریح ، مسافرت ، استخدام ، بانکی

 ارندد را الکترونیک شهروند یک هاي ویژگی شهروندان اغلب ، جهان پیشرفته کشورهاي از بسیاري در امروزه
. است ینا الکترونیکی شهروند استاندارد در پنهان پیام. شود می احساس نیز ما کشور در تحولی چنین لزوم و
 می که سانیک تمام بنابراین.» آیید نمی حساب به شهروند اساسا نباشید، الکترونیک شهروند یک اگر بزودي«

 ريفناو در الزم هاي مهارت فراگیري نیازمند باشند، داشته موفقی زندگی ، اطالعات حکمرانی عصر در خواهند
  .هستند اطالعات

  

 بودن الکترونیکی مزایاي -3
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 عصر رد زندگی براي ، کند می تجربه را تري مدرن زندگی سنتی شهروند با مقایسه در الکترونیک شهروند
. کند یم دفاع خود شهروندي حقوق از بیشتري توانایی با و دارد بیشتري نفس به اعتماد اطالعات و ارتباطات

 و کار محل یا منزل از خروج به نیاز بدون کارها از بسیاري انجام به توجه با ها هزینه و وقت در جویی صرفه
 فراگیري. است الکترونیک شهروند مزایاي دیگر از شهري بین و شهري تردد هاي هزینه کاهش همچنین

 یم افزایش شهروندان در را نوین ارتباطی هاي فناوري از استفاده توانایی ، الکترونیکی شهروند هاي مهارت
 .سازد می آماده الکترونیک دولت خدمات و تسهیالت از استفاده براي را آنها ترتیب این به و دهد

 ،…و سرقت ، رانندگی تصادفات قبیل از شهري برون و شهري درون زاید ترددهاي از ناشی خطرات کاهش
 انجام واناییت و هوا آلودگی آن تبع به و ترافیک کاهش ، اینترنت به فرزندان دسترسی منطقی کنترل توانایی

 آن به الکترونیک شهروند و الکترونیک دولت تحقق با که است تسهیالتی دیگر از بهتر و تر راحت خریدهاي
  .یافت خواهید دست

  

  

  

 الکترونیک شهر ایجاد موانع - 4

 شواريد تکنولوژیکی، و فنی هاي محدودیت از اعم بسیاري موانع الکترونیک شهر سازي پیاده و تحقق راه در
 ات گرفته کشور اجرایی هاي دستگاه و مسئوالن سطح در جامعه در موجود هاي نگرش مالی، و اقتصادي هاي

 موارد به توان می اختصاصی طور به موارد این میان در. است مشاهده قابل غیره و جامعه عموم و شهروندان
 شهرهاي تحقق ضرورت هنوز جامعه عمومی افکار نیز و ریزان برنامه مسئوالن، میان در: کرد اشاره ذیل

 امانج هاي ریزي برنامه از عمل، در ها، شهرداري بلندپایه مدیران و است نشده درك کامل طور به الکترونیک
 لهمسئ این لذا. آورند نمی عمل به را الزم حمایت الکترونیک شهرهاي تحقق براي بسترسازي جهت در شده

 و ها ویژگی درك صورت در .است خصوص این در ها نگرش تغییر منظور به هایی برنامه تدابیر نیازمند
 رااج شاهد ریزان برنامه و مدیران سوي از عرصه این در ایران نقش و جایگاه و آینده اطالعاتی جامعه مختصات

 اعم جمعی هاي رسانه دیگرسو از. بود خواهیم جامعه در الکترونیک هاي شهر صحیح و اصولی سازي پیاده و
 هروندانش عمومی افکار سازي آگاه به نسبت مناسب رسانی اطالع با بایست می مطبوعات و تلویزیون و رادیو از
 الکترونیکی شهرهاي سازي پیاده شرایط تا کرده اقدام الکترونیکی شهرهاي مزایاي و مفاهیم خصوص در

 هب را باالیی هاي هزینه رسانی اطالع هاي پایگاه و رسانی اطالع هاي شبکه نگهداري و ایجاد شود، تسهیل
 شهرهاي تحقق و سازي پیاده بسترهاي کردن فراهم لذا .دارد بر در توسعه حال در کشورهاي براي ویژه

 این در الزم هاي زیرساخت گذاشت، خواهد شهروندان و جامعه دوش بر را سنگینی هاي هزینه الکترونیک
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 که ستا اینترنت الکترونیک، شهرهاي سازي پیاده بستر ترین عمده. نیست مهیا جوامع از بسیاري در زمینه
 صمتخص نیروهاي کمبود یا فقدان است، ناپذیر اجتناب و ضروري زمینه این در مناسب امکانات کردن فراهم

 در است، موجود هاي محدودیت دیگر از نیز سوم جهان کشورهاي در ویژه به اطالعات هاي فناوري زمینه در
 مقررات اقتصادي، مسائل جمله از ها سیاست به باید ها شهرداري الکترونیکی، شهرهاي اجراي و طراحی
 و جراا در مهم مسائل جمله از الکترونیکی سوابق نگهداري و ثبت باشد، داشته توجه کاربران حقوق و گذاري
 وطمرب الکترونیک شهرهاي سازي پیاده هاي چالش از برخی است، جامعه در الکترونیک شهرهاي سازي پیاده

 کترونیکال شهرهاي سازي پیاده زیربناي عنوان به اینترنت به مربوط اطالعاتی هاي سیاست و اجتماعی ابعاد به
  .است

  

  

  

  

  

 نقل و حمل سازي روان - 5

 اطالعات فناورى با توام نقل و حمل

 ازمانس ساختمان ششم طبقه و دمشق خیابان به باید کشور نقل و حمل در اطالعات فناورى متولى یافتن براى
 تحولى شود اجرا زودى به که هاى طرح در است قرار که جاى آن گذاشت قدم کشور هاى پایانه و نقل و حمل

 ىتوانای از ورى بهره بـــا و کامپیوترى هاى سیستم توسط اى جاده نقل و حمل کنترل وضعیت در اساسى
 . گیرد صورت امر این متخصصان هاى

 هاى طرح و ها پروژه است کرده آغاز را خود کار کوتاهى زمان مدت که سازمان این اطالعات فناورى دفتر
 ىالکترونیک هاى سیستم از استفاده از و اى جاده نقل و حمل امر در اطالعات فناورى گسترش براى را متعددى

 . دهد تغییر را اى جاده اطالعات فعلى آمد ناکار و سنتى سیستم دارد قصد

 را اى مالحظه قــابل تاثیر مکان و زمان قید از اطالعات رهایى قابلیت با ( ICT) ارتباطات و اطالعات فناورى
 هاى سیستم گسترش و ایــــــجاد به توان مى جمله آن از است گذاشته نقل و حمل هاى سیستم در

