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 بیان مسئله
و  یگ، دولتکوچک و بزر ياقتصاد ياههو بنگا رندهیگ میتصم يدر تمام نهادها یعات از ارزش خاصطالامروزه ا
سازمان  کی يارزش افزوده برا دیموفق که به تول يریگمیتصم کی توانیکه نم ياست به طور برخورداری خصوص
 يطرح گردآور نیات جامع متصور شد. هدف االعداشتن به اط یشود را بدون دسترس منجر کشور کی یو حت

 يبه طور و توسعه است قیو تحق یپژوهش ،یمهندس یفن يهاپروانه دارندگاني هايجامع از توانمند یعاتطالا
در  یاتطالعا يهاسامانه یطراح يامروز يهامدرن و روش يهايفناور عات را با استفاده ازالاط نیکه هم بتوان ا

به روش سهل و  توانند یمراکز دارند، اما بعضا نم نیخدمات ا از به استفاده ازیقرار داد که ن یعیافراد و صنا اریاخت
 توان یم یعاتالک اطبان کی جادیبا ا یکنند. در ثان دایپ مورد نظرشان را ي نهیمراکز توانمند در زم ینانیقابل اطم

 ریو غ یلتمراکز دو يعات هم راهگشاالاط نیا را در طول زمان به دست آورد که هااز گزارشات و آمار ياریبس
عمل  يگریدي هاانجام پژوهش جهت بستر مناسب کیبه عنوان  تواند یخواهد بود هم م ماتیدر اخذ تصم یدولت
 کند.
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 ضرورت انجام طرح
ي هاو توانمندي هاایجاد یک بانک اطالعاتی منسجم و شفاف با قابلیت جستجوي مناسب و با هدف معرفی ظرفیت

 می تواند به موارد زیر کمک شایان توجهی نماید: هاواحد

 ي داراي پروانه پژوهشی و فنی مهندسی هادسترسی آسان و شفاف به مجموعه 
ي پژوهشی، صنعتی هاجهت ارتباط و انجام فعالیت هاي این مجموعههاو توانمندي هامعرفی و بیان ظرفیت 

 و ...
 ئهي داراي پروانه به همراه اطالعات کامل از خدمات قابل اراهااطالع رسانی و معرفی مجموعه 
 شبکه سازي و ایجاد فضاي همکاري بین واحدهاي مختلف پژوهشی و صنعتی 
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 وضعیت موجود
پروانه ا یجوز و ماخذ در استان تهران که نیاز به  پژوهشی و فنی مهندسی تحقیق و توسعه، يهاتمامی مجموعه

ي و قانونی و طی مراحل ادار صنعت، معدن و تجارت استان تهران سازمانداشته باشند می بایست با مراجعه به 
جموعه، حوزه اطالعات حقوقی م یند اطالعات قابل توجهی اعم ازآنسبت به دریافت آن اقدام نمایند. طی این فر

هران جمع تدریافت می شود. این اطالعات در حال حاضر توسط صمت  ، سایر مجوزهاهافعالیت ، سوابق و فعالیت
اشد. می ببه صورت پژوهشی، فنی مهندسی و تحقیق و توسعه  هاآوري می شود. دسته بندي فعلی این مجموعه

با هر دسته  ي مرتبطهارت دستی و حضوري انجام می شود. دستورالعملبه صوفرآیند بررسی و صدور مجوز  بیشتر
  اطالعات مربوط به آن دسته دریافت می شود.بندي نیز متفاوت بوده و 

عه به وجود ندارد و عموما با مراج هاهمچنین سامانه اي جهت جستجو اطالعات و ظرفیت سنجی این مجموعه
 وجود دارد. سازمان به صورت دستی و سنتی این امکان
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 تعاریف
موعه مورد ي موجود در سازمان صمت در رابطه با تعاریف هر یک از سه مجهاو دستورالعمل هانامه در این بخش

ن به صورت آاخذ  ، تعاریف، اطالعات دریافتی و نحوههاکلیه دستور العمل بررسی در طرح را مشاهده خواهیم نمود.
 ادامه بخشی از تعاریف و شرایط را بیان خواهیم نمود.کامل بررسی و تحلیل شده است. در 

 ي صنعتی و معدنیهامرکز پژوهش
ي هانهي کاربردي و توسعه اي در زمیهاف صورت گرفته مرکزي است که به منظور انجام پژوهشیبر اساس تعر

 صنعتی و معدنی تشکیل می گردد.
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 لعمل وزارت صمتي صنعتی معدنی در دستوراها: تعریف مرکز پژوهش1تصویر 

 
 : مراحل صدور جواز تاسیس و شرایط آن2تصویر

رائه می را ادرخواست جواز تاسیس مرکز پژوهشهاي صنعتی  مجموعه متقاضیبر اساس دستورالعمل موجود ابتدا 
بایست  نماید و پس از تکمیل مدارك این جواز صادر می شود. بر اساس این دستورالعمل مجموعه متقاضی می

ایست محل مناسبی یین شده را فراهم نماید تا امکان اخذ پروانه پژوهشی را داشته باشد. براي مثال می بشرایط تع
 را فراهم نماید و یا لوازم و تجهیزات الزم را تهیه نماید.
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  : شرایط صدور مجوز3تصویر
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 واحدهاي تحقیق و توسعه
با اهداف  انجام تحقیقات توسعه اي و کاربرديي صنعتی و معدنی که به هاواحدهاي تحقیقاتی مستقر در بنگاه

 مشخص می پردازند.

 
 : تعاریف و اصطالحات تحقیق و توسعه4تصویر
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 یند صدور گواهیآ: تعریف واحد تحقیق و توسعه و فر5تصویر
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 : اقدامات الزم جهت صدور پروانه تحقیق و توسعه6تصویر 
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 واحدهاي فنی مهندسی

 
 مهندسی و محورهاي فعالیت آن : تعریف واحد فنی7تصویر
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 : ادامه محورهاي فعالیت واحدهاي فنی مهندسی8تصویر
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 بار و شرایط اخذ پروانهت: اع9تصویر
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 هاو پروانه هابررسی آماري مجوز
 قابل مشاهده می باشد. 98تا  75ي صادر شده از سال هادر جدول زیر وضعیت کلیه مجوزها و پروانه

 عنوان
گواهی 

وتحقیق 
 وتوسعه

پروانه 
تحقیق 
 وتوسعه

پروانه فنی 
 مهندسی

جواز فنی 
 مهندسی

جوازتاسیس 
مرکز 
 پژوهش

پروانه 
 جمع کل پژوهش

 130 11 14 21 44 20 20 75سال 
 122 9 17 37 19 20 20  76سال 
 84 12 15 21 20 8 8 77سال 
 63 14 12 12 5 10 10 78سال  
 107 19 29 31 3 7 18 79سال 
 94 10 21 32 12 8 11 80سال 
 78 7 26 19 5 6 15 81سال 
 140 6 27 63 21 3 20 82سال 
 168 6 46 79 13 10 14 83سال 
 174 14 28 106 7 13 6 84سال 
 206 18 17 125 21 8 17 85سال 
 256 11 29 165 17 5 29 86سال 
 166 8 11 110 23 6 8 87سال 
 179 13 11 106 32 6 11 88سال 
 180 9 10 110 33 13 5 89سال 
 143 6 17 68 34 6 12 90سال 
 144 9 13 73 36 3 10 91سال 
 208 8 14 120 54 5 7 92سال 
 231 9 9 125 78 5 5 93سال 
 256 10 14 119 88 5 20 94سال 
 267 4 11 129 96 4 23 95سال
 246 2 5 118 92 16 13 96سال
 248 3 6 115 97 9 18 97سال 
 87 0 0 42 34 4 7 98سال 

 3977 218 402 1946 884 200 327 جمع کل
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 تغییر روند مجوزهاي صادره در هر بخش در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد:

 
 توزیع نسبی جوازهاي صادره را در نمودار زیر میتوان مشاهده نمود:

 
 

 توان دریافت کرد:با بررسی آمار موجود و نمودار ترسیم شده موارد زیر را می 

 درصد تحقیق و 12درصد مرکز پژوهش و  15ي صادر شده مربوط به فنی مهندسی، هادرصد جواز 73 
 بنابراین بخش قابل توجهی از اطالعات مربوط به فنی مهندسی می باشد.  توسعه می باشد.
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گواهی وتحقیق وتوسعه جواز فنی مهندسی جوازتاسیس مرکز پژوهش
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توزیع نسبی جوازها

گواهی وتحقیق وتوسعه
جواز فنی مهندسی
جوازتاسیس مرکز پژوهش
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وهش وضعیت براي پژجوازهاي فنی مهندسی موفق به اخذ پروانه فنی مهندسی گردیده اند. این  45% 
یی هابنابراین بخشی از اطالعات موجود مربوط به مجموعه می باشد. %61و براي تحقیق توسعه  52%

 است که براي تاسیس اقدام نموده اما موفق به اخذ پروانه نشده اند.
 پروانه می باشد. 1302ي اخذ شده تاکنون هامجموع پروانه 
ي صادر هاسجم تر و دقیق تر دریافت شده است که مجموع پروانهبه بعد اطالعات به صورت من 84از سال  

 عدد می باشد. 974به بعد  84شده از سال 

 بررسی شرایط و تحلیل نیازها
خورد، عدم  ي مجوز و پروانه به چشم میي مختلف داراهاازي که در مجموعهي اولیه مهم ترین نیهاپس از بررسی

ا بررسی دقیق تر . از این رو ببر یکدیگر بوده است هانآشناخت  با یکدیگر و عدم وجود هاارتباط مناسب این واحد
احدهاي فنی خواهیم پرداخت و در ادامه شرایط و هاي تحقیق توسعه در کشور به برخی نیازهاي موجود آنهاواحد

انش و نیاز بحث مدیریت دبا ورود به مهندسی را از منظر بحث خوشه بندي تحلیل خواهیم کرد و در انتها نیز 
حصا و بیان اسعی شده است تا نیاز مشترك این سه مجموعه مورد بررسی در این پروژه  هاوعهمتعامل با سایر مج

 شود.

 ي پژوهشی و تحقیق و توسعههامجموعه
یکی  یگردز سوي ارا دارا می باشند.  هاي تحقیق و توسعه در صنایع مختلف یکی از کلیدي ترین نقشهامجموعه

خش با ب این ي تحقیق و توسعه می باشند. درهاي مورد تعامل و عنوان شده در این پروژه واحدهااز مجموعه
 هاین واحدابررسی تعاریف ، آمار و شرایط تحقیق توسعه در جهان و به خصوص ایران، مهمترین نیازهاي موجود 

 د.خواهیم رسی هایازهاي اساسی این واحدبه مجموعه ن هارا شناسایی و بررسی کنیم. پس از این بررسی

) تحقیق و توسعه  چیست ؟ (
ست، اکشور پیشرفته دنیا  30که متشکل از  OECD یا همان تحقیق و توسعه طبق نظر موسسه  (R&D)اصطالح 

فرهنگ نی و ي سازنده برخواسته از یک بنیاد سیستماتیک است که با هدف افزایش دانش انساهابه معناي فعالیت
د بیش اجتماعی و بهره گیري از این دانش در کاربردهاي جدید است. امروزه گسترش و طراحی محصوالت جدی

 .مطرح است هااز پیش به عنوان عامل اصلی و نهایی شرکت

در صنعت امروزه که با سرعت سرسام آوري در حال تغییر است، توقف و ایستایی به منزله مرگ تدریجی یک 
ود و این الزام به دلیل تغییرات و توسعه مداوم تکنولوژي، وجود رقبا و همچنین تعیین اولویت نیاز شرکت خواهد ب

) .مشتریان پدید آمده است جدا از وابستگی مشخص اش با توسعه تکنیکی و علمی داراي معناي اقتصادي (
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) ویژه نیز است. امروزه در بسیاري از کشورهاي دنیا، سرمایه گذاري براي بازتاب یک حرکت سازمانی یا (
 .دولتی در جهت فراتر رفتن از سود و بازدهی فعلی و بهبود عملکرد و بازدهی در آینده است

ري کشورها و اهمیت تحقیق توسعه و رابطه آن با پیشرفت صنایع را نیز می توان با بررسی روندهاي سرمایه گذا
ودار زیر اي پیشرو از سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه در نمسهم هر یک از کشوره ي پیشرو دریافت.هاشرکت

 بیان شده است:

 
 : سهم کشورها از سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه 10تصویر

 .تحقیق و توسعه در سیر تاریخ تکامل و رشد خود سه نسل را طی کرده است

عموما به صورت فردي  بودند . در این مرحله تحقیقاتي ابتدایی و دانشمندان هاالبراتوارها یا آزمایشگاه  :لنسل او
 .انجام می شد که منجر به اختراعات و تحوالت عظیم می گردید

ر این دوره دواحدهاي تحقیق و توسعه در کارخانجات بودند که با البراتورها تماس تنگاتنگ داشتند  :نسل دوم
ه بعد این است بمشخصه اصلی تحقیق و توسعه این دوره کارخانجات با محدودیت بازار و رقابت شدید روبرو بودند. 

