اهداف ،برنامه ها و اقدامات پیشروی حوزه معاونت توسعه مدیریت در سال 1400
الف) مدیریت برنامه و بودجه
اهذاف

سدیف

اقذامات

بشنامه

اسائه خذمات عمومی با کیفیت به رینفعان
1

تؼالی تصَیش ػاصهاى دس افىاس ػوَهی

 تَػؼِ ػاصهاى دس چاسچَب عشحّای ساّثشدی ٍ جاهغ

عشاحی ٍ اػتمشاس ًظام اجشا ٍ پایؾ تشًاهِّای ساّثشدی

توانمنذ ساصی منابع /سشمایه انسانی ساصمان
 تاصعشاحی ٍ اػتمشاس ًظام جاهغ هذیشیت ػولىشد دس

2

ػغح فشد ٍ ٍاحذّای ػاصهاًی

استقشاس ًظام تَدجِسیضی تش هثٌای عولکشد (عولیاتی)

تِ واسگیشی سٍیىشدّای تْثَد ػولىشد دس ػاصهاى
 تاص عشاحی ػاختاس ٍ تـىیالت

3

4

اػتفادُ واس آهذ اص فٌاٍسی ّای اعالػاتی ٍ

 تْشُ گیشی هَثش اص پایگاُ دادُ ّای هَجَد دس ػاصهاى

استثاعی

تشای تصوینگیشی

 5تِ واسگیشی سٍیىشدّای هذیشیت ػولىشد

 اػتاًذاسدػاصی ٍ هٌْذػی هجذد فشآیٌذّا

پیگیشی تائیذ ٍ تصَیة ًسخِ ًْایی ٍ استقشاس ساختاس تاصًگشی ضذُ تطکیالت ساصهاى ٍ
ضشکتّا ٍ هَسسات تاتعِ تش اساس دستَس العول اتالغی

استقشاس ًظام جاهع آهاسی

تاصًگشی ٍ اصالح ضیًَُاهِّای هشتثط تا فشایٌذّای اجشایی (تَیژُ دس صهیٌِ صذٍس پشٍاًِّا ٍ
هجَصّای اقتصادی) تشای سال 1400

اهداف ،برنامه ها و اقدامات پیشروی حوزه معاونت توسعه مدیریت در سال 1400

ب) مدیریت امورمالی
سدیف

اهذاف

اقذامات

بشنامه

اسائه خذمات عمومی با کیفیت به رینفعان
 1تَسعِ ٍ تعویق سٍاتط تا صاحثاى هٌافع

تؼییي تىلیف هغالثات ػٌَاتی ػاصهاى

تـىیل هؼتوش وویؼیَى اػتؼوال ٍ هؼاػذت تا حفظ حمَق ػاصهاى جْت
ٍصَل هغالثات

توانمنذ ساصی منابع /سشمایه انسانی ساصمان
ػاهاًذّی اهالن ٍ اهَال دس اختیاس اسگاىّا ٍ ًْادّا

2

تؼشیغ دس اًجام پشٍطُ ّای ػوشاًی تش اػاع تَدجِ

3

اتالغی

تَػؼِ هذیشیت تا تٌظین لشاسداد
تذٍیي ؿیَُ ًاهِ تأهیي هالی اص عشیك تَسع اٍساق تْادس ٍ ػایش تْاتش سٍؽّای
تأهیي هالی تْاتش تا اهَال تولیىی حاصل اص تؼَیِ تذّیّا اص ػشهایِ گزاساى تا
ّواٌّگی ؿشوت تَػؼِ ػشهایِ گزاسی ویؾ

تِ واسگیشی سٍیىشدّای تْثَد ػولىشد دس ػاصهاى

ّواٌّگی تا ؿشوتّا ٍ هَػؼات تاتؼِ ٍ استماء ػْویِّای تْیِ صَستّای هالی
اسائِ صَستّای هالی تلفیك ػال هالی هٌتْی تِ 30

4

تـىیل وویتِ ػاهاًذّی اهاوي ػاصهاى تا حضَس ًوایٌذگاى حمَلی ٍ هؼاًٍت

اػفٌذ  1399دس خشداد 1400

ػاصهاى ٍ هٌضن تِ گضاسؽ حؼاتشع ٍ اًجام اصالحات الصم جْت استمای تشًاهِ
ًشم افضاس تْیِ صَستّای هالی ،جْت استماء ػیؼتن تشای هىاًیضاػیَى واهل
ًشمافضاس تْیِ صَستّای هالی