 و جهانى یابى محل هاى سیستم ، ) Intelligent Transportation StstemsITS (نقل و حمل هوشمند
 .کرد اشاره نقلیه وسایل هدایت و یابى رد هاى سیتم
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 مدیریت ارتقاي و بهبود ، نقل و حمل بندى زمان و ریزى برنامه بهبود ها سیستم این دستاورد ترین مهم
 کاهش و بزرگراهها و ها جاده ظرفیت ارتقاي بخش، از ذینفعان و مشتریان رضایت افزایش ، نقل و حمل

 . است تصادفات و ترافیک

 اعثب ویدئویى و الکترونیک کنفرانس هاى فناوري توسعه.  است تعامل خود در نیز نقل و حمل و ICT تعامل
 دش خواهد مبادالت افزایش و تسهیل باعث الکترونیک تجارت توسعه چنین هم. شود مى ها مسافرت کاهش

 این دهد مى افزایش را نقل و حمل بخش تقاضاى الکترونیک کاربردهاى توسعه ، ملل سایر تجارت برحسب. 
 .داد خواهد قرار نقل و حمل پیش در هایى فرصت و تهدیدها ، تعامالت

 نقل و حمل هوشمند هاى سیستم تولید به منجر یافته توسعه کشورهاى در نقل و حمل صنعت با ICT مواجه

ITS  است شده . 

 سطح در  ITS نام به سازمانى یافته توسعه کشورهاى نقل و حمل ساختار در که ایست اندازه تا ITS اهمیت
 . است شده تاسیس ملى

 مانند( کشورها از برخى در شود مى تقسیم اجرا و ساخت زیر و ایجاد بخش دو به ITS قبال در ها دولت نقش
 قطف مرکزى دولت کانادا مانند کشورها از برخى در ولى کند مى فعالیت بخش دو هر در دولت) آمریکا و ژاپن
 یا و دولت به وابسته موسسات به اجراى وظایف و دهد مى انجام را نظارت و هدایت ، تحقیق به مربوط امور

 .شود مى واگذار خصوصى

 و حمل و آمار بخش در ناوگان ترکیب و رانندگان آمار مسافر، و کاال جابجاى آمار وضعیت آخرین چنین هم
 .ندک شایانی کمک ترافیک به مربوط هاي گیري تصمیم در تواند می نیز نقلى و حمل ى آمارها سایر و نقل

 رايب شهري ضروري غیر سفرهاي از بسیاري اینترنتی خدمات از استفاده فرهنگ افتادن جا با دیگر طرف از 
 .شود می کم و حذف …و عوارض ، قبوض پرداخت همچون مسائلی

 توان می آن به نسبت جامع دید یک داشتن لزوم و شهري ترافیک مسئله بودن پیوسته علت به دیگر طرف از
 ار بهینه تصمیم و بررسی معضل این کاهش در را مختلف طرحهاي اثرات کامپیوتري افزارهاي نرم طریق از

  ..کرد اتخاذ

  سیار شهر - 6
 هب شهري خدمات ارائه براي جدید رسانه یک سیمبی هايشبکه و موبایل فناوري در پیشرفت حاضر حال در

 نخست مقاله، این در.است شده نامیده سیار شهرهاي اصطالحاً هاپیشرفت این.است کرده ایجاد شهروندان
 شنق به سپس شده انجام توسعه حال در کشورهاي در سیار شهرهاي و الکترونیک شهرهاي بین ايمقایسه
 .کرد خواهیم بررسی شود،می یاد آنها از سیار دولت تحقق مانع عنوان به که عواملی و مردم آمادگی
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 به شهري خدمات ارائه براي جدید رسانه یک سیم بی هاي شبکه و موبایل فناوري در پیشرفت حاضر حال در
 نخست مقاله، این در.است شده نامیده سیار شهرهاي اصطالحاً ها پیشرفت این.است کرده ایجاد شهروندان

 شنق به سپس شده انجام توسعه حال در کشورهاي در سیار شهرهاي و الکترونیک شهرهاي بین اي مقایسه
 در.  کرد خواهیم بررسی شود، می یاد آنها از سیار شهرهاي تحقق مانع عنوان به که عواملی و مردم آمادگی

 ورهايکش در سیار شهرهاي کاربردهاي از نمونه چند و کشورها این در موبایل ارتباطات پیشرفت وضعیت پایان
 بیستم قرن آخر دهه در. داد خواهیم قرار توجه مورد فیلیپین و چک جمهوري و ترکیه مثل توسعه حال در

 به اطالعات هاي فناوري بوسیله الکترونیکی خدمات از وسیع دامنه ایجاد روند جهان سراسر هاي شهرهاي
 یافته سعهتو کم کشورهاي در ها پیشرفت این. کردند گذاري پایه شروع اینترنت بر مبتنی کاربردهاي خصوص،

 ،دهند می افزایش ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده ها شهر که وقتی و افتاد اتفاق تر آهسته نرخ با
 ات سازد می قادر را شهروندان الکترونیکی، شهرهاي.یابد می افزایش فعالتر خدمات براي عموم هاي خواسته

 در ییجو صرفه و باشند داشته مشارکت اطالعاتی جامعه و اجتماعی اقتصادي، هاي فعالیت در مؤثر شکلی به
 خدمات کاربران این، بر عالوه. داشت خواهد دنبال به را تجارت بخش و مردم شهرها، براي زمان و هزینه

 .بود خواهند برخودار همیشگی و کارآمد و یکپارچه و باالتر کیفیت با خدماتی از شهرها، اطالعاتی

 مناسب زمان در اطالعات ارائه. است حیاتی آنها براي اطالعات این گاهی و دارند اطالعات به نیاز شهروندان
 فقط نه سیم بی هاي فناوري و موبایل در پیشرفت..شود می ها کشور در دموکراسی تقویت موجب عموم، براي

 می هتوسع شد خواهد تهیه سیار هاي دستگاه وسیله به که الکترونیکی شهرهاي خدمات و کاربردها از بعضی
 کی موبایل که میکند ثابت موبایل هاي فناوري. کند می باز جدید خدمات و کاربردها براي ها روش بلکه دهد
 .است شهروندان به فوري اطالعات ارائه براي مهم بسیار راه

 و اطالعات فناوري و نوآوري هاي شکل همه بردن کار به از استفاده الکترونیکی شهرهاي تالشهاي هدف
 فنتل با موبایل، فناوري در پیشرفت حاضر حال در. است شهرهاي اساسی وظایف بهتر انجام براي ارتباطات،

 رسانه یک سیم بی هاي شبکه و ،PDA(Personal Digital Assistant)  اینترنت به مجهز موبایل هاي
 که ايه پیشرفت این.است کرده خلق بیشتر فعالیت با شهروندان به شهریی خدمات دادن تحویل براي جدید
 .است شده نامیده سیار شهرهاي است، کرده خلق شهروندان به شهري خدمات دادن تحویل براي نو رسانه