نعت، مفهوم ي مرتبط با محصول و همگام با صهاکه این سري از تحقیقات تنها در بستر فعالیت خالق وتکنولوژي
 پیدا می کردند.
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 دای پیتحوالت نوین هاواحدهاي تحقیق و توسعه اي هستند که نقش، وظایف و محتواي عملکرد آن : نسل سوم
بدیل شده کرده است. امروزه تحقیق و توسعه در سراسر دنیاي پیشرفته به یک فعالیت عمده صنعتی و دولتی ت

ل ئا مسال صنعتی و تکنولوژیک، بئیی درآمده است که عالوه بر پاسخ گویی به مساهاو به صورت سازمان است
دست داشتن  ابزارهاي قدرت، به معنی در سیاسی، امنیتی و فرهنگی جامعه هم در ارتباط است. در واقع یکی از

 وتوسعه صنعتی و سپس توسعه اقتصادي جامعه محسوب می شود. حتی می توان گفت امروزه نتایج تحقیق 
 .ده می شودتوسعه نه تنها به مدیران کارخانجات و موسسات بلکه به مسئوالن مملکتی و امنیتی نیز گزارش دا

)بحث جهانی شدن  ) در آمریکا مطرح شد. اما نسل اول 1980اواسط دهه ، از ( با  1950در دهه  (
به  هاور در کمپانیداستخدام نیروهاي کارآمد، فراهم کردن تسهیالت براي آنها، استفاده از ابزارهاي کنترل از راه 

) آمدن تحوالت ناگهانی در تکنولوژي، به ناچار کار گرفته شد، ولی با گذشت زمان و به وجود به طور گسترده  (
) تري به کار گرفته شد و موجب به وجود آمدن نسل دوم )امروزه نیز سومین نسل  شد. ( به وجود آمده  (

)است که کارفرمایان و مدیران  رکت می شي کالن کمپانی هابه عنوان یک مجموعه با هم در تصمیم گیري (
)مجموعه اي از کنند. یعنی  برنامه ریزي ، تجارت، تکنولوژي و استراتژي دست در دست هم داده اند تا  (

کن اصلی بقاي دقیقی براي به دست آوردن بازار جهانی ارائه دهند که در این نسل مدیریت هوشمندانه سیستم ، ر
)در مجموعه میزان سرمایه اختصاص داده شده هر شرکت به  هر شرکت محسوب می شود. ف مختلصنایع  (

 .نشان دهنده میزان پیشرفت کشور در آن صنعت است

) تا قبل از ظهور ت و کمیت ي تولید و پایین بودن کیفیهابا مشکالتی چون باال بودن هزینه هاکمپانی (
)تولیدات مواجه بودند که امروزه به کمک  نیز افزایش پیدا کرده  هاو رفع این مشکالت، قیمت سهام کمپانی (

و  هاز، شرکتدرصد مراک2معادن اعالم کرد: کمتر از  دبیر انجمن مراکز تحقیق و توسعه وزارت صنایع و” . است
) ي صنعتی در کشور داراي واحد تحقیق و توسعههاکارخانه زرگ و موسسات ب هااست. درحالی که شرکت (

ص می دهند تحقیق براي توسعه اختصادرصد) از درآمد خود را به پژوهش و 30صنعتی در دنیا بالغ بر یک سوم (
وانع موجود بر ماما در ایران این رقم در بیشتر مراکز و صنایع کمتر از یک درصد است، این مسائل از مهم ترین 

 .ساله است20سر راه توسعه و پیشرفت ایران بر اساس سند چشم انداز 

و مراکز صنعتی روز دنیاست  هاي شرکتهااییاز بزرگ ترین دار ها، ابتکارات و نوآوريهادر حال حاضر خالقیت
) ي اروپایی و آمریکایی، بخشی ویژه به نامهاو تقریبا تمامی شرکت هابنابراین در بیشتر کارخانه یا تحقیق  (

ي روز هاي جدید و نوآوريهاي قبلی و کار روي خالقیتهاو ایده هاو توسعه وجود دارد که مسئول بررسی نمونه
رفاه زندگی  وجود واحد تحقیق و توسعه عالوه بر درآمدزایی کالن، باعث تحوالت عظیمی در جوامع و جهان است.
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در حالی که در کشور ما، کمتر کارخانه یا شرکتی دیده می شود که با جدیت بخش تحقیق و  ؛مردم می شود
 .توسعه را دنبال کند

)سرمایه گذاري در بخش براساس آماري که از سوي اتحادیه اروپا ارائه شده، میزان و موسسات  هاشرکت  (
ا و ي بزرگ در این زمینه همگی متعلق به آمریکهااست. شرکت شدهدرصد نسبت به گذشته بیشتر 10صنعتی 

میلیارد یورو و  5/5میلیارد یورو، فورد  8/5چند درصد متعلق به اروپاست. به عنوان مثال شرکت داروسازي فایزر 
میلیارد  5و  2/5ي اروپایی دایملر کرایسلر و زیمنس به ترتیب به میزان هالیارد یورو و شرکتمی 4/5مایکروسافت 

 .یورو در بخش تحقیق و توسعه خود سرمایه گذاري کرده اند

مودار زیر زرگی در بخش تحقیق و توسعه خود نموده اند. در نبي هاي بزرگ دنیا نیز در سرمایه گذاريهاشرکت
 ي بزرگ را مشاهده می کنیم.هاي تحقیق توسعه شرکتهاانجام شده در واحدي هاسرمایه گذاري
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 ي برتر در حوزه تحقیق و توسعهها: میزان سرمایه گذاري شرکت11تصویر

 اهداف تحقیق و توسعه
ین هدف بر اهدف به معناي کیفیت یا نقطه مطلوبی است که فرد یا سازمان در تالش براي دستیابی به آن است. 

ساس می او نیازها در چارچوب فردي، سازمانی و ملی معین می شود و بر این  ها، اولویتهااساس درك ضرورت
)توان برخی از اهداف   .را نام برد (
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 جامعه به وسیله اختراع، ابتکار و نوآوري افزایش دانش و فرهنگ  
 ي جديهایافتن کاربردهاي بالقوه براي دستاوردها و آگاهی 
 ء نیازهاي انسانی، و ایجاد رفاه و آسایشارضا 
 .ي انسانی که شامل افزایش درآمدها نیز می شودهاافزایش بهره وري فعالیت 
 افزایش خود اتکایی، در کنار تسهیل و تسریع در انجام امور 
 ورهاافزایش توان رقابتی در داخل و خارج کشور و حضور در بازارهاي کشورهاي همسایه و سایر کش 

ه نیازهاي راین اهداف یک نظام تحقیق و توسعه صنعتی در سطح ملی تعریف می شود که پس از بررسی درباربناب
حمایت و  تکنولوژیک و در نظر گرفتن اهداف استراتژیک تعیین می شوند که این اهداف می توانند شامل دفاع

ي تکنولوژي هاتحقیق توانایییا هدایت به سمت تجارت جدید باشند. همچنین گسترش و  گسترش تجارت موجود
) از دیگر اهداف  است. (

و سود دهی بلند  هاتمام این موارد اهمیت ویژه تحقیق و توسعه در تغییر و تحوالت صنعت کشور، بقاي شرکت
انند ممدت آن را مشخص می کند. حال در کشور ما چه میزان از اهمیتی که به تحقیق و توسعه در صنایعی 

تجدید  انرژي هسته اي داده می شود، به صنایع کوچک و متوسط داده شده است و دولت براي خودرو سازي یا
ع طبیعی ساختار بودجه خود بر اساس ایجاد نقشی جدید در فرآیند توسعه صنعتی و صرف درآمد حاصل از مناب

ه فکري چدانش فنی، ، آموزش، تحقیق و توسعه، انتقال فنآوري و هایی مانند توسعه زیر ساختهابراي فعالیت
 کرده است؟

 تحقیق و توسعه در ایران
هده گر فته اند، عامروزه با وجود این که نیروهاي اقتصادي که در جاهاي دیگر جهان هدایت علم و تکنولوژي را به 
دا راستا تحقق پی در ایران نیز شکل گرفته اند اما هنوز راه درازي در پیش است تا نیروهاي بالقوه جامعه در این

م و دانش کنند. حتی با وجود منابع طبیعی غنی و متنوع و جمعیتی که به طور کلی نگرش مساعدي نسبت به عل
عف نسبی دارد هنوز هم به نظر می رسد در بیشتر موسسات اقتصادي عالقه اي به علم و تحقیق وجود ندارد ض

ري یکپارچه ع از این شده است که ساختااقتصادي که در درجه اول حاصل وابستگی شدید به صادرات نفت است مان
قتصاد ي صنعتی به وجود آید و خصوصیت اصلی اهابراي توسعه علم و تکنولوژي در سطح قابل قیاس با شرکت

)حقیق و توسعهتما، کمیابی و انحصار همراه با کیفیت پایین کاالها و خدمات است، بنابراین انگیزه ذاتی براي  )  
ا مشکالت زیادي بقتصادي وجود ندارد در نتیجه صنایع کوچک نیز از این امر مستثنی نیستند و ي اهادر اکثر بنگاه

 :در حال دست و پنجه نرم کردن هستند که می توان به این موارد اشاره کرد
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ي خود نیازمند هابا آن مواجه هستند و براي تقویت و گسترش فعالیت هامشکالت مالی که بیشتر شرکت 
 .لی هستندهاي ما حمایت

 .دندار مهمی در پایین آمدن کیفیت تولید و باالرفتن هزینه ماشین آالت و تجهیزات فرسوده که نقش 
است.  هاي جدید در پیش روي شرکتهافقدان حق کپی رایت که در بخش تحقیق و توسعه براي نوآوري 

ر جهت سرمایه گذاري دبه عبارت دیگر نبود حق مالکیت معنوي اختراعات، باعث کاهش اطمینان براي 
 .نوآوري محصوالت است

 هاتاز دیگر موانع موجود است، چرا که براي تمام شرک هاي مساوي تجاري براي شرکتهانبود فرصت 
ت محصوالت این فرصت را که بتواند کیفی هاامکان حضور در بازارهاي جهانی وجود ندارد و در نتیجه آن