تشٍى ػپاسی لؼوتی اص فؼالیتّای ػاصهاى

5
 6تِ واسگیشی سٍیىشدّای هذیشیت ػولىشد

تاصعشاحی ٍ اػتمشاس ًظام جاهغ هذیشیت ػولىشد دس
ػغح فشد ٍ ٍاحذّای ػاصهاًی

ٍاگزاسی تخـی اص فؼالیتّای اجشائی ػاصهاى تِ ؿشوتّا ٍ هَػؼات تاتؼِ ٍ یا
جَاهغ ٍ صٌَف داسای هجَص
هىاًیضُ ًوَدى لؼوتی اص فؼالیتّای هالی ٍ ٍصَل دسآهذّا تِ صَست هىاًیضُ
وِ ػثة واّؾ ًیشٍی اًؼاًی ٍ تؼشیغ ٍ ؿفاف ػاصی اهَس هیؿَد

ج) مدیریت منابع انسانی
سدیف

اهذاف

بشنامه ها

اقذامات

اسائه خذمات عمومی با کیفیت به رینفعان
تشًذ ساصی ٍ تْثَد تصَیش ساصهاى دس جاهعِ

1
تعالی تصَیش ساصهاى دس افکاس عوَهی
2

اعالع سػاًی تِ هَلغ ٍ اػتواد آفشیي تِ جاهؼِ اص عشیك

اجشای عشح پظٍّـی عشاحی هذل ػذالت هحَس دس تَصیغ هٌاتغ سفاّی تیي واسوٌاى
ٍ تْیٌِ واٍی ًظام سفاّی واسوٌاى
اسایِ خذهات تِ هشاجؼیي اػن اص ّوىاساى ػاصهاى ٍ ؿشوتّا ٍ هَػؼات تاتؼِ،
ػشهایِگزاساى ،هـاٍساى ٍ پیواًىاساى عشحّای ػشهایِگزاسی ،داًـجَیاى ،اػاتیذ

تَػؼِ سٍاتظ ػوَهی

هشاوض آهَصؽػالی اص جولِ اػىي اػٌاد ٍ هذاسن ،تْیِ وپی ًؼخِّای دیجیتال
اػٌاد ٍ ...

ًقصآفشیٌی فعال دس تصوینساصی ٍ تصوینگیشیّای
3
ضَسایعالی هٌاطق آصاد
4
تَسعِ استفادُ اص ظشفیتّای فيآٍسی اطالعات ٍ
تَسعِ ضثکِ استثاطی ٍ تعاهالت الکتشًٍیکی تا ریٌفعاى
 5استثاطات دس تعاهل تا ریٌفعاى
تَسعِ ساصهاى دس چاسچَب طشحّای ساّثشدی ٍ جاهع

 6تَسعِ ٍ تعویق سٍاتط تا صاحثاى هٌافع

 تَسعِ الضاهات ساص ٍ کاسّای پاسخگَیی تِ ریٌفعاى

اجشای عشح پظٍّـی تحلیل ٍضؼیت ،اػتمشاس ًظام تؼالی ٍ تذٍیي اػتشاتظیّای هٌاتغ
اًؼاًی

تِ سٍصسػاًی ػاهاًِ پشتال هشوض اػٌاد تِ آدسع www.Lib.kish.ir
اػىي گضاسؽّا ٍ عشحّای هْن لذیوی ٍ تْیِ ًؼخِ دیجیتال (فشهت ٍ pdf
)JPG
تْیِ خالصِ ٍ ثثت اػٌاد حَصُّای ػاصهاى (عشحّا ،گضاسؽّا )... ،دس ػاهاًِ