 هم و مردم هم( خود کاربران تأمین براي موبایل سکوي یک وسیله به شهري خدمات سازي پیاده و استراتژي
 سیم، بی هاي دستگاه به ها فعالیت گسترش وقت هر در و هرجا از اطالعات خدمات از استفاده با) کارمندان
 می قادر کنند، خرج الکترونیکی شهرهاي سازي پیاده در را عظیمی هاي سرمایه خواهند می که کشورهاي

 سیار، شهرهاي کارمندان براي تازه و حقیقی اطالعات کردن فراهم طریق از خود خدمات و عملیات در سازد
 نای براي. باشد فعال شهرها، با تعامل براي شهروندان، براي ها گزینه از وسیعتر دامنه کردن فراهم طریق از

 واحدهاي بین مبادله مکانیزم و ها داده انتقال براي افزوده ارزش مزیت سیار شهرهاي سازي پیاده کشورها
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 و الکترونیکی شهرهاي استراتژي اولیه مراحل در یا نکردند شروع هنوز که کشورهایی.کند می فراهم شهري
 بیشتري هاي مزیت هست مواجه آن با شهرها که مسایل نوع حسب بر شاید هستند، سازي پیاده هاي پروسه
 هب رسیدن براي کلیدي روش توانند می سیار شهرهاي کاربردهاي توسعه درحال کشورهاي در. باشند داشته

 این در. شود استفاده افتاده دور روستاهاي در که وقتی ویژه به باشد اطالعات تبادل از پشتیبانی و شهروندان
 روستاهاي هب رسیدن قابلیت موبایل هاي تلفن بیشتر قبول و مخابراتی ساختارهاي زیر بودن ناکافی با کشورها

  .آورد حساب به سیار شهرهاي مهم مزیت یک توان می افتاده دور

 :سیار شهرهاي و الکترونیکی شهرهاي ●

 ريفناو همه از استفاده الکترونیکی شهرهاي. نیست هم از جدا چیز دو سیار شهرهاي و الکترونیکی شهرهاي
 اوريفن از استفاده به سیار شهرهاي اما. است شهري فعالیتهاي کردن بهتر و شهروندان به خدمات ارائه براي ها

. میشود محدود خدمات دادن تحویل براي سیم بی هاي شبکه و PDAs موبایل، هاي تلفن همچون سیار هاي
 و خدمات دادن درتحویل الکترونیکی شهرهاي با مقایسه در بهتر انتخاب یک سیار شهرهاي این، بر اضافه

 جایگزین سیار شهرهاي.است هروقت در و جا هر در دسترسی قابلیت بر نتیجه مردم به عمومی اطالعات
 وبایلم هاي دستگاه که حالی در. آید می حساب به آن براي مکمل یک بلکه شود، نمی الکترونیکی شهرهاي

 تلفن. دارد هاي محدودیت کنند، می فراهم شهروندان به اطالعات دادن تحویل براي آنی و سریعتر روش
. داردن را زیاد حجم با اطالعات انتقال قابلیت ولی شود می گرفته درنظر سیار شهرهاي اصلی رسانه موبایل
 که حالی در دهد؛ انتقال را کاراکتر 160 تا فقط تواند می که SMS (short message service)مانند
 یارس شهرهاي خدمات ها، محدودیت این. دهد انتقال اطالعات بزرگ خیلی مقدار تواند می الکترونیکی پست

 .کنند می محدود حیاتی خیلی ولی ساده کاربردهاي به را

 :شود می خالصه زیر نکته چند در الکترونیکی شهرهاي با سیار شهرهاي تفاوت 

 کاربر کی براي موبایل دستگاه ولی شود، مشترك کاربر تا چند بین تواند می کامیپوتر: خصوصی اطالعات (1
 .است شده طراحی

 وئیچس روشن حالت روي همیشه موبایل هاي دستگاه بیشتر شخصی کامیپوترهاي برخالف: روشن همیشه (2
 .شوند می

 ردهايکارب از یکی است، کاربر همراه همیشه و اند شده طراحی بُردن براي موبایل هاي دستگاه: حمل قابلیت (3
  .است کاربران به اي لحظه اطالعات ارائه آن

 :سیار شهرهاي پیدایش عوامل ●
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 از مردم انتظارات افزایش بر عالوه سیار، شهرهاي هاي فعالیت به الکترونیکی شهرهاي از حرکت مؤثر عوامل
 تتحوال. است موبایل ارتباطات خدمات در پیشرفت و فناوري ساختهاي زیر در تغییرات شامل شهري، خدمات

 هاي شبکه و سیمی اینترنت همگرایی موبایل، دستگاه نفوذ گرفت، نظر در اصلی گزینه سه زیر توان می فنی
 خدمات سازي، شخصی خدمات و سیم بی ارتباطات سوم نسل خدمات سمت به حرکت و سیم بی ارتباطی
  . است مکان بر مبتنی

 :موبایل دستگاه فوذن 

 تقریباً  2001 سال اواخر در دارد، ما روزانه زندگی در مؤثري هاي نقش حاضر حال در موبایل هاي دستگاه
 دهپیا روي شدیدي فشار موبایل هاي دستگاه نفوذ حجم. اند کرده می استفاده موبایل از جهان جمعیت 14%

 در و جا درهر شهرهایی خدمات به دسترسی و دریافت خواستار کاربران چون آورد، می سیار شهرهاي سازي
  .بود خواهند وقت هر

 الکترونیکى روش به عوارض خذا

 اخذ جایگاههاى در رانندگان وقت شدن تلف و عوارض اخد موضوع شهري داخل هاى راه آزاد گسترش با
 عوارض اخذ هاى سیستم کشورها بیشتر در که زمانى در که است کرده مطرح را سئوال این دیگر بار عوارض

 واجر چنین عوارض اخذ دستى سیستم از استفاده کشور داخل در هنوز چگونه آمده در الکترونیک شکل به
 .دارد

 بزرگراهها در عوارض اخذ امکان که است هوشمند نقل و حمل هاى سیستم از جزیى الکترونیکى عوارض اخذ
 ،) الکترونیکى تگهاى یا(ترانسپوندر با خودرو تجهیز کمک به کار این کند مى فراهم خودرو توقف بدون را

 افزارى نرم و افزارى سخت کامپیوترى هاى سیستم و جاده کنار در و جاده در سنسورهاى سیم بى ارتباط
 اخذ را آن عوارض و شناسایى فرد به منحصر صورت به را خودرو هر توان مى ترتیب بدین.  شود مى انجام
  مایدن کمک آلودگى کاهش و سفر زمان سازى بهینه ، کاراى افزایش ترافیک کاهش به تواند مى امر این. نمود

 ETC (Electronic Toll مثال عنوان به است دیگر جز چندین شامل خود الکترونیکى عوارض اخذ سیستم

Collection) به نیاز بدون دهد مى اجازه خودروها به که است هاى آورى فن و ها تکنیک از اى مجموعه 
 شود،اجزا تقسیم بخش دو به تواند مى ETC اجزاى.  کند عبور عوارضى محل از راننده طرف از عملى هیچ

 AVI (Automated خودرو اتوماتیک شناسایى از عبارتند مسیر اصلى اجزا که مشترى خدمات مرکز و مسیر

Venicle Identification) ، ویدیویى تخلف ثبت هاى سیتم و خودرو اتوماتیک بندى طبقه . 