در  سعهحقیق و توچنین مشکالتی باعث شده است که به طور کلی مفهوم ت خود را بهبود بخشند ندارند.
ع و نوآوري ابدا از سمت و سوي تحقیق و ایران با آنچه در کشورهاي پیشرفته در جریان است تغییر کند و

 .به سمت مهندسی معکوس در جریان باشد
ي مشترك و وجود موازي هاهعدم وجود ارتباط مستمر واحدهاي تحقیق توسعه فعال در حوز 

 هاکاري

 :در بخش تحقیق وتوسعه را می توان در تصویر زیر مشاهده نمود هاجایگاه ایران در بین سایر کشور
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مبین حجم سرمایه گذاري است و  اندازه دایره -حجم سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه بر اساس مناطق جهان : 12تصویر
 .نیز نشانگر مناطق مخنلف جغرافیایی هستند هارنگ

 
 جمع بندي

تحقیق و  يبا توجه به وضعیت فعلی واحدهاي تحقیق و توسعه و مشکالت موجود، یکی از نیازها ارتباط واحدها
ردد تا از گاین امر موجب می ي مشابه خود می باشد. هاون از خود و یا حتی با واحدي بیرهاتوسعه با مجموعه

ي خالی موجود استفاده مناسب تري گردد و از سوي دیگر موازي کاري را به حداقل خواهد هاظرفیت
هاي  و فرصت هارساند. به همین خاطر وجود یک زیرساخت مناسب جهت شناسایی و اطالع از ظرفیت

 یند باشد. آاین فر همکاري با واحدهاي پژوهشی و تحقیق و توسعه می تواند تسهیلگر
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 واحدهاي صنعتی و فنی مهندسی
 

ورد م یکوچک و متوسط که به عنوان یک استراتژي نوین توسعه صنعت عیموفق توسعه در صنا يهااز مدل یکی
ریزان و سیاستگذاران در کشورهاي صنعتی و در حال توسعه قرار گرفته است توسعه خوشه توجه برنامه

 هیناح کیدر  ستقرم يهااز بنگاه يست. خوشه مجموعه اا (Industrial Cluster Development)یصنعت
 گریکدی يهاتیفعال لیو تکم يکه امکان همکار ياز کسب و کار فعالند به طور شیگرا کیاست که در  ییایجغراف

ه توسط ک سه ساله است ندیفرآ کی يمواجهند. پروژه توسعه خوشه ا یمشترک يهاو فرصت هارا داشته و با چالش
ماد اعت ،یشده و شامل مراحل مطالعه شناخت يریگیو پ تیتحت عنوان عامل توسعه هدا یتیفرد واجد صالح

شود.  یوشه مخخروج عامل توسعه از  تیبرنامه عمل و در نها یابیو ارز يساز ادهیبرنامه عمل و پ نیتدو ،يساز
 شود : یدر نظر گرفته م یسه رکن اصل یاتیعمل يهابرنامه يساز ادهیو پ فیجهت تعر

 خوشه نفعانیذ نیب ي) شبکه ساز1 

 به خوشه ی) توسعه ارائه دهندگان خدمات تخصص2 

 يو معنو یمال تیجهت حما بانیپشت ي) جلب مشارکت نهادها3 

 يهاکسب و کار یو بطور کل عیتوسعه صنا يجهان برا ياز کشورها ياریدر بس يامروزه مدل توسعه خوشه ا
و  نیمسئول یبه همت برخ زین رانیمدل کارآمد و بهره ور استفاده شده و در کشورمان ا کیکوچک بعنوان 

ک بهره  کوچ عیتوسعه صنا و يبهره ور شیافزا ،یسامانده يبرا وهیش نیاز ا ستیکارشناسان متعهد، چند سال
 .شود یگرفته م

 

 یخوشه صنعت فیتعر
و  يکه با همکار ییایمنطقه جغراف کیمتمرکز در  )کسب و کار( يبه واحدها یصنعت خوشه
 يها رصتفها و  و ارائه کرده و از چالش دیرا تول یخدمات مشترک ایمحصوالت و  گر،یکدی يها تیفعال لیتکم

 شود. یبرخوردارند، اطالق م زین یمشترک

سبب وجود  ایی بهدر مناطق جغرافی اي همگن از صنایع کهطور کلی، خوشه صنعتی عبارت است از مجموعهبه
یافته اجتماعی چون فن و مهارت، با اهداف اقتصادي شکل گرفته و همکاري هاي قوامهاي خاص و یا سرمایه مزیت

 توأم با رقابت با یکدیگر دارند.
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 ییایغرافجکه از نظر  رندیگ یخرد، کوچک و متوسط را در بر م ياقتصاد يواحدها يادیتعداد ز هاخوشه عموماً
 بیترت نیبد .شهر و حومه اش پراکنده باشند کی ایشهرستان و  کیروستا،  يتواند در سطح تعداد یواحدها م نیا

 و خدمات داتیتول گر،یکدی يها تیفعال لیدر تکم يهمکار ،یائیتمرکز جغراف ،یصنعت يهامشخصه خوشه
 مشترك است. يها ها و فرصت چالش چنینمشترك و هم

 

 یصنعت يهاخوشه يو طبقه بند ها يبند دسته
س نوع توان بر اسا یرا م هاوجود دارد. از جمله، خوشه یصنعت يهادر مورد خوشه یمختلف يها يبند میتقس
 داتیتول نهیمزدر  تیبا فعال ییهانمود. به عنوان مثال، خوشه يدهند دسته بند یکه ارائه م یخدمات ای داتیتول

 يقای( در آفرسمیلندن)، تور یمال مات( خوشه خدیدمات مالسمنان)، خ يقطعات خودرو( خوشه قطعات خودرو
 گچ( در سمنان) و... وجود دارند. دی)، تولیجنوب

 

 یمحل عیصنا يهابه خوشه ییایاستقرار و پوشش جغراف ،یائیرا بر اساس پو هاخوشه گرید يبند میتقس کی در
(local) یمحل یعیوابسته به منابع طب يهادهند، خوشه یرا پوشش م یمحل يکه فقط بازارها  Natural 

Resource- Depend Industriesمناطق محل استقرار وابسته است و  ينهادهاابع و به من تشانیکه فعال
 يتجار  يهاهو به آنها خوش ستندیکسب و کار ن طیکه اساساً وابسته به محل استقرار خود از نظر مح ییهاخوشه
 شود. یماطالق  Traded Industries شده

 يهاهعمرشان به خوش یدر منحن یافتگیتوسعه  زانیتوان از نظر م یرا م هاخوشه گرید يدسته بند کی در
ه سطح و نوع با توجه ب زین يگرید يبند دسته نمود. میتقس افتهیدر مرحله توسعه و توسعه  افته،یشکل  ،ینیجن

  .Low Tech., Medium Tech., High Techبه هاوجود دارد که بر اساس آن خوشه هاخوشه يتکنولوژ
 شود. یم میتقس يو هنر یسنت

 

 بر خوشه یاقتصاد مبتن
 یصنعت يهاخوشه يتواند دارا ینم بیترت نیو به هم ستین تیمز يدارا یصنعت يهادر همه رشته يکشور چیه

باشد و  تیمز يدارا یخاص یصنعت يهارشته ایدر رشته  يکه کشور یباشد. در مقابل در صورت هادر همه رشته
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تواند بر  یآن کشور م یصنعت يها استیدر کشور وجود داشته باشد، س زیمذکور ن عیمرتبط با صنا يهاخوشه
حالت انتظار  نیمتمرکز شود. در واقع در ا شوند) یم دهینام يهسته ا يهامذکور( که خوشه يهاتوسعه خوشه

 .دیصنعت و اقتصاد کشور را متاثر نما مورد نظر، توسعه يهسته ا يهارود توسعه خوشه یم

گیرند،  درصد واحدهاي تولیدي در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می 90کشور ما با وجودي که بیش از  در
لیدي به دلیل نداشتن استراتژي توسعه مبتنی بر ساختارهاي موجود صنعتی و رها کردن واحدهاي کوچک توه ب

ه داشته باشند و و ایجاد ارزش افزود یاند سهم قابل توجهی در تولید ناخالص مل نتوانسته هاحال خود، این بنگاه
 ي شدیدي در رنج هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:هااز کمبود

 تولید و بازاري مختلف سرمایه، هاهاي الزم از جنبه فقدان مقیاس 
 ختلف حقوقی، قانونی و...ي مهاي مناسب رشد کسب و کار از جنبههافقدان محیط 
 هاي نرم افزاري و تشکیالتی فقدان زیر ساخت 
 هاي نوین هاي کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژي تولید با فناوري 
 ي بانکی و مالی کشورهافقدان ارتباط منسجم با شبکه 
 ي همکاري میان بنگاهیهاعدم وجود شبکه 
  عدم شناخت از بازارهاي هدف 
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 مدل نوناکا یسازمان و معرفانواع دانش در 
سعی  .مدر این بخش از زاویه دید یک بنگاه صنعتی و یا یک کسب و کار به بحث مدیریت دانش توجه می کنی

لزوم ایجاد  ي مختلف با یکدیگر بپردازیم وهابررسی مدل متداول مدیریت دانش به لزوم ارتباط مجموعه شده با
 ي مختلف را بررسی نماییم.هابستري جهت ارتباط و شبکه سازي مجموعه

 

 صریح دانش
و  هایشامل آگاه یباشد. دانش تصریح یم يدرك، کسب، تصمیم و بکارگیر ،یصریح، قابل شناسای دانش
 يهاورالعملنوع دانش در دست نیشود.  ا یشود و آموزش داده م ینوشته م یاست که به راحت یهایمهارت

 یدانش تصریح رگید عبارتوجود دارد. به  یو مقررات یاطالعات يهاسیستم ،يمستند ساز ،یاستاندارد عملیات
ح مختلف و سیستماتیک بیان شده و قابل انتقال بین سطو یاست که به زبان رسم یشده، دانش يیا کدگذار

باشد. یم یسازمان

 
 : مدل مدیریت دانش نوناکا13تصویر
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 یضمن دانش
بر  یمبتن وآید، ساختار یافته  یدست مه ب یفردي داخل يهافرآیندوسیله ه است که ب یدانش یضمن دانش

با  را یاوقات چنین دانش یشود. بعض یباشد. در وجود خود شخص ذخیره م ینم یمستندات ملموس و عین
 کنند. یتعریف م يمانند تجربه، بازتاب، استعداد فرد یعناوین

 يساز یبرون
به  یدانش ضمن قابل فهم براي دیگران است. در این فرآیند يامرحله نیازمند بیان دانش ضمنی به گونه این

وان ت یو به عبارت دیگر دانش غیر مکتوب به دانش مکتوب تبدیل شود و به این ترتیب م یدانش تصریح
 يساز یا مستند لهمقاهمه افراد قابل استفاده است. نوشتن یک  يجدید حاصل شده برا يهاگفت دانش

 مداد کرد.دانش قل ياز فرآیند برون ساز یهایتوان به عنوان حالت یتجربیات مدیران و کارکنان را م

  يهاایده است که باید یشود. عامل اول بیان صریح دانش ضمن یتوسط دو عامل حمایت م يساز یبرون فرآیند
امل دوم مستلزم بیان گردد. ع یمشابه و داستان سرای ، لغاتهاموجود در ذهن افراد از طریق عبارات، استعاره

ین باشد. بد یمشتریان و متخصصان به شکلی قابل درك براي افراد سازمان م یدانش ضمن يمعادل ساز
دون و م ینبوده است به صورت دانش یصورت دانشی که در ذهن و درون ما بوده و قابل ارایه و درك جمع

