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  شناسنامه طرح

  طرح اجمالي دهكده مجازي دانش :عنوان

  و ارتقاي سطح پژوهش در كشورايجاد سيستمي فراگير در بستر فناوري اطالعات جهت ساماندهي جامعه پژوهشي  :هدف كلي

  به خدمت گرفتن حداكثر امكانات مجازي جهت رفع مشكالت پژوهشي  :استراتژي

  ا قابليت توسعه فرامليملي ب :گستره

  1404انداز جمهوري اسالمي ايران در  سياست گزاران نظام در برنامه توسعه كشور و ناظران سند چشم :مخاطب طرح

  محسن عالم زاده نوري :ايده و طرح

   غربي ويرجينياي دانشگاه وقت پاره استاد و صنعت و علم دانشگاه استاد – جاللي اكبر علي دكتر همكاري با

   :انورمشا

 كشور رساني اطالع عالي شوراي فني معاونو  عضو هيئت علمي دانشگاهخسرو سلجوقي، مهندس  •

 نصر جوانمركز تحقيقاتي  ديرماالسالم محمد همايونفر، حجت  •

 )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي(سرپرست گروه اخالق و تربيت اسالمي  ،زاده نوري حجت االسالم محمد عالم •

 اهوازشهر  نماز اقامه ستادرئيس حجت االسالم محمد جواد چاوشي  •

 ها قام معظم رهبري در دانشگاهنهاد نمايندگي ممدير معاونت تبليغ  ،حجت االسالم محمد جواد واعظي •

 »طرح شهيد ضابط«حجت االسالم محمد حسين گيالنپور، سرپرست مركز آموزش تخصصي مبلغان دانشگاهي  •

  »طرح شهيد ضابط«عضو شوراي سياست گذاري حجت االسالم مهدي عبداللهي،  •
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و بـا  بـوده  آن هم بـدون بـازدهي مطلـوب     شود كه مي به مراكز خاص آناز بين رفتن انگيزه پژوهش و محدود شدن اين مسائل و مسائلي از اين دست باعث 

   .شدصاعدي كشور از جامعه علمي دنيا خواهد عقب ماندگي ت موجبكه هاي كالن و زمان بسيار همراه است  الف هزينهات

بـا   .آوري، توليـد و رشـد دانـش باشـد     تواند مشكالت فوق را حل كرده و بهترين بستر بـراي جمـع   ها و امكانات منحصر بفرد خود مي فضاي مجازي با قابليت

پـي   دهكده مجازي دانـش توان به لزوم احداث  ميهاي فضاي مجازي از يك سو و مشاهده مشكالت پژوهشي از سوي ديگر به روشني  شناخت ظرفيت

  .امكانپذير نخواهد بود 1404انداز  دانيم اولين گام براي توسعه كشور پژوهش است و بدون توسعه پژوهش رسيدن به چشم خصوصا هنگامي كه مي. برد

  اهداف 

  :اهداف دهكده مجازي دانش به شرح زير استبا توجه به مشكالت پژوهشي كشور 

 خالق و فرهنگ پژوهشاترويج  .1

اگـر ايـن اخـالق و     .قوانين، ضمانت اجرايي اين فرهنگ را به دنبال خواهند داشـت . استهر عمل اجتماعي نيازمند اخالق و فرهنگ متناسب با آن در جامعه 

در ايـن شـرايط بـازده كـار     . وبرو خواهد شـد ها ر ها و از بين رفتن دغدغه انگيزه فرسايشعدم اعتماد و امنيت و احساس فرهنگ در جامعه نباشد كار جمعي با 

بازده پژوهشي يك ايراني ده برابر يـك ژاپنـي اسـت امـا     «: گويد براي نمونه يك پزشك ژاپني در سفر خود به ايران چنين مي. آيد گروهي به شدت پائين مي

  » .بازده پژوهشي دو ايراني ده برابر كمتر از دو ژاپني است

  .شود كاهش يافته و از توان علمي افراد در كار پژوهش استفاده بهينه نميها  شويم كه انگيزه نيم با اين حقيقت بيشر آشنا مياگر سري به مراكز پژوهشي بز

                                                             

  .مانع توسعه پژوهش را شناسايي كرده است 200مشكل پژوهشي و بيش از  500بيش از در پژوهشي براي فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران  1384دكتر علي كاوه پژوهشگر برگزيده سال  1
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 بنشيند و اگر آن روز دنسرمايه كافي براي اجراي ايده را بياب و به اميد روزي كه خود صاحبان ايده، از طرح آن واهمه كنندموجب شده  فقدان فرهنگ پژوهش

  . گردد مطرح مي انهم فرا رسد مالحظات ديگري در اين باره برايش

اسـت   بـوده  مثال در رانندگي چون خسارت وارده بـه جـان و مـال مشـهود    . نه تنها پژوهش بلكه هر كار جمعي ديگر نياز به فرهنگ و اخالق خاص خود دارد