توانمنذ ساصی منابع /سشمایه انسانی ساصمان
7
8
9
10

تِ واسگیشی سٍیىشدّای تْثَد ػولىشد دس ػاصهاى ًْادیٌِساصی ًظام هذیشیت داًص
تْشُ گیشی هَثش اص پایگاُ دادُّای هَجَد دس ساصهاى تشای
اػتفادُ واسآهذ اص فيآٍسیّای اعالػاتی ٍ
عشاحی ٍ اجشای وَچیٌگ ،یادگیشی خشد ٍ طٍسًال والبّا تشای هذیشاى اسؿذ ػاصهاى
تصوینگیشی
استثاعی
سٍیکشد تْیٌِ ٍ کاسآهذ دس تکاس گیشی اتضاسّای فٌاٍسی اطالعات تْیِ ؿٌاػٌاهِ آهَصؿی پشػٌل ٍ تشٍص سػاًی ًشم افضاس جاهغ آهَصؿی
طشاحی ٍ استقشاس ًظام جاهع تشًاهِ سیضی هٌاتع اًساًی
تَسعِ سشهایِ اًساًی هسلط تِ فيآٍسیّای ًَیي
تشًاهِ سیضی ػولیاتی آهَصؽ واسوٌاى
خشیذ وتابّای الىتشًٍیىی ٍ تاسگزاسی دس ػایت

طشاحی ٍ استقشاس ًظام جاهع آهَصش ٍ تْساصی هٌاتع اًساًی

11

تْثَد ٍ اجشای ًظام آهَصش تخصصی ٍ کاستشدی (استقاء
هْاستّا)
تْثَد ٍضعیت آهَصش کاسکٌاى تا استفادُ اص سٍشّای ًَیي
آهَصضی

12
13
14

آهَصش جزب ٍ تِ کاسگیشی ًیشٍی اًساًی دس تشاص
خذهات تیي الوللی

داًص افضایی فٌی ٍ تخصصی هذیشاى

عشاحی ٍ ًیاصػٌجی دٍسُّای آهَصؿی
تؼییي ػٌاٍیي هْاستّای ػوَهی ٍ اختصاصی هَسد ًیاص ّش هذیشیت ٍ هؼاًٍت
استماء ػغح داًؾ ٍ آگاّی هٌاتغ اًؼاًی اص عشیك اجشای تشًاهِّای آهَصؿی
اسػال دػَتٌاهِ تشای ولیِ هؼاًٍیي ،هذیشاى ٍ هذیشاى ػاهل ؿشوتّا ٍ هَػؼات
تاتؼِ

آهَصش جزب ٍ تِ کاسگیشی ًیشٍی اًساًی دس تشاص
خذهات تیي الوللی
تاصطشاحی ٍ استقشاس ًظام جاهع هذیشیت عولکشد دس سطح فشد ٍ
ٍاحذّای ساصهاًی

16

17

تَاًوٌذساصی ٍ تقَیت ًظامّای اًگیضضی ٍ تْثَد هذیشیت داًص

18

تحلیل اثشتخـی تشگضاسی دٍسُّای آهَصؿی تا اسصیاتی ویفی هذسع ،هحتَا ٍ
ػاصهاًذّی
اػتمشاس ًظام جاهغ اسصیاتی ػولىشد دس ػیؼتن چاسگَى
اجشای عشح پظٍّـی ساّىاسّای ایجاد ،حفظ ٍ استماء ًظام اًگیضؿی واسوٌاى
عشاحی الگَی تَػؼِ اػتؼذاد دس ػاصهاى

د) مدیریت پشتیبانی
سدیف

اهذاف

اقذامات

بشنامه

اسائه خذمات عمومی با کیفیت به رینفعان
1
2

تَػؼِ اػتفادُ اص ظشفیتّای فيآٍسی اعالػات
ٍ استثاعات دس تؼاهل تا ریٌفؼاى
تَػؼِ الضاهات ػاص ٍ واسّای پاػخگَیی تِ
ریٌفؼاى

تْیِ فْشػت تأهیيوٌٌذگاى ٍ ػشضِوٌٌذگاى هؼتثش تشػی صالحیت ؿشوتّا ٍ فشٍؿگاُّای ٍاجذؿشایظ ،تشسػی واال ٍ ًَع خذهات اسائِ
اسصیاتی ؿذُ Approved Vendor List