 ده است.قابل انتقال به همگان تبدیل ش

 دانش يریپذ جامعه
استفاده  گرانید اتیرباز تج یاز این دانش، افراد تازه وارد و کم تجربه باید در فرآیند تعامل يگیربهره يبرا

با مشتریان  ارتباط نزدیک يباشد و برقرار یکنند. این تعامل نزدیک در محیط مشترك محدود به همکاران نم
و دانش  شاگردي –تعالیم استاد  همچنینآورد.  یرا فراهم م یش ضمنو عرضه کنندگان نیز زمینه کسب دان
محسوب  يپذیرامعهاز فرآیند ج یهایتوان به عنوان نمونه یرا م يکار يهاکسب شده در اثر مشارکت در تیم

نیومن، (شود  ینیز گفته م یشود، دانش همدل یایجاد م یکه از طریق تبادل دو دانش ضمن یکرد. به دانش
1999.( 

مشترك با هم  يهااز طریق فعالیت یکردن به جهت بیان این مفهوم است که دانش ضمن یاجتماع اصطالح
از دانش  ياپذیرد نه از طریق مکتوبات. سهم عمده یبودن و گذران زمان در یک محیط مشترك صورت م

تر  یدیمق کارکنان يکه در طول زمان برافعالیت کارکنان حاصل از تجربیات دانش است  يمفید و الزم برا
ار به صورت کانجام  یانجام موثر این فرآیند باید بین افراد فرهنگ مشترك و توانای يشکل گرفته است. برا

 ).1998را فراهم کنیم (دانپورت،  یگروه
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 ترکیب
این مرحله دانش  اهمیت دارد. در یو غیر رسم یرسم يهااین مرحله، ارتباطات و نشر دانش از طریق کانال در

رآیند ترکیب به صورت تبدیل فیابد.  یانتقال م یسطح سازمان یفراتر یعن یها نیز به سطحموجود در نزد گروه
رآیند، از دانش باشد. در این ف یم ستند،که یکپارچه ه يآشکار که پراکنده هستند به دانش آشکار يهادانش

مساله از  کنیم و با استفاده از دانش موجود، امکان حل یحرکت م یگروهآشکار فردي به سمت دانش آشکار 
 )1384کند. (افرازه،  یشود و دانش توسعه پیدا م یطریق گروه فراهم م

پراکنده آشکار و  يهادر این مرحله با استفاده از ساز و کارهاي توزیع و نشر دانش مانند اینترنت، دانش البته
، ابتدا شوند. در جهت ترکیب توجه به سه فرآیند الزم است یازمان توزیع میک کاسه شده و در سراسر س

ارج خشده از داخل و  يدانش برون ساز يآورکسب و یکپارچه کردن دانش آشکار جدید که شامل جمع
 سازمان و سپس ترکیب مجدد آنها.

 يساز یدرون
 یعلم يهادگاهیا شنیدن دی یعه متون علمو خالقیت ذهن و از طریق مطال یاینجا افراد با تکیه بر توانای در

نها انعکاس قابل انتقال به دیگران نیست اما در عملکرد آ یکنند که گرچه به آسان یایجاد م يدانش جدید
ند از طریق توا یباشد. این امر م یم یشامل تبدیل دانش آشکار به دانش ضمن يساز ییابد. فرآیند درون یم

 ،یالوان(کند.  یایفا م یشده در این فرآیند نقش حیات يحین عمل صورت گیرد که دانش مستندساز يیادگیر
1382.( 

فراد باید به امستلزم این موضوع هم هست که دانش آشکار در عمل تبلور و تجسم یابد. بنابراین  يساز یدرون
 آن را دریافت کنند. یو عین یصورت عمل

 يات دایرهاهمیت است که فرآیند تبدیل دانش صریح و دانش نهفته به صور این نکته حایزمدل ( در
تکامل  يکند و این به معنا یا بزرگتر مها مقیاس مارپیچ رنیست بلکه به شکل مارپیچ است. تکرار چرخش

 است. یتر دانش سازمانبیش

 

 و تحقیقات انجام شده هاجمع بندي بررسی مدل
ي مختلف هاي موجود در مجموعههاتحلیل شرایط فعلی و در نتیجه بررسی نیاز ي انجام شده،هانظر به بررسی

 ي موجود را به شکل زیر دسته بندي و بیان نمود:هامی توان جمع بندي نیاز



 کاربران یاتالعاط ینجازسین بر یپروانه استان تهران مبتن يو توسعه دارا قیو تحق یمهندس یفن ،یمراکز پژوهش يهایتوانمند یاتالعبانک اط جادیا

 

37 
 

 نیاز به شفافیت و قابلیت دسترسی
مجموعه اي  . هري داراي پروانه می باشدهادر دسترس عموم از مجموعهپایگاه داده شفاف و  ،اولین نیاز موجود

یست صحت ي پژوهشی و فنی مهندسی که داراي پروانه می باشند فعالیت نماید، می باهاکه بخواهد با مجموعه
نابراین با وجود یک بمربوطه دریافت نماید.  سازمانرا بررسی نموده و تایید الزم را از  هااخذ پروانه و سایر مجوز

 جه به اطالعات بارگذاريیند با مراجعه به این پایگاه انجام خواهد شد و با توپایگاه داده منتشر شده ، تمامی این فرآ
وسط صمت نیز تتایید آن ل مشاهده خواهد بود و بو سایر اطالعات قا ها، پروانههامی مجوز، تماهاشده از مجموعه

 قابل مشاهده می باشد.

 
 به هم رسانی و شبکه سازي

ند که می ي قابل توجهی هستهاو توانمندي هامجوزهاي دیگر، داراي ظرفیتي متقاضی پروانه و هااکثر مجموعه
با یکدیگر و عدم  هابه کارگرفته شوند. مشکل موجود عدم آشنایی مجموعه هاتواند در همکاري با سایر مجموعه

دقیق تر  می باشد. یکی از نیازهاي موجود فراهم نمودن بستري جهت معرفی هاو ظرفیت هااطالع از توانمندي
شنایی با آتر عالوه بر می باشد. در این بس هاي آنهاو توانمندي هابه یکدیگر و اطالع از ظرفیت هامجموعه
 فراهم می شود. هاامکان ارتباط مستقیم با مجموعه ،هاظرفیت

 
 جمع آوري داده

مجوز نیز باعث شده تا دسترسی ي داراي پروانه و هاو از مجموعهجنبود یک پایگاه داده منسجم، شفاف و قابل جست
به این اطالعات دشوار و زمان بر باشد. وجود یک پایگاه داده منسجم می تواند عالوه بر دسترسی آسان و سریع، 

  امکان ارائه گزارشات آماري و دقیق را فراهم نماید.



 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  گزارش نهایی

38 
 

 بر بستر وب سامانهراهکار موجود: 
ب خواهد بود وبر بستر  سامانهیک  هاهت پاسخ گویی به این نیازاهکار مناسب جبیان شده، ري هابا توجه به نیاز

صنعت،  ازمانس آن را سوي دیگر ی باشد وي داراي پروانه و سایر مخاطبین در ارتباط مهاکه از یک سو با مجموعه
سه در  انهسام. این به صورت عمومی منتشر خواهد شد  سامانهمعدن و تجارت استان تهران تشکیل می دهد. این 

 :صلی قابل طرح خواهد بودبخش ا

 

 پروانهي متقاضی هامجموعه
ذ پروانه با ورود پروانه، می توانند پس از اخي دریافت هاعالوه بر مشاهده فرآیندها و دستورالعمل هااین مجموعه

و ... وارد  ي همکاريها، زمینهها، فعالیتهابه حساب کاربري خود سایر اطالعات مجموعه خود را مانند توانمندي
 .د شدنبگذارند. این اطالعات پس از تایید کارشناس پشتیبانی، منتشر خواه شنموده و در معرض نمای

 
 سازمان صمت تهران

ر مجوزها دوفعالیت اصلی سازمان خواهد بود. سازمان پس از ص سامانهدر  هامدیریت و نظارت بر حضور مجموعه
قابل  سامانهر روي بپس از تایید سازمان اطالعات مجموعه تایید می نماید.  سامانهحضور مجموعه را در  ،هاو پروانه

عات اولیه می مشاهده خواهد بود و انتشار می یابد. همچنین سازمان با پایش اطالعات وارده و همچنین ثبت اطال
  ي فعال و داراي پروانه و مجوز داشته باشد.هاتواند آمار دقیق و به روزي از مجموعه

 
 کاربران و مراجعه کنندگانسایر 

ز می باشند. ي فعال و داراري مجوهاي دولتی به عنوان متقاضی همکاري با مجموعههاو سازمان هابسیار از شرکت
ی توانند ربران مي پروانه و مجوز وجود دارد که این کاي داراهاکامل و جامعی از مجموعهاطالعات  سامانهدر این 

رتباط و ابت برقراري ي الزم، نسهاو مجوز هارسی ظرفیتن مطلع شده و با برآاز کم و کیف  با مراجعه به آن
 همکاري ، اقدام نمایند.
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 : نقش پلتفرم در خلق ارزش کلیدي14تصویر 

ین امکان باال ارزش کلیدي خلق شده توسط سامانه مد نظر، فرصت ایجاد ارتباط و همچنبا توجه به شکل 
ی شود مهمانگونه که مشاهده  ي حاضر در سازمان صمت خواهد بود.هازرگی از مجموعهمعرفی به جامعه ب

هد داشت و از (فرضا) فرد نیازمند به یک محصول با مراجعه به پلتفرم امکان پیدا کردن محصول خود را خوا
که نیاز به  تیطریق این سامانه به تولید کننده خود خواهد رسید. این مثال را می توان براي دو واحد صنع

 خدمات یکدیگر دارند نیز عنوان نمود. 

 

 ي موجود در کشورهابررسی سامانه
 فن بازار ملی ایران

 يبنگاه معامالت فناور یکبازار است. در واقع فن يمبادالت فناور يبرا یمحل ي،بازار فناور يبازار به معنافن
در » تقاضا«و » عرضه« يهاکردن طرف یکنزد یفهوظ ی،و حقوق ینقش واسطه اطالعات یفاياست که با ا
در حوزه  گذاريیهسرما يهاو ارائه فرصت شناسایی را بر عهده دارد. یشرفتهو محصوالت پ يحوزه فناور
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که منجر به  ياحرفه هايیتفعال یرو سا یفندانش سازييروند تجار یلتسه گذاران،یهجلب سرما ي،فناور
بازارها به سه دسته فن یابازارها است. در دنفن یاساس يهااز جمله نقش شودیم »يتوسعه بازار فناور«
 .شوندیم بنديیمتقس یبیترک يبازارهاو فن يانتقال فناور يبازارهافن ي،اطالعات فناور يبازارهافن
که  يافراد یاطالعات یازهايکشور، با هدف رفع ن يورعنوان مرجع اطالعات فنابه »یرانا یبازار ملمرکز فن«

 یقاز طر يناورفکمک به توسعه بازار  یزو مبادلۀ آن سروکار دارند و ن یدانش فن سازييبا مقوله تجار
ر حال حاضر د .یدگرد یسس تأسیپرد يتوسط پارك فناور 1383در کشور، در سال  هاينوآور سازييتجار

و  یمتعدد مل يهابرنامه يکشور، اجرا يبانک اطالعات فناور ینداشتن بزرگتر یارمرکز با در اخت ینا
تبادل  ياکه کارگزاران حرفهشب ی،و تخصص يامنطقه يبازارهااز شبکه گسترده فن يبرخوردار المللی،ینب

بازار  یریتتوسعه و مد«موضوع  ي،افزارو سخت يافزارنرم هايیرساختز ی،قانون يابزارها یرو سا يفناور
روي شرکت  بر مجموعه فن بازار بیشتر تمرکز خود را  خود قرار داده است. یاصل یترا مأمور» کشور يفناور

 دانش بنیان گذاشته است.
 هاناوريخدمات فن بازار شامل موارد مختلفی می شود اما بخش قابل توجه آن بستر معرفی محصوالت و ف

 ه نشانفن بازار ب در سایتمی باشد که هدف آن با هدف تعریف شده در این پروژه تقریبا یکسان است. 
techmart.ir د دارد ، تقاضاي فناوري و عرضه فناوري وجوهااطالعات نسبتا مناسبی از محصوالت، شرکت

 ي آن مورد توجه می باشد.هاکه بخش معرفی محصوالت و شرکت

 
 

 هانماي کلی و اطالعات شرکت
(استان)، حوزه فعالیت و نوع معرفی (شرکت، محصول، در ابتدا امکان استفاده از سه فیلتر وجود دارد: منطقه 

ي ثبت شده در این سامانه به صورت لیست نشان داده می شود که در هاعرضه و یا تقاضا). لیست شرکت
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نگاه اول لوگو، نام شرکت، مختصري توضیح و تعداد بازدید انجام شده از اطالعات آن شرکت را می توان 
 مشاهده نمود.