 شوند مى نترلک آن وسیله به و هستند ارتباط در مسیر کننده کنترل نام به کامپیوتر یک با مسیر اجزاى کلیه
 خدمات مرکز با حال عین در و کند مى دریافت AVI ، AVC، VEC از را خود هاى ورودى کامپیوتر این
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 و ها حساب صورت صدور ، مشتریان اشتراك ، ها حساب مدیریت وظیفه که هستند ارتباط در مشترى
 .دارند عهده بر را ها گزارش تهیه و تخلفات به رسیدگى

 هاى مسیست ، رادیویى فرکـانس و لیزرى شود مى تقسیم دسته دو به خودروها اتوماتیک شناسایى فناورى
 کناس یک وسیله به مسیر از خودرو عبور زمان در که کند مى استفاده خودرو به متصل بارکد یک از لیزرى
.  کند مى دهاستفا)  الکترونیکى تگ یا(  ترانسپوندر یک از فرکانسى رادیو سیستم اما شود مى خوانده لیزرى

 نآنت با مشترى و خودرو اطالعات تعیین براى و شود مى نصب خودرو روى یا داخل فرکانسى رادیو تگ یک
 .کند مى برقرار ارتباط فرکانسى رادیو

 دارد اشاره مختلفى هاى پروسه و اجزا به AVC :گفت توان مى AVC خودرو اتوماتیک بندى طبقه تشریح در
 اطالعات این حسب بر عوارض اخذ و خودرو بندى طبقه و تشخیص به قادر آنها کمک به ETC هاى سیستم که

 راىب عوارض میزان که اتوبوس و کامیون ، اتومبیل مثل شوند مى تقسیم مختلفى هاى رده به خودروها.  است
 ویژگى گیرى اندازه براى که است مسیر در دستگاههایى شامل AVC هاى سیستم.  است متفاوت ها رده این

 براساس تا شود مى ارسال AVC پردازنده یک به دستگاهها این خروجى.  رود مى بکار خودرو فیزیکى هاى
 عوارض میزان تعیین براى AVC ، ETC هاى سیستم در کند تعیین گیرد مى قرار آن در خودرو که اى رده آنها

 . رود مى بکار خودرو تگ در شده ثبت رده تایید با

 ETC در مختلفى هاى پروسه و اجزا به VES : گفت توان مى VES ویدیویى تخلف سیستم درباره چنین هم

 پالك از VES . کند مى شناسایى اند کرده تخلف عوارض پرداخت در که خودروهاى آنها کمک به و دارد اشاره
 گیرند مى عکس باشند داشته معتبرى ETC تگ اینکه بدون کند مى استفاده ETC مسیر در که خودروهاى

 .شود مى استخراج خودرو پالك شماره دستى یا مکانیزه سیستم کمک به و ها عکس این روى از

 دیجیتال عمومی روابط 8

 قرار تاثیر تحت را ما وجودى ابعاد حتى و ما کار محیط و زندگى فراوان حجمى با جدید هاى فناورى امروزه
 هداد انتشار شتاب. ندارد خود حیات ادامه براى عملى امکان آن از گیرى بهره و فناورى بدون امروز بشر و داده

 اطالعات انفجار به آن از توان مى که است حدى به الکترونیک و دیجیتال عصر از ناشى اطالعات و آمار و ها
 خابراتى،م هاى ماهواره توسط که شده تشکیل کامپیوتر ها میلیون از عنکبوت تار مانند اینترنت.کرد تعبیر
 .اند شده متصل یکدیگر به سیم بى وسایل و مویى تار زمینى هاى شبکه

 مخلوق مجازى فضاى و دارند دسترسى اینترنت به دنیا کشور 160 از بیش در نفر میلیون 52 حداقل امروزه
 بزرگراه تغییر شدن مطرح باعث امر این و بود خواهد اقتصادى رشد اصلى عامل آینده سال 20 در کامپیوتر
 اطالعات انتشار و افراد میان ارتباط برقرارى نحوه مجازى فضاى. گردید 1995 سال در اینترنت به اطالعات
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 اطالع زمینه در جدید انقالب شاهد امروزه. است کرده دگرگون اساس از را موسسات و نهادها و ها سازمان در
 .ستا شده تبدیل جهانى ذهنیت به جهانى دهکده و هستیم مجازى فضاى در ارتباطات و رسانى اطالع و یابى

 نوانع به که عمومى روابط. است داده ماهیت تغییر انفورماتیک و اطالعات انقالب به ارتباطات انقالب اکنون
 فتهپیشر و بیشتر ارتباط ایجاد در باید کند، مى عمل جامعه به ها سازمان و نهادها دهنده اتصال و واسط حلقه

 امرى سازى مجازى که است حدى به حاضر حال در انفورماتیک پیشرفت.کند ایفا را خود حیاتى نقش تر
 دور هم از را فناورى و انسان همواره که موانعى توانند مى مجازى هاى محیط. رسد مى نظر به ناپذیر اجتناب

 یفیتک تا سازد مى فراهم را هایى فرصت دیجیتالى عمومى روابط میان این در. بردارند میان از است داشته نگه
 و خدمات از وسیعى حجم به دقیقه و ثانیه هر در سازد مى قادر را آنان و یافته بهبود کاربران به خدمات ارائه

 براى را ارتباطى فناورى هاى داده و اطالعات ها عمومى روابط جدید نوع این. نمایند پیدا دسترسى اطالعات
  .گیرند مى کار به بهتر خدمات ارائه

 دیجیتال عمومى روابط مفهوم

 سایت وب بر مبتنى کاربردهاى خصوصاً دیجیتالى فناورى از استفاده: «از است عبارت دیجیتال عمومى روابط
 و نهادها و ها سازمان و کاربران به ارتباطى اطالعات و خدمات ارائه و دسترسى افزایش براى اینترنتى هاى

 موثر و روان ساده، اى رابطه ایجاد به کمک براى اى بالقوه زمینه روش این.» آن طریق از اطالعات دریافت
 خدمات ارائه راستاى در مدنى و اجتماعى نهادهاى و دیگر موسسات و ها سازمان با موسسات و ها سازمان بین

 .کرد خواهد فراهم کاربر هاى گروه کلیه به فراگیر و فورى قیمت، ارزان خدمات و اطالعات

 یا تاینترن طریق از الین آن خدمات و اطالعات ارائه دیجیتال، و الکترونیکى عمومى روابط وظیفه بنابراین
 اطالع و اطالعات و خدمات دریافت براى اینترنت به دسترسى تقاضاى افزایش.است الکترونیکى وسایل سایر