دادُ ؿذُ

ًَػاصی ًاٍگاى حول ًٍمل

خشیذ  4دػتگاُ خَدسٍ

توانمنذ ساصی منابع /سشمایه انسانی ساصمان
3
4
5

تِ واسگیشی سٍیىشدّای تْثَد ػولىشد دس ػاصهاى

6

واّؾ ّضیٌِ خشیذ

عشاحی ػاهاًِ خشیذ ٍ آهَصؽ پشػٌل هشتَعِ ،تا اٍلَیت خشیذ اص داخل جضیشُ

هصشف تْیٌِ ػَخت خَدسٍ ّا

خشیذ ٍ ًصة  GPSتشسٍی خَدسٍّای ػاصهاى

ؿٌاػایی اهالن ػاصهاى فالذ لشاسداد

ّواٌّگی تا ٍاحذ حمَلی جْت ػمذ لشاسدادّا ٍ تشٍصسػاًی ؿیًَُاهِ ٍاگزاسی

تاصًگشی ٍ تصحیح فشآیٌذ خشیذ

اصالح ٍ وَتاُػاصی اسجاػات اتَهاػیَى ٍ صهاى فشآیٌذ خشیذ

هـ) مدیریت فنآوری اطالعات و ارتباطات
سدیف

اهذاف

بشنامه

اقذامات

اسائه خذمات عمومی با کیفیت به رینفعان
1

تَػؼِ اػتفادُ اص ظشفیتْای فيآٍسی اعالػات ٍ

2

استثاعات دس تؼاهل تا ریٌفؼاى

عشاحی ،تَلیذ ٍ پیادُ ػاصی ػاهاًِ ًظش ػٌجی اص ریٌفؼاى

تَػؼِ ػاهاًِ ثة  ،سػیذگی ٍ پاػخگَیی تِ ؿىایات
ػاهاًِ ًظام پیـٌْادات ػاصهاى ٍ ؿشوتْای تاتؼِ

تَػؼِ ٍ تؼویك سٍاتظ تا صاحثاى هٌافغ

3

تَػؼِ الضاهات ػاص ٍواسّای پاػخگَیی تِ ریٌفؼاى

هغالؼِ ٍ تحلیل ریٌفؼاى

توانمنذ ساصی منابع /سشمایه انسانی ساصمان
4

تِ واسگیشی سٍیىشدّای تْثَد ػولىشد دس ػاصهاى ًْادیٌِ ػاصی ًظام هذیشیت داًؾ
اػتفادُ واس آهذ اص فيآٍسی ّای اعالػاتی ٍ

5

استثاعی

تغییش فشهت هجَص فؼالیت التصادی تِ واست َّؿوٌذ

تَػؼِ ػاهاًِ هذیشیت َّؿوٌذ ویؾ
تَػؼِ ػاهاًِ صذٍس هجَص فؼالیت ّای التصادی

افضایش سهم منطقه اص  GDPکل کشوس
6

تؼْیل ٍ تـَیك صادسات واال ٍ خذهات تِ

تشلشاسی استثاط ػاهاًِ صذٍس هجَص ٍ هذیشیت تَػؼِ ٍ

تاصاسّای جْاًی ٍ وـَسّای هٌغمِ ٍ ّوؼایِ

تجاست

ػاهاًِ ًَتت دّی گوشن

افضایش توان ثشوت آفشینی اص طشیق توسعه کاسآفشینی و نوآوسی با مشاسکت بخش خصوصی
7
8

تَػؼِ اػتفادُ اص ؿیَُّای ًَآٍساًِ ،خالق ٍ

حوایت اص ػاص ٍ واسّای واسآفشیٌی دس حَصُ گشدؿگشی

واسآفشیٌی هثتٌی تش فٌاٍسیّای ًَیي
هـاسوت دس ایجاد اوَػیؼتن واسآفشیٌی

(في تاصاس ،اػتاست آج ،پاسنّای فيآٍسی)
ػَْلت ٍ ؿفافیت دس اسائِ خذهات

ػاهاًِ جاهغ هذیشیت ٍ ًظاست تش خذهات گشدؿگشی
تَػؼِ ػاهاًِ جاهغ واس ٍ اؿتغال

افضایش جزب سشمایه گزاسی بخش خصوصی
9
10
11

توشوض تش جزب تشًذّای تیي الوللی
حوایت ،جلة ٍ جزب خذهات داسای
اػتاًذاسدّای تیي الوللی
تْشُ گیشی اص ظشفیت تاصاس ػشهایِ ٍ اًَاع اٍساق
تْاداس تشای تأهیي هالی پشٍطُ ّای جضیشُ

اػتمشاس ػاهاًِّای اػتاًذاسد هذیشیت دس اسائِدٌّذگاى
خذهات ػشهایِگزاسی
تْیِ ٍ تذٍیي تشًاهِ جاهغ جْت هؼشفی فشصت ّای
ػشهایِگزاسی دس جضیشُ ویؾ ٍ جزب ػشهایِ گزاس
ساُاًذاصی تَسع تیي الولل ویؾ