 
 

حدود و بوط به هر شرکت نام، لوگو، معرفی شرکت، نوع شرکت (سهامی خاص، مسئولیت مدر صفحه مر
ر محصول صفحه ... )، نام مدیرعامل، آدرس سایت و در نهایت محصوالت قابل ارائه بیان شده است که ه

 مربوط به خود را دارا می باشد.

 
سایت  سایت شده و با نام کاربري وارد ضوجهت دریافت اطالعات بیشتر از شرکت ، کاربر می بایست ع

ارد. دمشاهده بسیاري از اطالعات شرکت وجود  ه کاربري امکانحیدر صورت عضویت و ورود به نا شود.
 ي ارتباطی نیز به صورت دقیق اعالم شده و این اطالعات توسط شرکت تکمیل گردیده است.هاراه
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 پروفایل کاربري
ت محصول طالعات شرکت، ثبت اطالعاپروفایل دارد که در آن امکان ثبت اهر فرد با عضویت در سایت یک 

یز از دیگر امکانات نو ثبت عرضه و یا تقاضاي فناوري وجود دارد. امکان ارسال و دریافت پیام با سایر کاربران 
 می باشد. پس از ثبت هر یک از موارد باال، پس از تایید کارشناس، منتشر می شود.
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کت خود قسمت می تواند سایر موارد همچون تقاضا و عرضه فناوري، محصول، فناوري و شر کاربر در این
 یات منتشر نماید. ئرا ثبت و با جز

 

 نقاط قوت و ضعف
 نقاط قوت:

 ي فعالیتهادسته بندي نسبتا مناسب حوزه 
 دسته بندي مناسب بر اساس منطقه ( استان) 
 سایت، فکس و ...اطالعات ارتباطی کامل شامل شماره تماس،  
 مناسب و قابل قبول  UIطراحی 
 امکان بارگذاري فایل ( معرفی محصول، روزنامه رسمی و ...) 

 نقاط ضعف:

 15حدود  ي ثبت شده به طوري که میانگین تعداد بازدید انجام شدههاتعداد بازدید بسیار کم از شرکت 
و ارجاع  هابرنامه اي جهت معرفی شرکتبازدید می باشد. این تعداد کم از یک سو به دلیل عدم وجود 

 کاربران به صفحه شرکت بوده و از سوي دیگر تمرکز فن بازار بر روي معرفی محصول
لیست  تجربه کاربري مناسب جهت پیدا کردنت و نبود سدر صفحه نخ هاعدم معرفی بخش شرکت 

 هاشرکت
 عدم وجود دسته بندي بر اساس استاندارد آیسیک 

 سامانه هم آوري
موجود در  يهاییو شناساندن توانا عیتجم يبرا يشبکه ا ،يهم آورهم آوري خود را اینگونه معرفی می کند: 

ا استفاده بآن  تیفیو ک یمل دیبه دنبال گسترش تول يهم آور رانیاست. مد یصنعتگران داخل نیکشور توسط برتر
در  یعسشبکه  نیا رانیمختلف است. مد يهادر حوزه یمبادالت صنعتگران داخل شیو افزا یداخل يهاتیاز ظرف
ند و به منظور موجود در کشور دار یصنعت زاتیخدمات و تجه يهانهیاطالعات در زم نیو جامع تر نیتر قیدق ارائه

ز ا يتوسط عده ا يشده در هم آور یمعرف يها خدمات و محصوالت شرکت انیجلب اعتماد صنعتگران و مشتر
 اند. رفتهقرار گ یابیمختلف مورد ارز يهاصص در حوزهخبره و متخ یکارشناسان فن

شود. با توجه به ارتباطات شرکت توسعه  یم تیریمد انیرانیتوسط شرکت توسعه مبادالت فناورانه ا يآور هم
صندوق توسعه مبادالت فناورانه  ان،یرانیا ياز جمله صندوق توسعه فناور یبا مراکز مختلف انیرانیرانه اومبادالت فنا
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و موارد  يبازارساز ،يگذار هیسرما ،يو اعتبار یمال دماتضمانت نامه، خ يهادر حوزه یو ... خدمات مختلف انیرانیا
 شبکه قابل انجام است. نیتوسط ا گریمختلف د

 وري بر روي ارائه  معرفی محصول، شرکت و نیاز فناورانه می باشد.آتمرکز هم 

 
 اختصاص می یابد. هامعرفی شرکتبررسی دقیق تر در این گزارش به بخش 

 

 هانماي کلی و اطالعات شرکت
سه قسمت شرکت، محصول و آگهی وجود دارد و بر اساس این سه مورد  هادر بخش جستجو و معرفی شرکت

 ی باشد.ي کسب و کار مهاي فناوري و شاخههاامکان نمایش وجود دارد. دیگر فیلتر موجود براي جستجو شاخه
امکان تفکیک  ساسا از جمله نوع فناور ، تعداد کارکنان و دانش بنیان بودن نیز وجود دارد و بر این هاسایر فیلتر
 وجود دارد.
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معرفی  براي مشاهده اطالعات شرکت نیاز به عضویت در سایت و ورود به ناحیه کاربري نمی باشد و در بخش

اشد اما از نظر بنظر تجربه کاربري روان و ساده می ي ارتباطی بیان شده است. از هاشرکت نیز اطالعات کلی و راه
 ظاهري کیفیت قابل قبولی ندارد.
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 پروفایل کاربري .9,1,1

بت شود. ثبراي ثبت نام در این سامانه می بایست اطالعات کامل شرکت به همراه اطالعات محصول قابل عرضه 
ید ویت محصول و شرکت را تایپس از بررسی اطالعات یک ناظر در محل شرکت حاضر شده و پس از تایید ه

ن پذیر نمی نموده و در سایت منتشر می شود. بنابراین امکان درج محصول و شرکت به راحتی و بدون ناظر امکا
 باشد.

 

 نقاظ ضعف و قوت
 نقاط قوت:

 صفحه اول مناسب و روان 
 هادسترسی مناسب به بخش شرکت 
 تجربه کاربري مناسب 
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 اطالعاتعدم نیاز به ورود جهت مشاهده  

 نقاط ضعف:

 دسته بندي و فیلتر نسبتا ضعیف 
 تایید و نظارت حضوري جهت درج در سامانه 
 رتبه الکسا باال و تعداد مراجعه کم 
 هاتوضیحات محدود در رابطه با شرکت 

 
 

 مقایسه و جمع بندي
 ي انجام شده می توان دو سامانه مذکور را به صورت زیر مقایسه نمود:هابراساس بررسی

 هم آوري بازار ملیفن  
 سهل سهل ثبت اطالعات شرکت

 مختصر جامع و کامل میزان اطالعات درج شده
 یک الی دو راه ارتباطی کامل ي ارتباطی با شرکتهاراه

 مناسب نسبتا مناسب تجربه کاربري
 ضعیف خوب (UI)ظاهر 

 کم متوسط تعداد مراجعات
 زمان بر سریع تایید و انتشار اطالعات شرکت

 6 3 جستجوفیلتر تعداد 
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 صمت  بانک اطالعاتی سامانه
کر ذي صنعتی، فنی مهندسی و مدل مدیریت دانش هابر اساس موارد بیان شده در بخش تحقیق توسعه، خوشه

ي مختلف وجود دارد. هاشکار به یک سامانه یکپارچه و داده محور جهت ارتباط بین مجموعهآنیاز مبرم و  ،شده
و استفاده از  ها، شبکه سازي و ارتباط دهی آنهابایست بستري براي ارائه و معرفی مجموعهاین سامانه می 

و نمونه دي موجود نیز هاي کافی جهت هم افزایی را فراهم نماید. پس از بررسی نمونههاشود و فرصت هاظرفیت
یرد تا بتواند گی و انتخاب قرار ضعف و قوت آن مورد بررس اطمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت تا نق هااز سامانه

 دید مناسبی جهت پیاده سازي و طراحی سامانه را متصور نماید.

ادات خود در در این بخش موارد اصلی طراحی سامانه ذکر خواهد شد تا تیم فنی نیز بتوانند بر اساس آن پیشنه
لی سامانه خواهیم کي اصلی و ساختار هاساختار و ظواهر سایت ارائه نمایند. در ادامه به بخش، زمینه تجربه کاربري

 پرداخت.

 فضاي پیاده سازي
هد شد. بر بستر وب پیاده سازي خواهد شد و با اختصاص فضاي میزبانی اینترنتی (هاست) اجرا خوا سامانه

ا و نام این می شود. آدرس دقیق تارنمدسترسی به سامانه براي عموم آزاد خواهد بود و به صورت عمومی منتشر 
 د نمی باشد.براي مشاهده اطالعات نیازي به عضویت در سایت و یا ورو .سامانه در مراحل بعد نهایی خواهد شد

 

 پروفایل و حساب کاربري
ز امکان استفاده کاربري و رم هر مجموعه داراي پروانه و مجوز یک حساب کاربري خواهد داشت که با استفاده از نام

ن مجموعه، آن را دارا می باشد. در پروفایل هر مجموعه امکان ورود اطالعات طبقه بندي شده از مشخصات از آ
جود دارد. این وي ارتباطی، محل استقرار، مشخصات فنی و ... ها، راههاه فعالیت، سوابق، مجوز، زمینهاتوانمندي

اجباري می  اقلی،شود و برخی از آن به صورت حدمی اطالعات به صورت پلکانی و با ایجاد انگیزه در کاربر دریافت 
ارامترهاي پروفایل هر مجموعه نیز برروي سایت منتشر خواهد شد و با توجه به حوزه فعالیت و سایر پ باشد.