 بتنس توانند نمى عمومى روابط مدیران لذا داده، قرار تاثیر تحت را زندگى و کار و ارتباطى هاى روش رسانى،
 هم نآ مخاطب با سویه یک ارتباطى سنتى، عمومى روابط در.باشند تفاوت بى تحوالت و ها درخواست این به
 مشترى با جدید فضاى در ولى بودیم محورى عمومى روابط یک شاهد و گرفت مى صورت جمعى طور به

  .هستیم مواجه انفرادى صورت به هم آن محورى

 دیجیتال عمومى روابط هاى ویژگى

 به خدمات و ها سرویس ارائه بهینه، رسانى اطالع امر در مهمى نقش آینده اطالعاتى جوامع در عمومى روابط
 دسترسى تسهیل سبب دیجیتال عمومى روابط خاص هاى ویژگى. داشت خواهد جامعه افراد تک تک

 ساده و مخاطبان به رسانى اطالع و پاسخگویى بهبود نیاز، مورد خدمات و اطالعات به مخاطبان و شهروندان
 مورد هاى نقش ایفاى جهت دیجیتال عمومى روابط. شد خواهد ها هزینه کاهش و ارتباطات فرآیندهاى سازى
 .شود مى اشاره آنها از برخى به که داراست را خاصى هاى ویژگى اشاره
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 آن از هک اى وسیله. است وسیله بلکه نیست هدف نوین، هاى فناورى از گیرى بهره دیجیتال عمومى روابط در
 در دیجیتال عمومى روابط. گیرد مى قرار استفاده مورد مخاطبان نیاز مورد هاى سرویس و خدمات ارائه جهت

 مخاطبان و شهروندان دسترس در ساعات و روزها تمامى در اطالعات و خدمات نیست، مکان و زمان قید بند
 زنیا مورد خدمات و اطالعات به شهروندان بیشتر و تر راحت دسترسى ضمن زیادى حد تا مسئله این. است
 و هوا آلودگى کاهش ذهاب، و ایاب جمله از هایى هزینه کاهش نیز و وقت اتالف از جلوگیرى سبب خود،

 .شود مى غیره و ترافیک

 ردهک را چیز همه فکر قبالً بلکه خواهد مى چه مخاطب ببیند تا ماند نمى منتظر دیجیتال عمومى روابط *
 .است اندیشیده را الزم تمهیدات خود مخاطبان هاى خواسته شدن برآورده براى و است

 و IT لمسای با آشنایى ضمن او بلکه باشد هم نباید و نیست فنى آدم یک دیجیتال عمومى روابط کارگزار *
 .کند مى سازى تصمیم و دهد مى ایده ارتباطى مسایل به تسلط

 الح این با اما کنند مى بازى را اى عمده نقش ارتباطى نوین هاى فناورى دیجیتال عمومى روابط در اگرچه *
 .دارد دیجیتالى بینش به نسبت کمترى سهم تکنولوژى همواره

 امرى و پایین به باال از یعنى عمودى و سویه یک گذشته برخالف دیجیتال عمومى روابط در ارتباطى جریان *
 ینکها ضمن است، حاکم مردم و سازمان بین دوسویه ارتباطى عمومى، روابط نوع این در برعکس بلکه نیست،

 گوىپاسخ بایست مى دیجیتال عمومى روابط و است فرد بلکه نیست جمع دیجیتال عمومى روابط در مخاطب
 .باشد اطالعاتى جامعه اعضاى تک تک

 ربوطم افزارى سخت هاى جنبه واقع در. است دیجیتالى بینش با هم آن ایده طرح دیجیتالى عمومى روابط کار
 رحط اش وظیفه عمومى روابط کارگزار و است مربوطه مهندسین وظیفه و تخصص در ارتباطى هاى فناورى به

 .گیرد مى کار به خود اهداف به رسیدن جهت در را ابزار این که است هایى ایده

 دیجیتال عمومى روابط وظایف •

 بین متعامل و دوسویه ارتباط برقرارى آینده، اطالعاتى جامعه در دیجیتال عمومى روابط وظیفه مهمترین
 روابط. است روزى شبانه و مداوم طور به شهروندان نیز مورد اطالعات و خدمات ارائه مردم، و ها سازمان
 خواهد انجام اینترنت جمله از و ارتباطى نوین هاى فناورى از گیرى بهره با را وظایف این دیجیتال عمومى

 :از عبارتند داد خواهد انجام اطالعاتى جامعه یک در دیجیتال عمومى روابط که وظایفى اهم. داد

 تسهیل و نهادها و ها سازمان و شهروندان به خدمات ارائه نحوه سازى ساده دیجیتال عمومى روابط هدف *
 .است خدمات این به آنان دسترسى
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 طریق از موسسات و ها سازمان و نهادها اثربخشى و کارایى بهبود در مهمى نقش دیجیتال عمومى روابط *
 .کرد خواهد ایفا ساختارى هاى الیه حذف

 نیاز مورد اطالعات به ها سازمان مخاطبان و شهروندان دسترسى تسهیل در سعى دیجیتال عمومى روابط *
 .دارد مدارى بوروکراسى جاى به مدارى اجتماع و مدارى شهروند جایگزینى طریق از

 نیازهاى خصوص در دهى اطالع و پاسخگویى تضمین و مخاطبان به رسانى اطالع و پاسخگویى بهبود *
 عمومى روابط اطالعاتى جامعه یک در. است دیجیتال عمومى روابط وظایف دیگر از ها سازمان و شهروندان

 .است آنان به مربوط خدمات ارائه و آنان نیازهاى رفع و شهروندان به پاسخگویى به موظف

 هرىش امور در رسانى اطالع و گیرى اطالع و ارتباطى هاى مکانیسم کارگیرى به طریق از خالقیت افزایش *
 انسازم و نهادها کارایى و ورى بهره افزایش به منجر مسئله این. است دیجیتال عمومى روابط وظایف دیگر از
 .شد خواهد جارى امور بهبود و ها

 موانع حذف و سازى یکپارچه طریق از ها هزینه کاهش و رسانى اطالع و ارتباطات فرآیندهاى سازى ساده *
  .است دیجیتال عمومى روابط دیگر وظیفه زاید هاى سیستم و

  

 

 دیجیتال عمومى روابط تحقق

 مختلف ابعاد آنها شدن فراگیرتر با و است ساخته دگرگون را ها انسان زندگى ارتباطى نوین هاى فناورى
 ست،ا اطالعاتى جامعه از صحبت تغییرات این تبع به. داشت خواهد شگرف تغییراتى انسانى جوامع زندگى
 مامىت لذا. است اینترنت قبیل از نوین ارتباطى هاى فناورى به وابسته و مبتنى آن در زندگى که اى جامعه

 باید رو این از. سازند مهیا اطالعاتى جامعه در موثر حضور براى را خود تا تالشند در ها شهرداري و ها سازمان
 انجام را الزم اقدامات خود در الزم تغییرات ایجاد به نسبت نیز ها عمومى روابط تا ساخت فراهم را شرایطى

