
 برنامه راهبردی مصوب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

 ماموریت
ی است که به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطالعات تیحاکمپژوهشی  نهادکپژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطالعات، ی

 رساند. اینمیی یاری تیحاکمهای تحقیقاتی کالن و مشی از طریق انجام طرحگذاری و تعیین خطدر سیاست

های حوزه ارتباطات و فنّاوری پژوهشگاه بازوی پژوهشی قدرتمند وزارت فاوا برای توسعه و پیشبرد علوم و فنّاوری

ا هسازی و انتقال این فنّاوریهای نوین حوزه فاوا و نیز بومیپژوهی فنّاوریاطالعات در کشور بوده، رصد و آینده

رساند. همچنین پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطالعات به دنبال بسترسازی انجام میدر جامعه و صنعت کشور را به 

ن وکارهای وابسته به ایبنیان در حوزه فاوا است تا از این طریق توسعه صنایع و کسبوکارهای دانشتوسعه کسب

پژوهشی به انجام و مدیریت سازی فرایندهای حوزه را رونق بخشد. پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطالعات با چابک

افزاید. همچنین این پژوهشگاه ها در حوزه فاوا میپژوهش تیفیکو  تیکمتحقیقات حوزه فاوا شتاب بخشیده، بر 

با ارتقای شأن پژوهش و نوآوری موجب افزایش رضایت خاطر پژوهشگران از حرفه خود شده، از این رهگذر بر 

 افزاید.رت ارتباطات و فنّاوری اطالعات میوری پژوهشی خود و نیز مجموعه وزابهره
 چشم انداز

حوزه  در کشور تحقیقاتی مرکز برترین به خورشیدی 4141 سال افق در اطالعات فنّاوری و ارتباطات پژوهشگاه

این . ابدییم دست فاوا یهاپژوهش نهیدرزم کشور تعالی مرکز جایگاه به شده، بدل اطالعات فنّاوری و ارتباطات

 ایفا کرده، را اطالعات فنّاوری و ارتباطات وزارت مجموعه سطح در فاوا حوزه پژوهشی حکمرانی نقش پژوهشگاه

 و هماهنگ یکپارچه صورتبه پژوهشگاه نظارت با زیرمجموعه نهادهای و فاوا وزارت پژوهشی ساختارهای تمامی

 حوزه ی نوینهایفنّاور تحواّلت روند یپژوهندهیآ و رصد با اطالعات فنّاوری و ارتباطات پژوهشگاهد. کننیم عمل

 پیشتاز توسعه پایدار به تعهد با هایفنّاور این انتقال و توسعه در کرده، شناسایی را کشور مناسب یهایفنّاور فاوا،

 رفته، فاوا در حوزه کشور اساسی یهاچالش استقبال به نوآورانه و فنّاورانه یهاحلراه ارائه با پژوهشگاه این. است

 اطالعات و فنّاوری ارتباطات پژوهشگاه. دینمایم ایفا پویا مشارکتی کشور انیبندانش و دیجیتال اقتصاد توسعه در

 و علم ی تخصّصیهاپارک یاندازراه از حمایت با بوده، فاوا حوزه انیبندانش و نوپا یوکارهاکسب توسعه حامی

 هموار فاوا در حوزه انیبندانش و نوپا یوکارهاکسب روزافزون توسعه برای را راه فنّاوری، رشد مراکز و فنّاوری

 .سازدیم

 اهداف راهبردی و راهبردها
 پژوهشگاه ینهاد تیموقع ارتقا: 1یراهبرد هدف

 1مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها

 پژوهشگاه در مجموعه وزارت فاوا ینهاد تیو موقع تیهو تیارتقاء و تثب 

 مناسب از پژوهشگاه یرسازیتصو 

 در پژوهشگاه یاستقرار برنامه راهبرد 



 فاوا یپژوهش یحکمران گاهیجا کسب: 2یراهبرد هدف

 2مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها

 یارتقاء شأن پژوهش و نوآور 

 فاوا حوزه پژوهشی حکمران عنوانبه پژوهشگاه به بخشی مشروعیت 

 پژوهش کیفیت ارتقاء 

 پژوهشگاه در تحقیقات مدیریت سازینهادینه 

 های جامعه و صنعت با استفاده از فاواسهیم شدن در حل چالش: 3هدف راهبردی 

 3مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها

 جامعه و صنعت یهاو حل چالش ازهانی به پاسخ سمت بهها پژوهش تیهدا 

 سازی و توسعه ارتباطات علمی شبکه: 4هدف راهبردی 

 4مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها

 پژوهشگاه یتوسعه پروتکل ارتباط 

 متناسب سازی ساختار سازمانی با یک سازمان پژوهشی چابک: 5هدف راهبردی .

 5مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها

 مخاطبان یازهایو ن هاتیبر اساس مأمور یو بهبود ساختار سازمان یبازطراح 

 فرآیندهای پژوهشگاهچابک سازی : 6 راهبردی هدف

 6مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها

  عملکرد یابیارزش کپارچهیاستقرار نظام 

 سازمان یندهایفرا یو بازمهندس یبازطراح 

 یاساس رساختیز کیعنوان سازمان به یو ثبات منابع مال شیافزا: 7ی راهبرد هدف

 7مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها

 یدرآمد دیجد یهاوهیاز ش یریگبا بهره یمال نیدر تأم یبخشتنوع 

 هانهیهز تیریموجود و مد یمال نیکسب درآمد از منابع تأم یهاوهیبهبود و اصالح ش 

 و اهداف هاتیمنظور تحقق مأمورسازمان به یانسان یرویعملکرد ن یارتقا: 8ی راهبرد هدف

 8مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها

 فرهنگ عملکرد باال جیو ترو جادیا 

 یمنابع انسان یاطالعات یهادستگاه یسازکپارچهی 

 یدانش و فناور یسازیمنظور تجاربه هارساختیز توسعه: 9ی راهبرد هدف

 9مرتبط با هدف راهبردی  راهبردها



 محصوالت و خدمات حوزه فاوا یسازیتجار یهارساختیتوسعه ز 

 در حوزه فاوا یانتقال فنّاور یهارساختیتوسعه ز 

 فاوا یشگاهیآزما تیو توسعه مرجع جادیا 
 