عه قابل دریافتی قابلیت جستجو خواهد داشت. در پروفایل هر مجموعه کلیه اطالعات درج شده براي آن مجمو
 ي ارتباطی را نیز مشاهده نماید.هااربر می تواند راهو ک رویت خواهد بود
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 پنل مدیریتی
ي تایید هاو اطالعات ثبت شده می باشد. تعداد شرکت هامشاهده تمام درخواست ندر بخش پنل مدیریتی امکا

ي موجود می هاقابل رویت می باشد. کارشناس سازمان از طریق دسترسی هاشده، در حال بررسی و درخواست
ان جهت بررسی همچنین امکان تعریف کارشناس ي موجود را بررسی نموده و تایید و یا رد نماید.هاتواند درخواست

می ارا را دهر شرکت امکان تعریف خدمات ، مجوزهاي دریافتی و آپلود فایل  وجود خواهد داشت. هادرخواست
 باشد. (البته بحث اپلود فایل بستگی به فضاي میزبانی دارد)

 

 ته بندي و امکان جستجودس
مترین کیکی از موارد بسیار مهم این سامانه قابلیت جستجو و دسته بندي مناسب است که باعث می شود در 

ز دسته بندي ازمان و با سرعت باال مجموعه مورد نظر در دسترس قرار گیرد. به همین منظور عالوه بر استفاده 
واهد گرفت. ی که امکان استفاده آن باشد نیز مورد توجه قرار خو دسته بندي حوزه صنعت، سایر تقسیمات 

ه بندي ) نیز به جستجوي راحت تر کمک خواهد کرد. به طور کلی مواردي که در دستاستفاده از برچسب (
 مورد توجه قرار خواهد گرفت به صورت زیر خواهد بود:

 دسته بندي  
 ي تک و ...ها پژوهشی/ فنی مهندسی/ 
 جغرافیاییمنطقه  
 هامجوزها و پروانه 
 حوزه صنعت 
 هاو تگ هابرچسب 
 ازات و رتبه بنديامتی 

 

 تجربه کاربري
ن ا سامانه می بایست با آاصل سادگی و راحتی در طراحی این سامانه رعایت خواهد شد. کاربر در اولین مواجه ب

ابزارها و امکانات جستجو احی خواهند شد. ي سایت بر این اساس طرهاو بخش هاارتباط برقرار کرده و تمامی المان
بیشترین نمود را خواهد داشت. در پروفایل هر مجموعه نیز مهمترین اطالعات در اولین نگاه قابل رویت خواهد بود 
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ي ارتباطی، هاست وارد صفحه مربوط به هر مجموعه شود. دسترسییو کاربر براي کسب اطالعات بیشتر می با
  و ... نیز به سهولت امکان پذیر می باشد. هامجوز اطالعات تماس، مشاهده



 کاربران یاتالعاط ینجازسین بر یپروانه استان تهران مبتن يو توسعه دارا قیو تحق یمهندس یفن ،یمراکز پژوهش يهایتوانمند یاتالعبانک اط جادیا

 

51 
 

 و عوامل حضور در سامانه هاانگیزه
 

 بخشی از فرآیند اخذ مجوز
آیند دریافت مجوز ي انجام شده امکان اینکه بتوان درج اطالعات در سامانه را نیز بخشی از فرهابا توجه به بررسی

ر داد تا در اولین مواجه یند معرفی سامانه را نیز در دستور کار قراآفرتوان در این  و پروانه نمود وجود ندارد اما می
 و امکانات سامانه مطلع شوند. هااز ظرفیت

 

 ي همکاريهابازارسازي و فرصت
جه به مراجعات ي مختلف بازار مناسب و در نهایت فروش بیشتر می باشد . با توهاهاي امروزه مجموعهیکی از نیاز

ن سامانه ارجاع این تقاضاها به سمت ای ي توانمند می شود،هامعرفی مجموعهزمان صمت جهت به سامختلفی که 
ري نهایی ي همکاري در صورتی منجر به همکاهاي همکاري مناسبی را فراهم نماید. این فرصتهامی تواند فرصت

ا تکمیل پروفایل می کوشند تا ب هاهوجود داشته باشد. بنابراین مجموع هاخواهند شد که اطالعات کاملی از مجموعه
  ي خود داشته باشند.هاو ظرفیت هاخود این فرصت را از دست نداده و نمایش کاملی از توانمندي

 اعتبارسنجی
ي مختلف هابراي مجموعه هاتوجه به اهمیت اخذ پروانه و مجوز بابوده و صمت این سامانه مورد تایید سازمان 

سی پروفایل سان از طریق بررین موارد می تواند بسیار سریع و آنهادها، اعتبار سنجی اجهت همکاري با سایر 
اهد داشت عدم حضور در این سامانه شائبه و ریسک عدم اخذ مجوز را خو مجموعه در این سامانه صورت پذیرد.

 حتی به صورت حداقلی خواهد شد. هاکه منجر به حضور مجموعه

 

 رتبه بندي و امتیاز دهی
ین نکته مدنظر یارهاي رتبه بندي و امتیاز دهی در دست بررسی می باشد و در فاز بعد نهایی خواهد شد، اما امع

اختصاص یابد تا انگیزه  هاخواهد بود که برخی از معیارهاي امتیاز و رتبه بندي به تکمیل بودن اطالعات مجموعه
 الزم جهت تکمیل اطالعات را فراهم نماید.
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 رسانی و تبلیغاتاطالع 
ي حضور در هاي فعلی و عضو سازمان سمت وجود دارد که یکی از جذابیتهااطالعات قابل توجهی از شرکت

ال ایمیل، و ي اجتماعی، ارسهاسامانه می تواند معرفی عضو جدید به این اعضا باشد. این معرفی از طریق شبکه
ي حاضر معرفی هاشرکت در بدو ورود به مجموعه شرکتمعرفی در صفحه اول سامانه باشد. به این ترتیب هر 

 خواهد شد.

ن آدر نظر گرفته می شود که یک بخش  هاي مختلفی جهت معرفی شرکتهادر صفحه اول سامانه بخش
 ي تازه وارد می باشند و براي مدت مناسبی معرفی خواهند شد.هاشرکت

پرداخت. هان نیز به معرفی این مجموعهي سازماهاخبرنامهدر صورت امکان می توان در نشریات و 
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 آیند حضور مجموعه در سامانهفر
 .وعه در سامانه از زمان ورود اطالعات تا انتشار آن به صورت زیر خواهد بودمفرایند حضور یک مج

 
  

ورود

اختصاص نام کاربري و رمز ورود به مجموعه•
ورود مجموعه به ناحیه کاربري•

تتکمیل اطالعا

ثبت اطالعات حداقلی•
ثبت اطالعات تکمیلی•

دبررسی و تایی
بررسی کلیه اطالعات وارد شده، توسط کارشناس سازمان صمت•
تایید اطالعات توسط کارشناس سازمان صمت•

انتشار
انتشار اطالعات مجموعه بر روي سامانه•

تبلیغ و معرفی

معرفی مجموعه جدید در صفحه اول•
ارسال ایمیل معرفی به مجموعه هاي حاضر•
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 جمع بندي
کر ذاز ي موجود جهت رفع نیهاي انجام شده و مطالعات صورت گرفته یکی از بهترین روشهابر اساس بررسی

ابه، ساختار کلی ي موجود و مشهاروي نمونه نالین بانک اطالعاتی بوده و از سوي دیگر با مطالعه برآشده، سامانه 
شامل ي فنی هایات اجرایی و طراحیئسامانه در این گزارش ترسیم شده است. این ساختار در گام بعدي به جز

UI  وUX  گردد.می ماده پیاده سازي آتبدیل شده و  

ي مشابه ، بسیاري از موارد مرتبط با تجربه کاربري مورد بررسی هاسایت با کاربري 50همچنین با بررسی بیش از 
  لحاظ خواهد شد. سامانهیات طراحی آن در ئقرار گرفته است که جز
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 پیاده سازي سامانه

 هاي مورد استفادهتکنولوژي
ها از یک طرف و نیاز به پایین نگه داشتن ت استقبال شرکتبا توجه به نیاز این سامانه به توسعه امکانات در صور

ت سازمان براي ها انجام شده تا دس CMSسازي این پلتفرم روي دیگر، پیاده هاي طراحی و توسعه از طرفهزینه
 Apacheها در آینده باز باشد. سیستم عامل سرور بایستی لینوکسی بوده و از مدیریت محتوا و توسعه قابلیت

 به باال MySQL 5.6.47بوده و بایستی از  7,2روي این سرور،  PHPپشتیبانی کند. نسخه پیشنهادي  2,4,41
 باشد.گیگابایت می 1سازي پیشنهادي براي میزبانی از این سایت، پشتیبانی کند. حداقل فضاي ذخیره

 

 

 هاي اصلی سامانهقابلیت
 بان پروانه از سازمان صمت تهرانه توسط صاحها، محصوالت و خدمات ارائه شدثبت پروفایل شرکت 
 امکان تأیید، رد و یا اصالح اطالعات وارد شده، توسط کاربر ارشد سامانه 
 ه در سایت، توسط کاربرانها و خدمات ارائه شدجستجوي دقیق توانمندي 
 کاربران سامانه ها و نمایش بهنهایت فیلد اطالعاتی جهت دریافت از شرکتامکان تعریف بی 
 ی و کاربرپسندبارگذاري مطالب جدید، اصالح متون سایت (قوانین و ...) توسط کاربر ارشد در محیطی تعامل 
 ها به ایشانامکان ارائه گزارشات تفصیلی از میزان بازدید صفحات شرکت 
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 صفحه اصلی
 هدر

 
 

 
خورد. به ترتیب از باال، دکمه ثبت شرکت در باالترین قسمت صفحه اصلی سایت، بخش مربوط به هدر به چشم می

هاي اصلی ها به سمت صفحه ساخت پروفایل، منوي سایت جهت دسترسی به بخششرکتبراي راهنمایی سریع 
ها و توضیحاتی پیرامون آنبندي خدمات سایت، کادر جستجوي کسب و کارها بر اساس نام شرکت و یا دسته

توانند با استفاده از امکان جستجوي این بخش، به سرعت به خدمات خورد. کاربران میاهداف سامانه به چشم می
تجوي جستجو در این قسمت به دو بخش جستجوي پیشرفته و جس یا محصوالتی که به دنبال آن هستند برسند.

 بارت مورد نظرعفیلترها وجود دارد و در مورد دوم صرفا استفاده از ساده تقسیم می شود که در مورد اول امکان 
 موارد را نشان خواهد داد. کاربر جستجو میشود که مرتبط ترین
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 دسترسی سریع

براي اینکه کاربران سامانه براي پیدا کردن امکانات مختلف سایت دچار سردرگمی نشده و بصورت منظم بتوانند 
هاي پیشنهادي اولیه بصورت زیر بوده ولیکن را دریافت نمایند، این بخش طراحی شده است. بخشخدمات سایت 

 با توجه به بازخوردهاي دریافتی از کاربران، قابل تغییر است:

 نقشه يها روشرکت 
با کلیک بر روي این دکمه کاربر می تواند شرکت هاي موجود در سامانه را بر روي نقشه و بر اساس 

 مکانی آن ها مشاهده نماید.موقعیت 
 

 (زودي) هاشرکت نیبرتر ستیل 
با انتخاب این دکمه لیست برترین شرکت ها قابل مشاهده خواهد بود. برترین شرکت ها بر اساس برخی 
پارامترهاي قابل طراحی می تواند انتخاب شود که با توجه به نظر کارفرما موقتا از دسترس خارج خواهد 

 شد.
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 تیبا ساکار  آموزش 

ا مشاهده ربا انتخاب این دکمه کاربر به ویدئویی دسترسی خواهد داشت که آموزش کامل کار با سامانه 
ها و تعریف  خواهد نمود. در این ویدئو به طور کامل نحوه ثبت نام یک شرکت، تکمیل اطالعات، ثبت داده

 محصول یا خدمت را آموزش خواهد دید.
 

 شدهارائه  خدمات 
ده شروي این دکمه برخی از خدمات و تسهیالتی را که سازمان صمت به شرکت هاي ثبت با کلیک بر 

 در این سامانه ارائه می دهد قابل مشاهده می باشد.
 