 ار ذیل نکات باید دیجیتال، عمومى روابط تحقق براى الزم ساختارهاى ایجاد و سازى پیاده منظور به. دهند
 .گرفت نظر در

 هاى طرح از حمایت و الزم تدابیر اندیشیدن با تواند مى دارد قرار سازمانى هرم راس در که سازمان رهبرى *
 .رساند یارى خود اهداف به رسیدن براى را ها عمومى روابط پیشنهادى،

 ىعموم روابط هاى برنامه و ها فعالیت گیرى جهت ضرورت خصوص در مدیران بین در سازمانى بینش ایجاد *
 .سوي و سمت این به
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 .مسئوالن سوى از ها عمومى روابط نیاز مورد امکانات و منابع تامین به تعهد *

 .دیجیتالی و الکترونیکى به سنتى از عمومى روابط تغییر از واقعى حمایت *

 .نظر مورد تغییرات سریع اجراى *

 .آتی تحوالت جهت استراتژیک طراحى *

 .آنها افتادن خطر عدم به امید ایجاد و تحوالت این براى سازمانى بافت آمادگى *

 نیز راندیگ فنى، متخصصان از غیر که است این مستلزم جهانى دیجیتالى عصر به ملى صنعتى عصر از گذر
 نقش مهمترین رو این از کنند، کمک رهبرى و ارتباطات هاى مهارت و جدید مدیریت تحوالت به بتوانند
 نسازما رهبران. هاست سازمان و نهادها بر جدید هاى فناورى تاثیر تبیین ها، عمومى روابط مسئوالن و رهبران

 یتمحدود بلکه باشند، داشته آن از مناسبى آگاهى و کنند درك را جدید هاى فناورى واقعیت باید تنها نه ها
 جایى هر در عمومى روابط کارکنان که نماید مى فراهم را امکان این جدید هاى فناورى. بشناسند را خود هاى

 .کنند کار خود زمان براساس هستند که

 هاى فناورى که اى جامعه هستند، آینده اطالعاتى جامعه به گذار حال در اینک امروزى جوامع حال هر به
 وندر این از ناگزیر نیز ما جامعه. داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها انسان زندگى ابعاد تمامى ارتباطات و اطالعات

 مسئوالن و دولت ، ها شهرداري راستا همین در. شد خواهد کشیده سو و سمت این به ناخواه خواه و بود خواهد
 ار زمینه این در الزم تدابیر اندیشیدن لزوم و اند پرداخته مسئله این اهمیت به بارها خود سخنان در نظام

 و کشور ادارى نظام تحول طرح اجراى تکفا، طرح تدوین به توان مى آن مصادیق جمله از که اند شده یادآور
 ها سازمان در آمده وجود به تغییرات ها تالش و اقدامات این با همسو لذا. کرد اشاره همایش چندین برگزارى

 وردم تغییرات ایجاد با و الزم تدابیر اندیشیدن با بایست مى نیز ها عمومى روابط آتى، هاى سال در نهادها و
  .سازند آماده دیجیتال عمومى روابط تحقق جهت را الزم هاى زمینه نظر

  ؟ چیست ارتباطات و اطالعات آوري فن
 ) اطالعات آوري فن ، آنان به مرتبط صنایع و شبکه ، افزار نرم ، افزار سخت مجموعه به 1990 سال اوایل در

IT ) ارتباطات و اطالعات آوري فن در. شد می گفته ( ICT ) ، می ارتباطی جنبه روي بر محوریت و تاکید 
 ارائه امکان آن وجود بدون اطالعات آوري فن که بوده مطرح "باید" یک منزله به ارتباطات که اي بگونه ، باشد

 دستگاه نوع هر به که است اي ارتباطات،واژه و اطالعات آوري فن  باشد نمی دارا را  خدمات و ها سرویس
 ، شبکه افزارهاي سخت ، افزار نرم ، کامپیوتر ، سلولی ي ها تلفن ، تلویزیون ، رادیو: نظیر برنامه یا و ارتباطی
  آنان به متعددي هاي برنامه و ،خدمات ها سرویس  که شده اطالق آن نظایر و اري ماهواره هاي سیستم
 نرم ، افزاري سخت امکانات مجموعه به  واقع در و) .دور راه از آموزش ، دور راه از کنفرانس( گردد می مرتبط



قندالی:   استاد                                                        شهر الکترونیک و شهرداري الکترونیک  
 

١١٠ 
 

 فن ویژگی مهمترین. شود می گفته ، اطالعات به مطلوب دستیابی منظور به ارتباطی و اي شبکه ، افزاري
 برجسته جایگاه به و است اطالعات به دستیابی و پردازش ، سازي ذخیره نحوه ، ارتباطات و اطالعات آوري

 دتاکی اطالعات به دستیابی و انتقال هاي دستگاه و اطالعات پردازش و سازي ذخیره دستگاههاي ، اطالعات
 ویزیونتل و رادیو نظیر دیگر هائی رسانه ، مخابراتی هاي پتانسیل بر عالوه ، راستا این در است بدیهی.  دارد
 آوري فن ساخت زیر.  گرفت خواهند قرار ،)  اطالعات توزیع و نشر کانال(  ارتباطی وسایل فهرست در نیز

 و دستگاهها تمامی آن در که است اطالعاتی زیرساخت یک وجود نیازمند اول مرحله در ارتباطات و اطالعات
 منزله هب اطالعاتی زیرساخت.  گرفت خواهند قرار تلویزیون و رادیو ، مخابراتی تجهیزات نظیر ارتباطی وسایل

 اطالعاتی خدمات و ها سرویس ارائه امکان که بوده مطرح ، ارتباطات و اطالعات آوري فن زیرساخت فونداسیون
  نماید می فراهم ، مطلوب کیفت با را

  : توسعه براي ارتباطات و اطالعات آوري فن هاي استراتژي

 حال در سرعت به جهان ، بشري حیات ابعاد تمامی در ارتباطات و اطالعات آوري فن از استفاده موازات به
 تمامی رد اطالعاتی منابع از استفاده و اینترنت به دستیابی امکان امروزه.  است اطالعاتی جامعه یک به تبدیل
 متعدد هاي زیرساخت به توجه با یک هر مختلف جوامع و نماید می طی را تصاعدي روندي بشري جوامع
 ، ارتباطی  هاي زیرساخت ایجاد. نمایند می استفاده ، ارتباطات و اطالعات آوري فن مزایاي از شده ایجاد

 نای در شده انجام تالش از هائی نمونه ، ارتباطات و اطالعات آوري فن با آشنا کار نیروي تربیت و قانونی
 تائیروس و شهري جوامع ، توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي بین دیجیتالی شکاف رشد.  است خصوص