تَػؼِ پٌجشُ ٍاحذ خذهات الىتشًٍیىی ػاصهاى هٌغمِ آصاد ویؾ
تَػؼِ خذهات الىتشًٍیه تش تؼتش پَستال ػاصهاى هٌغمِ آصاد ویؾ
ػاهاًِ تَسع

هوشمنذساصی خذمات شهشی
12

اسائِ خذهات هثتٌی تش ػالهت

13
14

دیجیتال ًوَدى ػثه صًذگی

اسائِ خذهات هثتٌی تش اهٌیت ٍ آػایؾ

تَػؼِ ػاهاًِّای هشتثظ تا فؼالیتّای فشٌّگیٌّ ،شی ٍ اجتواػی جضیشُ ویؾ
خَدسٍ َّؿوٌذ پلیغ
خشیذً ،صة ٍ ساُاًذاصی دٍستیيّای پایؾ تصَیشی دس ػغح جضیشُ ویؾ

15

دیجیتال وشدى آهَصؽ

تَػؼِ ػاهاًِّای هشتثظ تا فؼالیتّای فشٌّگیٌّ ،شی ٍ اجتواػی جضیشُ ویؾ

16

دیجیتال وشدى خذهات تَسیؼتی

ػاهاًِ ًظاست ٍ ثثت تخلف تاصسگاًی ٍ گشدؿگشی

17
18

َّؿوٌذػاصی ػیؼتن تشافیه

19

دیجیتال وشدى هؼیشّای دسٍى ؿْشی ٍ تشٍى ؿْشی

20
21

ایجاد صهیٌِ ّای ًَآٍسی دس فيآٍسی اعالػات

22

ػاختواى َّؿوٌذ

24

جوغآٍسی صتالِ َّؿوٌذ

25

27

ایجاد تؼتش E-payment ٍ E-commerce
هـاسوت دس ایجاد پلت فشم سؿذ التصادی هثتىشاًِ

23

26

دیجیتال وشدى خذهات حول ٍ ًمل

هذیشیت پؼواًذ َّؿوٌذ
ؿْشداسی َّؿوٌذ

ًظاست َّؿوٌذ تش هحیظ صیؼت

ػاهاًِ جاهغ پایؾ ًاٍگاى حول ٍ ًمل ویؾ
تَػؼِ ػاهاًِّای هشتثظ تا حول ٍ ًمل ػوَهی َّؿوٌذ جضیشُ ویؾ
ػاهاًِ تشدد خَدسٍّای پالن هلی
تَػؼِ ػاهاًِ تاصسگاًی
تَػؼِ خذهات الىتشًٍیىی تش تؼتش اپلیىیـیي هَتایل اختصاصی جضیشُ ویؾ
ػاهاًِ َّؿوٌذ هذیشیت التصادی
تاهیي تجْیضات صیشػاخت اعفاء حشیك
اػتمشاس ٍ پیادُػاصی تجْیضات صیشػاخت اعفاء حشیك
تَػؼِ ػاهاًِ هذیشیت َّؿوٌذ ویؾ
تاهیي تجْیضات تَْیِ هغثَع ٍ صیؼت هحیغی
اػتمشاس ٍ پیادُػاصی تجْیضات تَْیِ هغثَع ٍ صیؼت هحیغی
تاهیي تجْیضات صیشػاخت الىتشیىال (تشق ٍسٍدی ،تشق اضغشاسی ،تاتلَّا ،ػیؼتن

28
ًظاست تش تَلیذ ًیشٍ ٍ تْیٌِ ػاصی هصشف

29

تَصیغ تشق ،استیٌگ ،واتل ٍ )...
اػتمشاس ٍ پیادُػاصی تجْیضات صیشػاخت الىتشیىال (تشق ٍسٍدی ،تشق اضغشاسی،
تاتلَّا ،ػیؼتن تَصیغ تشق ،استیٌگ ،واتل ٍ )...