 شنهادیپ ارائه 
خواهد بود.  هرگونه پیشنهاد و انتقاد نسبت به این سامانه از طریق کلیک بر روي این دکمه امکان پذیر

انه را ارسال نظرات خود را در رابطه با مشکالت موجود و یا پیشنهادات بهبود سامکاربر می تواند نقطه 
 نماید.

 
 دیریبگ مشاوره 

 در این بخش هدف ارائه خدمات مشاوره می باشد که فعال با نظر کارفرما حذف خواهد شد.
 

 ( اخبار ) بالگ مطالب 
ا و اخبار هخواهد شد. آخرین اطالعیه با کلیک بر روي این دکمه کاربر وارد بخش اخبار و اطالعیه ها 

 منتشر شده از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران قابل رویت خواهد بود.
 

 شرکتنام  ثبت 
 با انتخاب این دکمه کاربر مستقیما به بخش ثبت نام شرکت در سامانه ارجاع داده می شود.

 
 هاشرکت نیدتریجد 

 ت هاي حاضر در سامانه قابل رویت خواهد بود.با کلیک بر روي این بخش لیست اخرین شرک
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 آخرین اخبار
 

 
رسانی در مورد امکانات و یا هاي مرتبط و همینطور اطالعبراي حفظ پویایی سایت و ارائه آخرین اخبار در حوزه

تسهیالت جدید سامانه، بخش بالگ براي سایت در نظر گرفته شده است. لیست این بخش بصورت خودکار، پس 
 شود.بارگذاري مطالب جدید توسط کاربر ارشد سامانه، بروزرسانی میاز 
 

کلیه اخبار، اطالعیه ها، ابالغیه ها، تسهیالت مصوب و سایر مواردي که از سوي سازمان صمت نیاز به اطالع رسانی 
بالفاصله  دارد و می بایست شرکت هاي زیرمجموعه این سازمان از آن مطلع شوند، در این بخش منتشر خواهد شد.

پس از انتشار، شرکت هاي عضو در سامانه عالوه برمشاهده تیتر و اصل خبر بر روي سامانه، از طریق ایمیل اعالمی 
نیز اخبار منتشر شده را دریافت خواهند کرد. در واقع به ازاي هر انتشار خبر، یک ایمیل حاوي خبر به اعضا و 

 کاربران سامانه ارسال خواهد شد. 
حی این بخش اطالع رسانی دقیق، بدون واسطه و منظم به مجموعه هاي عضو می باشد. همچنین هدف از طرا

 وجود پویایی سامانه و افزایش حضور کاربران و مراجعه مجددشان به سامانه نیز از اهداف دیگر این بخش می باشد.
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 فوتر
 

 
مانه، سه ویجت پیشنهادي براي بخش فوتر هاي مفید، آمار بازدید از سایت و توضیحات معرفی سالینک (پیوند) 
در کنار این موارد کاربر می تواند با کلیک بر روي آیکن شبکه هاي اجتماعی، به عضویت پیام  سامانه هستند.

  رسان ها و شبکه هاي اجتماعی سامانه درآید.
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 نتایج جستجو

ستون تشکیل شده است که  3شود. این صفحه از پس از انجام جستجو توسط کاربر، این صفحه نمایش داده می
باشند. در بخش فیلتر کاربر ها، نتایج بصورت کارتی و نتایج روي نقشه میبنديبه ترتیب از راست، فیلترها و دسته

محدود کردن دامنه جستجو و رسیدن به نتیجه مطلوب تواند بنا به نیاز خود، سایر پارامترهاي موجود را براي می
توسعه داده شده و با تغییر هر یک از فیلترها، بصورت آنی  Ajaxتنظیم نماید. این صفحه با استفاده از تکنولوژي 

 و بدون نیاز به کلیک روي دکمه جستجو، نتایج بروز خواهند شد.

ن زیر هر یک از نتایج نمایش داده شده در بخش وسط صفحه، بیتواند با کلیک بر روي دکمه ذرههمچنین کاربر می
 نمایش هر یک از این نتایج را مشاهده نماید.پیش
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در کنار فیلتر می توان شرکت ها را بر اساس دسته بندي کلی صنایع مختلف  "دسته بندي "با انتخاب بخش 
 با آن دسته بندي نمایش داده خواهد شد.مشاهده نمود . با انتخاب هر دسته بندي صرفا شرکت هاي مرتبط 
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 شرکت معرفی
 پروفایل شرکت
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شوند. اطالعاتی همچون گالري هاي این صفحه نمایش داده میتمامی اطالعات وارد شده توسط شرکت، در باکس
کلیپ معرفی جتماعی، فید اینستاگرام، ها، لینک صفحات ابندي خدمات و فعالیتتصاویر، توضیحات شرکت، دسته

 روي نقشه، مجوزهاي دریافتی و غیره.  شرکت موقعیت

بصري از  گالري تصاویر گزیده اي از تصاویر بارگذاري شده توسط شرکت را نمایش می دهد که میتواند نمایش
ختصر مفعالیت هاي شرکت باشد. در کنار این قسمت بخش معرفی شرکت وجود دارد که شرکت خود را به صورت 

هاي  نماید. به ترتیب زیر این قسمت نیز موقعیت جغرافیایی شرکت ( محل دقیق) ف لینک شبکهمعرفی می 
 اجتماعی شرکت و دسته بندي حوزه فعالیت آن قرار گرفته است.

ر خود را که غالبا در بخش ویدیو اپارات نیز شرکت با قراردادن کد ویدئو بارگذاري شده در آپارات، ویدیو مورد نظ
بخش با  ی باشد را نمایش می دهد. در قسمت دیگر نیز بخش اینستاگرام شرکت وجود دارد. اینمعرفی شرکت م

باشد.  هدف ایجاد پویایی در صفحات شرکت ها ایجاد شده و به صورت مستقیم به اینستاگرام شرکت متصل می
نمایش  وسانی شده به محض انتشار محتوا در صفحه اینستاگرام شرکت محتواي این بخش به صورت خودکار بروزر

 داده می شود.

دریافتی  در بخش اطالعات شرکت نیز مختصري از اطالعات کلیدي از جمله سال تاسیس، مجوز ها و پروانه هاي
 اهند شد.نشان داده می شود. در انتها نیز کسب و کارهاي مشابه و مرتبط با این شرکت نیز نمایش داده خو
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جهت ارتباط  "االن تماس بگیر "ی به چشم می خورد. در بخش اول بخش اصل 5در قسمت پروفایل هرشرکت 
سریع با شرکت طراحی شده است و کاربر با کلیک بر روي این بخش در صورتی که با تلفن همراه وارد سایت شده 
د باشد بالفاصله و بدون نیاز به وارد کردن شماره با شرکت تماس خواهد گرفت. در صورتی که از طریق ویندوز وار

 سایت شده باشد درخواست تماس به گوشی کاربر ارسال می شود و تماس میگیرد.

 

در بخش بعدي امکان اضافه کردن یک شرکت به عالقه مندي ها یک کاربر وجود دارد. در صورتی که کاربر سایت 
عالقه مندي  نیاز به مشاهده مجدد داشته باشد ویا بررسی یک شرکت برایش جالب باشد می تواند آن را به لیست

 ها اضافه نماید.
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اي اجتماعی هکاربر می تواند اطالعات مربوط به یک شرکت را از طریق شبکه  "اشتراك گذاري "با کلیک بر روي 

شرکت طراحی  متنوعی ارسال نماید. این امکان براي معرفی بیشتر شرکت ها و ارسال سریع اطالعات مربوط به آن
 شده است.

 

 
کاربر می تواند وجود مغایرت در اطالعات شرکت، عدم ارائه اطالعات  "بازخورد ارسال"بخش با کلیک بر روي 

صحیح، وجود ادعاي غیر واقع و یا هر گونه تخلف توسط آن شرکت را گزارش نماید. این گزارش به دست مدیریت 
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ظارت عمومی بر محتواي سامانه رسیده و بررسی خواهد شد. هدف از وجود این بخش به کارگیري اعتبار سنجی و ن
 سامانه می باشد.

 

 

 
لیک بر روي امکان ارسال ایمیل به صورت مستقیم به شرکت مورد نظر وجود دارد. با ک "ارسال ایمیل "در بخش 

 رسال ایمیل نمود.ااین بخش میتوان با استفاده از نرم افزار هاي موجود در سیستم و یا به صورت مستقیم اقدام به 
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 ي مشابهوکارهاکسب

 
ها، سامانه بصورت خودکار، هاي مورد استفاده در آنها و تگبندي هر یک از شرکتدر نهایت، بر اساس دسته

وکارهاي مشابه با آن را نمایش خواهد داد. این نمایش به منظور معرفی شرکت ها و کسب و تعدادي از کسب
ش شده در این با شرکت مد نظر کاربر می باشد. تال کارهایی با فعالیت ، موضوع، محصول و یا دسته بندي مشابه

خود را  بخش مرنبط ترین و نزدیک ترین شرکت ها معرفی شوند تا کاربر در کمترین زمان ممکن شرکت مد نظر
 پیدا نماید.
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 لیست محصوالت / خدمات

 
توسط شرکت بپردازد. با تواند به مشاهده لیست محصوالت / خدمات ارائه شده در تب آخر این صفحه، کاربر می
 شود.ها، توضیحات و تصاویر مربوطه نمایش داده میکلیک بر روي هر یک از این آیتم
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 ثبت نام شرکت جدید
م می تواند مستقال هجهت ثبت نام شرکت در سامانه ابتدا می بایست کاربر یک اکانت در سامانه ایجاد نماید. این اکانت 

 ز طریق اکانت گوگل خود اقدام نماید.ایجاد شود و هم میتواند ا

 
 

امانه در این بخش سمواجه می شود که کلیه موارد الزم جهت ثبت نام در  ازیمدارك مورد ندر ابتدا کاربر با صفحه 
عالم آمادگی کرده و ابیان گردیده است تا در حین ثبت نام تمامی موارد آماده باشند. پس از مطالعه این بخش کاربر 

 وارد فرم ثبت نام خواهد شد.