 استراتژي تدوین با رابطه در تردیدي و شک گونه هیچ جاي ، مهارت فاقد و دیده آموزش و ماهر شهروندان ،
 ستا نگذاشته باقی را اطالعاتی مدرن جامعه یک به نیل براي مناسب رویکردهاي و ها سیاست از تبعیت و  ها
 اطالعات آوري فن که اند نموده اذعان موضوع این به متفاوت کشورهاي سیاستگذاران و کارشناسان تمامی. 
.  ستا سیاسی و فرهنگی ، اقتصادي ، اجتماعی ابعاد تمامی در توسعه براي الزم پتانسیل داراي ارتباطات و

 نتدوی ، ارتباطات و اطالعات آوري فن توسعه منظور به را خاصی هاي استراتژي ، کشورها اکثر راستا این در
   . اند نموده

  : ارتباطات و اطالعات آوري فن توسعه استراتژي تدوین منظور به کلیدي عناصر

  ارتباطات و اطالعات آوري فن توسعه ملی استراتژي براي)  چارچوب(  مدل یک ایجاد

 و اطالعات آوري فن متعدد مزایاي و ها پتانسیل خصوص در جامعه متفاوت سطوح در الزم آگاهی ایجاد
  ارتباطات

  اطاتارتب و اطالعات آوري فن مزایاي از استفاده و ارتباطی زیرساخت به جامعه شهروندان عموم دستیابی امکان
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 شده ارائه مزایاي و ها فرصت از استفاده امکان  ، ماهر و دیده آموزش افراد وجود بدون(  انسانی منابع توسعه
  . داشت نخواهد وجود ، وارتباطات اطالعات آوري فن توسط

  :اطالعات فناوري به نیاز علل 
 ناشی دستاوردهاي و شده مطرح امروزي جهان در توسعه و تحول محور ترین عمده عنوان به اطالعات فناوري

 تجارت: مانند هایی واژه تحوالت این. است بوده گذار تاثیر مردم زندگی در مختلف هاي گونه به آن از
  .ستا داشته همراه به را الکترونیکی دولت حتی و الکترونیکی شهر الکترونیک، بانکداري الکترونیک،

 اند ردهک تبدیل اطالعاتی جامعه سمت به را خود سنتی و صنعتی جوامع از که کشورهایی تغییرات، این طبق
 تسط که خدماتی از برخورداري براي شهروندان و جامعه سازي هماهنگ براي را راهکارهایی هستند ملزم

  .کند ایجاد شوند می ارائه هاي دولت

 اجراست حال در جهان کشورهاي از بسیاري در عملی صورت به که است زیادي هاي سال الکترونیکی توسعه
 هاي ظرفیت و منابع در توجه قابل هایی جویی صرفه موجب هنگفت، هاي سرمایه بازگشت بر عالوه که

  .شود می کشورها مختلف

 هک است هایی مقوله از اطالعات فناوري طریق از رسانی خدمات و الکترونیک شهر سازي پیاده و ایجاد بحث
 یتکیف اصالح زمینه همچنین و دولتی خدمات و اطالعات به دسترسی تا دهد می شهروندان براي را امکان این

 فراهم کشور یک ساالرمردم نمادهاي و فرآیندها در مشارکت براي تر گسترده هاي فرصت ارائه و خدمات
  .سازد

  :پایدار توسعه در آن نقش و اطالعات فناوري

 را پایدار توسعه و رشد عوامل درصد 60 از بیش باشد قرار اگر ":است گفته برکلی دانشگاه استاد رومر پل
 براساس را مذکور توسعه تحقق راستاي در ریزي برنامه گونه هر است الزم بدانیم، دانایی و دانش براساس

 ایدنب گاه هیچ که است اهمیت با آنقدر امر این. کنیم طراحی اطالعات فناوري از گیري بهره و دانایی و دانش
 جوامعی یا جامعه گاه هر که معنا بدین گیرد؛ قرار اقتصادي و مالی هاي جویی صرفه و کمبودها الشعاع تحت

 یراز نماید می ترجدي امر، این به توجه ضرورت ، باشند مواجه بیشتري اقتصادي گلوگاه و منابع کمبود با
 و فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه مختلف هاي مقوله در را ايویژه هاي فرصت تواند می آن به پرداختن

  .اورد فراهم کاربردي امور

 وجود تاثیر توسعه، حال در و یافته توسعه جوامع جاري امور کلیه در اطالعات جانبه همه نقش به توجه با
  .نماید می اهمیت حائز گذشته از بیش نیز نظارتی امور در اطالعات
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 بلیت الکترونیکی
الکترونیکی، کارت هوشمند الکترونیکی است که قابلیت خواندن و ثبت اطالعات سوار و پیاده شدن بلیت 

کند. با هر باراستفاده مسافراز اتوبوس و گذر از مسافر را در هنگام استفاده از سیستم حمل و نقل فراهم می
بلیط از مبلغ ذخیره شده در  هاي اتوبوس نصب شده است، هزینهمقابل دستگاه کارتخوان که قبالً در ورودي

گردد. محتویات دستگاه کارتخوان در پایان هر روز کارت مسافرکسر و در حافظه دستگاه کارتخوان ذخیره می
بر این اساس افراد براي پرداخت هزینه اتوبوس   گردد.رانی نزد بانک واریز میبه حساب شرکت واحد اتوبوس

هاي خود مانند هزینه استفاده از انواع وسایل پرداخت توانند کلیهته و میاي نداشنیازي به تهیه کارت جداگانه
خرید از مراکز مجهز به دستگاه کارتخوان، پرداخت عوارض و غیره را از طریق یک کارت انجام   حمل و نقل،

    دهند.

   انفورماتیک
هاي سامانه	مهندسی و	پردازش اطالعات	و	اطالعات	علم: Informatics	: انگلیسی	به	انفورماتیک

 به که طبیعی و مصنوعی هايسیستم متقابل اثر و رفتار و هاالگوریتم و ساختار انفورماتیک. است	اطالعاتی
کند همچنین مطالعات تقابل ررسی میب را اطالعات انتقال و نقل و دسترسی و پردازش و سازيذخیره دنبال

  دهد.انسان و رایانه را نیز مورد بررسی قرار می

  

  

  

  137سامانه
و دسترسی آسان شهروندان به سیستم مخابرات از   ITبا توجه به گسترش فزایتده ابزارهاي ارتباطی برپایه 

 قبیل تلفن ثابت و همراه و امکانات رایانه اي و اینترنتی و با توجه به اشتغال روزافزون شهروندان جهت انجام
هاي ساده و در دسترس جهت تسهیل در این ارتباط از اهمیت ویژه امور روزمره زندگی استفاده از تکنولوژي

ها و نقطه شهرداري تهران با هدف دریافت دیدگاه 137هاي مردمی واحد دریافت پیام..اي برخوردار می باشد
نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهري و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد 

راه اندازي شد که این واحد درخواست هاي مردمی را از طریق سیستم صوتی دریافت  1379شهرداري در سال 
رتباطات و همچنین تقاضاي شهروندان مبنی برامکان ارتباط مطلوب تر با می نمود، به دنبال افزایش حجم ا

  این کد خدماتی، طرح بازبینی امکان ارتباط با اپراتور انسانی مهیا گردید.
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  حمل و نقل ترافیک
حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري، باالترین مرجع در شهرداري تهران است که مسئولیت سیاست 

ریزي و کنترل عملکرد حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را برعهده دارد. این معاونت گی، برنامهگذاري، هماهن
با توجه به الگوي جامع مدیریت استراتژیک، با در نظر گرفتن مأموریت خود که ساماندهی وضعیت حمل و 

 عیین هدف هاي بلندنقل و ترافیک کالن شهر ها می باشد و بررسی عوامل داخلی و خارجی تأثیر گذار، به ت
  مدت و پس از آن تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژي هاي مناسب جهت نیل به آن اهداف پرداخت.