توسعه صیشساختها و سامانه های یکپاسچه نشمافضاسی
30
31
32

تَػؼِ ّذفوٌذ صیشػاختّای استثاعی ٍ

تذٍیي اػتاًذاسدّای فيآٍسی اعالػات (ًشمافضاس،

اعالػاتی

ػختافضاس ٍ اهٌیت)

هغالؼِ ٍ تشسػی اػتاًذاسدّای هتذاٍل دس حَصُ ًشم افضاس ،ػخت افضاس ٍ ؿثىِ
تثییي اػتاًذاسدّای فيآٍسی اعالػات ( ٍ )ITتَػؼِ هتذٍلَطی
پیادُػاصی اػتاًذاسدّای فيآٍسی اعالػات (اؿاػِ ،اجثاس ٍ تْیِ عشح ًظاست تش اجشا)
هغالؼِ ٍ تشسػی جْت هـخص ًوَدى هىاى فیضیىی ،صیشػاختّای هَسد ًیاص

33

(ًشم افضاس ،ػخت افضاسٍ ؿثىِ استثاعی) ٍ عشاحی ػاصُ هشوض دادُ ٍ تؼییي
اهىاى ػٌجی واًَىّای پشداصؽ هشوضی دادُّا

34
35

اػتاًذاسدّای هَسد ًظش
عشاحی صیش ػاخت اوتیَ ،پؼیَ ٍ اهٌیت هشوض دادُ ٍ صیش ػاخت هخاتشاتی
عشاحی صیش ػاخت ػخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی هَسد ًیاص

36

احذاث ػاختواى هشوض دادُّا ٍ ػایت پـتیثاًی
تأهیي ٍ تجْیض واًَىّای پشداصؽ هشوضی دادُّا

تَػؼِ ػاهاًِّای هذیشیتی یىپاسچِ ٍ پٌجشُ
ٍاحذ

37
38
39
40

تأهیي ٍ تجْیض واًَىّای پشداصؽ هشوضی دادُّا

تَػؼِ ػاهاًِّای هذیشیتی یىپاسچِ ٍ پٌجشُ

تاهیي تجْیضات رخیشُ ػاص ٍ ػشٍسّای هَسد ًیاص ٍ ًصة آًْا

ٍاحذ

اػتمشاس ٍ پیادُػاصی تجْیضات  Passiveؿثىِ ٍ ػخت افضاس هشوض دادُ
اػتمشاس ٍ پیادُػاصی تجْیضات جْت اهٌیت هشوض دادُ

41
42

پیادُػاصی واًَىّای پشداصؽ هشوضی دادُّا

43

تاهیي ٍ خشیذ تجْیضات Passiveؿثىِ ٍ ػخت افضاس هشوض دادُ
تاهیي تجْیضات جْت اهٌیت هشوض دادُ

اػتمشاس ٍ پیادُػاصی تجْیضات رخیشُ ػاص ٍ ػشٍسّای هَسد ًیاص ٍ ًصة آًْا
تَػؼِ ػاهاًِ وٌتشل هصالح ػاختواًی تصَست ػِ فاص

44

تَػؼِ ػاهاًِ آسؿیَ اػٌاد

45

ػاهاًِ یىپاسچِ وتاتخاًِ ّا ٍ هشوض اػٌاد ػاصهاى

46

ایجاد هشوض وٌتشل ٍ هذیشیت َّؿوٌذ

47

ػاهاًِ َّؽ هصٌَػی ػاصهاى هٌغمِ آصاد ویؾ
یىپاسچِػاصی دادُای ػاهاًِّای ػاصهاًی ٍ ایجاد داؿثَسد هذیشیت اعالػات ػاصهاى

توسعه صیش ساختهای عمشانی
48

تَػؼِ ؿثىِ صیشػاخت فیثش ًَسی دس جضیشُ ویؾ

49

تشلشاسی لیٌه استثاعی هاتیي جضایش ویؾ ٍ ٌّذٍساتی

50
51

ویؾ ،تشًذ تشتش دس اجشای پشٍطُّای ػوشاًی

استماء ػیؼتن ّای استثاعی دسٍى ٍ تشٍى ؿثىِای

تَػؼِ ؿثىِ استثاعی ػاصهاى ،ؿشوتّا ٍ هؤػؼات تاتؼِ
تَػؼِ پَؿؾ ٍ استمای ویفیت استثاعات ػیاسدس جضیشُ ویؾ

52

تَػؼِ ًؼل پٌجن ( )5Gؿثىِ تلفي ّوشاُ دس جضیشُ ویؾ

53

تَػؼِ ػاهاًِ صیشػاخت اعالػات هىاًی  ٍ SDIاعالػات جغشافیایی GIS