 
توانند به پر یو محصوالت، صاحبان کسب و کار م دسته کلی اطالعات عمومی، رسانه، اطالعات تماس، موقعیت 5در 

و از سوي دیگر  کردن اطالعات مورد نیاز خود بپردازند. تالش شده تا حداقل اطالعات توسط شرکت ها دریافت شود
 اطالعات الزم و حداقلی جهت معرفی آن شرکت باشد.
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 زیر می باشد:اطالعات کلی شرکت دریافت می شود که شامل موارد  "عمومی "در بخش 

 نام شرکت 
 زمینه فعالیت و محصوالت 
 )اختیاري(محصوالت شرکت 
 )ياختیار(مقیاس فعالیت 
 توضیح مختصر 
 سال تأسیس شرکت 
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، اي اخذ شدهبرپروانه هدر این بخش تاییدیه ها و گواهی نامه هاي اخذ شده توسط شرکت دریافت می شود. عالوه 
جوز ها در مآن شده نیز دریافت می شود. محتواي تصویري این استانداردها و گواهی که شرکت موفق به دریافت 

به کاربران  سایت نمایش داده نخواهد شد اما صحت این مجوز ها توسط مدیر سامانه تایید شده و در صفحه شرکت
 نمایش داده خواهد شد.
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م شرکت به اطالعات گرفیکی و ویدئویی دریافت می شود و همچنین امکان اتصال صفحه اینستاگرا "رسانه "در بخش 
شرکت  سایت مقدور می باشد. در این صورت هر پست منتشر شده در صفحه اینستاگرام به صورت مستقیم در صفحه

 منتشر خواهد شد.
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افیایی و اطالعات جغر "موقعیت "می شود و در بخش راه هاي ارتباطی با شرکت دریافت  "اطالعات تماس "در بخش 

 لوکیشن محل استقرار شرکت دریافت خواهد شد تا محل دقیق بر روي نقشه مشخص شده و به نمایش درآید.
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 پنل مدیریتی شرکت

رار می قبخش اصلی وجود دارد که امکانات قابل توجهی را در اختیار یک شرکت  8در پنل مدیریتی هر شرکت 
 بخش شامل موارد زیر می شوند: 5. این دهد

 آمار بازدید

 
هر یک از صاحبان کسب و کار، پس از ثبت اطالعات شرکت خود و تأیید شدن این اطالعات توسط کاربر ارشد 

در صفحه کاربري خود، به مشاهده آمار و جزئیات » آمار بازدید صفحه من«توانند با مراجعه به بخش سایت، می
صفحات خود بپردازند. این آمار شامل بازدیدها و تعداد بازدید کنندگان به تفکیک روز، ماه، سال و دقیق بازدید 

در بازه هاي مختلف می باشد. عالوه بر مشاهده این آمار بر روي نمودار امکان دریافت اطالعاتی دیگر مانند کشور 
ا نیز وجود دارد. این آمار کمک می کند تا هاي بازدید کنندگان، دستگاه هاي آن ها، مرورگرها و سیستم عامل ه

 شرکت ها دید خوبی نسبت به مراجعه کاربران به صفحه شرکت و یا محصول خود داشته باشند.
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 لیست محصوالت/ افزودن محصول جدید
 

 
در این بخش کلیه محصوالت و خدمات ارائه شده توسط شرکت قابل ثبت، ویرایش و مشاهده می باشد. هر شرکت 

در بخش  ز ثبت محصول/خدمت خود و تایید مدیریت سایت امکان نمایش آن در صفحه شرکت را دارد.پس ا
 نیز امکان اضافه کردن محصول جدید پس از ورود مشخصات وجود دارد. افزودن محصول جدید
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 اطالعات شرکت

 

مربوط به آن شرکت ،  در این بخش شرکت هاي ثبت نام شده توسط کاربر وجود دارد که امکان ویرایش اطالعات
حذف و یا مشاهده آمار بازدید وجود دارد. طبیعتا تعدد شرکت ها در این تصویر به دلیل ورود به سامانه با حساب 

  مدیریتی می باشد.
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 نشانه گذاري ها ( عالقه مندي ها )

 

ه اند نمایش داده در این بخش نیز شرکت هاي مورد عالقه کاربر که توسط خود کاربر مشخص و نشانه گذاري شد
می شود که کاربر می تواند جهت مشاهده شرکت و یا حذف آن از لیست عالقه مندي ها اقدام نماید.
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 ثبت تیکت / تیکت هاي من

 

در این بخش شرکت ها می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به پشتیبانی، درخواست خود را ثبت و 
بندي مشکالت و مسائل مطرح شده تالش می شود تا پاسخگویی در کوتاهترین  سپس پیگیري نمایند. با دسته

 زمان انجام شود. در بخش تیکت هاي من نیز آخرین وضعیت تیکت ها قابل مشاهده می باشد.
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 اطالعات حساب کاربري

 

اطالعات نماید.  در این بخش کاربر می تواند اطالعات حساب کاربري خود را مشاهده و اقدام به اصالح و یا تکمیل
تغییر گذرواژه ، بررسی حساب هاي متصل و اختصاص عکس کاربري نیز در این بخش امکان پذیر می باشد.
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 پنل مدیریت

ش هاي اصلی در پنل مدیریتی سامانه، مدیر سایت دسترسی جامعی به اطالعات و آمارهاي موجود دارد که بخ
 آن به شرح زیر می باشد:

 

 تدرخواست ثبت نام شرک

 
هاي ثبت شده تواند به مشاهده، ویرایش، تأیید و یا رد کردن هر یک از پروفایلکاربر ارشد سامانه از طریق این پنل می

بپردازد. امکان مشاهده شرکت ها و محصوالت بر اساس دسته بندي ها، موقعیت مکانی، برچسب ها و ... نیز وجود دارد.
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 محصوالت

 
محصوالت/خدمات ثبت شده توسط شرکت ها قابل مشاهده، ویرایش، رد و یا تایید می باشد در این بخش کلیه 

که بالفاصله پس از تایید مدیر سامانه ، منتشر خواهد شد. امکان مشاهده دسته بندي محصوالت ، زمان انتشار و... 
  نیز وجود دارد.
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 کاربران

 
زمان ثبت نام و غیره وجود دارد . همچنین مدیر سامانه  امکان مشاهده کلیه کاربران سایت، اطالعات کاربري ،

  امکان حذف کاربر و تغییر اطالعات آن را نیز دارد.
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 آمار

 
در این بخش امار بازدیدها و بازدیدکنندگان به تفکیک زمان، محل، سیستم عامل و غیره ، قابل مشاهده می باشد. 

  هانه و ساالنه نیز قابل مشاهده می باشد.همچنین تعداد کاربران آنالین، روزانه، هفتگی، ما
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 صفحات داخلی

 اهداف سامانه

 
 در این بخش اهداف اصلی سامانه و مزیت هاي اساسی آن ذکر شده است.
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 اخبار

 
در این بخش آخرین اطالعیه ها و اخبار منتشر شده توسط مدیر سامانه نمایش داده می شود. کاربر با انتخاب هر 

اطالعیه ها و اخبار می تواند از آخرین برنامه ها، حمایت ها و خدمات قابل دریافت مطلع شود. همچنین یک از 
  می توان از طریق این بخش کلیه موارد قابل اطالع رسانی را نیز منتشر نمود.
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 قوانین و مقررات

 
متقاضی ثبت نام می بایست  در این بخش خالصه اي قوانین و مقررات حاکم بر سامانه که کاربران و شرکت هاي

 رعایت نمایند، بیان شده است. این قوانین بر اساس شرایط و نیاز ها بروز و تکمیل خواهند شد.
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 تماس با ما
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ربر بتواند به در بخش تماس با ما کلیه راه هاي ارتباطی و پشتیبانی سامانه ذکر شده است تا در صورت نیاز کا
امانه در این بخش سرتباط باشد. عالوه بر آن امکان ارسال مستقیم پیام به مدیریت راحتی با پشتیبانی سامانه در ا

 وجود دارد.

نیز سوالت متداول و پر تکرار کاربران قرار گرفته است تا  "پرسش هاي متداول "در بخش انتهاي نیز با عنوان 
  بخش قابل توجهی از سواالت بدون نیاز به پشتیبانی سایت پاسخ داده شود.
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 منیت سامانها
شود. طبیعتاً وجود بندي میب، به دو بخش امنیت سرور و امنیت کدها تقسیموافزاري تحت امنیت هر سکوي نرم

شد. در این  ضعف و یا رخنه امنیتی در هر یک از این دو مورد، باعث ایجاد مخاطرات براي تمام پلتفرم خواهد
 کنیم.ایم، اشاره میها پرداختهامانه به آنگزارش، مختصراً به مواردي که جهت افزایش امنیت س

 SSLو گواهی  httpsاستفاده از پروتکل 
، در تمامی صفحات سایت، MITM1جهت حفظ امنیت تبادل اطالعات کاربران با سامانه و جلوگیري از حمالت 

 براي دامنه موقت سامانه تهیه شده است. AutoSSLاز  SSLاجباري بوده و گواهی  httpsاستفاده از پروتکل 

 هاي سایتبروز بودن اسکریپت
هایی ها و یا اسکریپتهاي قدیمی پالگینها، استفاده از نسخههاي امنیتی موجود در سایتترین رخنهیکی از اصلی

سامانه، تمام برداري شده است. به همین جهت، در زمان تحویل ها بهرههاي مختلف سایت از آناست که در بخش
 باشد.مورد استفاده بروز می CMSها و هسته پالگین

 اي براي مدیراناجبار به استفاده از احراز هویت دو مرحله
اي از طریق ایمیل و یا اپلیکیشن موبایل، اجباري براي حفظ امنیت اکانت مدیران سامانه، احراز هویت دو مرحله

هاي مدیران را حتی با در دست داشتن گذرواژه، غیرممکن ه حساباست. این امکان، اجازه دسترسی غیرمجاز ب
 کند.می

 Brute Forceجلوگیري از حمالت 
ها از طریق و کشف گذرواژه 2DDoSهاي مشکوك به اجراي حمالت  IPهاي پابلیک از با استفاده از دیتابیس

ذکر است که این دست از حمالت،  پردازیم. شایانهاي متعدد، به جلوگیري از این حمالت میارسال درخواست
 هاي اخیر در کشور بوده است.ترین نوع حمالت سالشایع

 Captchaاستفاده از 
ها، از آخرین متد توصیه شده توسط گوگل، یعنی ها توسط رباتجهت جلوگیري از ثبت نام و پر کردن فرم

google recaptcha version 3 کند بدون ین قابلیت به ما کمک میایم. ادر تمامی صفحات سایت بهره برده

                                           
1      
2  - -  



 کاربران یاتالعاط ینجازسین بر یپروانه استان تهران مبتن يو توسعه دارا قیو تحق یمهندس یفن ،یمراکز پژوهش يهایتوانمند یاتالعبانک اط جادیا

 

93 
 

نیاز به اجبار کاربر به پر کردن فیلدهاي کپچا و یا تشخیص تصاویر دشوار، به احراز هویت کاربر و تشخیص ربات 
 یا انسان بودن آن پی ببریم.

 لیست سیاه کاربران
بار گذرواژه اشتباه  10ال، ورود کاربرانی که به هر دلیلی، رفتار مشکوکی در استفاده از سایت داشته باشند (بطور مث

ساعت تا  1و ...) بطور خودکار مشمول جریمه عدم دسترسی به سایت، از  404صفحه با خطاي  15یا بازدید از 
 شوند.دهنده مییا حتی سرویس IPبالك شدن کلی 

 گیري خودکاربکاپ
هاي سایت از دیتابیس و فایل اسکریپت سایت آمادگی دارد تا بصورت روزانه و حتی ساعتی، به بکاپ گرفتن

اي موجب ایجاد تغییرات در صفحات سایت و یا اطالعات کاربران شود (اصطالحاً بپردازد. در صورتی که حمله
ها، هاي پشتیبان را بازیابی نمود. طبعاً تعیین فرکانس این بکاپتوان این نسخه)، به سرعت میDefaceحمالت 

 باشد.اختیار سامانه بر روي سرور دیپلوي میمنوط به قدرت پردازشی و حجم در 

 الگ کردن تمام فعالیت کاربران
شده و در  logهاي مشکوك کابران سایت، تمام اتفاقات بصورت خودکار جهت ایجاد امکان رصد سابقه فعالیت

ها، کمک شایانی به حفظ امنیت سایت خواهد گیرد. نظارت منظم روي این الگاختیار مدیر ارشد سامانه قرار می
 کرد.
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 آموزش پشتیبان سایت
هده می آموزش کار با پنل مدیریت سایت در یک ویدئو ضبط و تدوین گردیده است که در لینک زیر قابل مشا

 باشد:

https://farasamt.ir/wp-content/Admin.mp4 
ین گردیده همچنین نحوه بررسی و پاسخگویی به تیکت ها در سیستم تیکتینگ نیز در قالب یک ویدئو ضبط و تدو

 است که در لینک زیر قابل مشاهده می باشد:

https://farasamt.ir/wp-content/Ticket%20Support.mp  
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