  واحد مانیتورینگ
دوربین ها تخلفات رانندگان را ثبت خواهند کرد، از صدور و ارسال برگ جریمه به درب منزل راننده متخطی  •

ر پیاده، تشخیص مقصرین تصادفات از جمله تخلفاتی است که ، توقف هاي غیرمجاز، ایستادن روي خطوط عاب
در بحث کنترل ترافیک مدنظر قرار خواهد گرفت و امیدواریم با ارتقاي فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات، 

 شاهد قانونمندي، نظم و روان سازي ترافیک مرکز شهرباشیم.

از دیگر مزایاي نصب دوربین هاي ترافیکی خوانده، مهندس خانی، استفاده در مواقع بحران و نیازهاي امنیتی را  •
بتوانیم نیازهاي حوزه خود را 	گفت: امیدواریم با همکاري و تعامل پلیس و سا زمان هاي ذیربط با شهرداري 

  .در سطح وسیع تري با استفاده از این دوربینها برطرف نماییم

دوربین با همکاري شهرداري ومسئولین به  64شهرستان با  7امروز در ورامین، اولین شهرستان از مجموع  •
تا رسیده است اما در ورامین این  30بهره برداري رسید و در برخی دیگر از شهرستان ها تعداد دوربین ها به 

 تعداد دوربین کافی نیست و به دنبال افزایش کمی و کیفی این دوربین ها هستیم.

  بایگانی الکترونیکی امالك
ت که منجر به عدم دسترسی قابل اعتماد به داده ها و اطالعات و گم شدن آنها می از مهم ترین عواملی اس

گردیده، ریسک برنامه هاي توسعه و تصمیم مدیران ارشد را افزایش داده و خسارات بسیار زیادي را به کشور 
 تحمیل می کند.

هم  ستند وغالباً شرایط مطلوبیدستیابی به موقع و جامع به اطالعات از بین این بایگانی ها که متمرکز هم نی
  ندارند، ارباب رجوع و شهرداري را با مشکالت جدي مواجه می سازد.

با ادغام و غربال، تلخیص و تصویر برداري، هرملک شهرداري داراي یک پرونده بایک کالسه شناسایی خواهد 
 به –شد و گردش اسناد به صورت الکترونیک ي انجام خواهد شد وتشکیل بایگانی واحد نوسازي الکترونیکی 

  .گردد کم معضالت این که کرد خواهد کمک -اصلی بایگانی عنوان
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  مدیریت الکترونیکی ناوگان اتوبوسرانی سیستم جامع
سیستم ردیابی و ناوبري متحرك ها ترکیبی از سخ تافزارها و نرم افزارهاي خاص منظوره و با تکیه بر زیرساخت 

GPS  می باشد که با استفاده از فن آوري ماهواره و سیستم هاي اطالعات جغرافیایی، امکان ردیابی متحرك
  موقعیت آنها و امکان پذیر ساختن مدیریت بهینه آنان فراهم می سازدGISاز  ها را با هدف اطالع یافتن

  کانال هاي سرویس دهی الکترونیکی در شهرداري
  کامپیوتر شخصی – PDA -فکس -موبایل -کیوسک -تلفن –کارت هوشمند  –اینترنت 

  روش آبیاري مکانیزه پارکها
  رود: در آبیاري فضاي سبز شهري، دو نوع انتظار از آب می

   آب فشار و آب مقدار تأمین 		:اول
  آب بهینه مصرف دیگر بعبارت و آبیاري و آب انتقال راندمان افزایش:  دوم

مسئولیت ایجاد، توسعه، حفظ، نگهداري وآبیاري فضاي سبز شهرهاي متوسط تا بزرگ بعهده سازمان پارکها 
 و است شهرداري بعهده مستقیماً کوچک شهرهاي 	سبز شهر بصورت زیرمجموعه شهرداري و برايو فضاي 

   .ین ترتیب تأمین، استحصال ، انتقال و توزیع آب فضاي سبز از اختیارات ایشان محسوب میشودهم به

  

  

  :گیري نتیجه
 استفاده موجب که است مشکالتی جمله از نهادها ناهماهنگی و شهري خدمات مدیریت گسیختگی هم از

 و کار اشتغال، جمعیت، ساز، و ساخت مانند هاییمولفه میان این در. شودمی مناسب طور به هاسرمایه نشدن
 بهترین ترافیک که اندآورده وجود به یکدیگر میان را فراوانی هايتزاحم که است مواردي از خدمات گردش
 عملی تهران توسعه براي جامعی واحد هیچ کنون تا که چرا است تهران در ترافیک و تزاحم گسیختگی، ویژگی
 رايب کارشناسان عقیده به.رودمی هدر به گسیختگی علت به ها گذاريسرمایه از بسیاري بعضا و است نشده

 غال،اشت فرصتهاي ایجاد زیرساختها، حفظ مناسب، زیست محیط نیازمند آن هايچالش پایدار، شهري يتوسعه
 هتوسع مجازي فضاي در را خدمات کلیه تواندمی  اطالعات فناوري میان این در که است ترافیک حجم کاهش

 و دانش ترویج جامع، گیري تصمیم رسانی،خدمات و هازیرساخت بین هماهنگی جامع، طرح ایجاد با و دهد
 یشترب بخشی اثر موجب تواندمی اطالعات آوريفن. باشد داشته دنبال به را افزا، ارزش اشتغال توسعه نهایتا
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 ابتکارات سطح بردن باال ICT هايمهارت و دانش براي تقاضاي افزایش ریزي، برنامه در بهتر مشارکت شهر، در
 ترینکلیدي از یکی عنوان به مدیریت مجازي، هايسازمان يتوسعه با حال هر در شود؛ اجتماعی و تکنولوژیکی

 توان است، داشته بر در هاسازمان براي را فراوانی دستاوردهاي و شده مواجه ژرف تحوالتی با توسعه، عناصر
 توانمندي ها،آن محتواي تحلیل و اطالعات مدیریت و انباشت در ارتباطی اطالعاتیو هايآوريفن يالعادهفوق

 .است داده گسترش سازمان راهبري و کالن هايگیريتصمیم در را مدیران

  منابع ومآخذ:
www.modir21.com  

www.Mag-iran.com 

 

 

 