اهميـت  گام با آن تجربيـات نـاموفق پژوهشـي،    تأسفانه به دليل نبود فرهنگ و همشوند اما م ساخته شده و اصالح مي مناسب آن به سرعتقوانين و فرهنگ 

  . شود پژوهش در جامعه ما درك نشده و خسارت نبود چنين اخالقي نيز احساس نمي

و توليد وسـائيل نقليـه در   اين افزايش بودجه دقيقا مانند آن است كه براي واردات . شود يابد مشكل حل نميافزايش  همبودجه پژوهش  چهدر اين شرايط هر 

ي همواري نداريم، قوانين راهنمايي و رانندگي وجود ندارند و هيچ نظـارتي بـر عبـور و مـرور      هاي كالني خرج كنيم در حالي كه هيچ جاده سرمايه يك كشور

ايجاد خسارت ه خودشان اين فرهنگ را پيدا كنند و از نيست و همچنين هيچ تابلو و عالئمي وجود ندارد و انتظار ما اين است كه عابران و رانندگان وسائل نقلي

شود و در فالن جاي جهان وسائل نقليـه چقـدر بـر نحـوه زنـدگي و       هنوز فرهنگ رانندگي در كشور رعايت نمي: ها بگوييم و هر روز در رسانه. جلوگيري كنند

  .ايم ه و آن را ناديده گرفته سي نكردآسايش مردم تأثيرگذار بوده است، در حالي كه قوانين و فرهنگ آن كشور را برر

فكـري و معنـوي    مالكيتكه  آنچههر كاربر در دهكده مجازي دانش با ورود هر ايده، طرح، تحقيق و . آيد تا اين فرهنگ را زنده كند دهكده مجازي دانش مي

در شرايطي كه اولـين درج كننـده   . ا به نام خود ثبت خواهد كردردر صورتي كه مطلب تا كنون به دهكده وارد نشده باشد كليه حقوق آن  ،گيرد به آن تعلق مي

. داند را به دهكده وارد كند تا اولين باشد و صاحب آن مطلب به شـمار رود  يك ايده قانونا صاحب آن خواهد بود موجي ايجاد خواهد شد كه هر كس هر چه مي

و جامعه هم بـا وجـود   . ها كشف خواهند شد يشنهاد شده و براي هر صنعتي بهترين ايدههاي موجود پ در اين شرايط براي هر مشكلي در كشور بهترين راه حل

  .باال خواهد برد هاي پژوهشي خود را تواناييچنين امنيتي 

بيني در ابعاد  و زمينه را براي دستيابي كشور به جهش غير قابل پيشكند  را جمع مي هاي علمي بزرگ و كوچك انديشه ،كارساز و دهكده مجازي دانش با اين 

  .آورد گوناگون را فراهم مي

 انسجام و ساماندهي عناصر پژوهشي .2

بسـتر مجـازي امكـان    . جويي در زمان در هر صنعت نياز به انسجام و ساماندهي امور آن صـنعت داريـم   ها و صرفه براي جلوگيري از اتالف هزينه

خودشـان عـالوه    تا كنيم اي دقيق به جامعه پژوهشي كمك مي جامع و نقشهو ما با طراحي مدلي  ساختخواهد  فراهمانسجام عناصر پژوهشي را 

در اين مدل هر عضو جامعه پژوهشي هـر چـه تـالش بيشـتري بـراي      . بر كمك به انسجام عناصر پژوهشي ساماندهي پژوهش را نيز انجام دهند

سـاماندهي و نظـارت بـر     از سوي ديگـر . اهد گرفتري خوبهره بيشتساماندهي اطالعات خود و نظارت بر اطالعات حيطه كاري خود داشته باشد 

 . سيستم هيچ هزينه و زحمتي براي متصديان دهكده نخواهد داشتدر اطالعات وارد شده 

 ايجاد حداكثر ارتباط بين عناصر پژوهشي .3

همچنـين ارتبـاط عناصـر    . د شـد ارتباط بين عناصر پژوهشي بيشتر باشد كيفيت پژوهش باالتر و روند رشد و توليد پژوهش سـريعتر خواهـ   هرچه

هـاي انجـام شـده     هاي كشور انجـام گيـرد و ثانيـا پـژوهش     ها بر اساس نياز و اولويت شود اوال پژوهش پژوهشي با عناصر فرا پژوهشي موجب مي

انـد و قـدرت ايـن     ردههاي زنجير به هم گره خو مراحل پژوهش از معرفي نياز تا انجام پژوهش و كاربردي شدن آن همه شبيه حلقه. كاربردي شود

بين عناصر پژوهشي و فراپژوهشي خواهيم توانست ميزان تأثيرگـذاري   تبا فراگير شدن ارتباطا. ترين حلقه آن است زنجير به اندازه قدرت ضعيف

 . يك پژوهش را افزايش دهيم
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برخـي  . نـد بـه صـورت كامـل پوشـش دهـد      توا هاي خود اين بخـش را مـي   ارتباطات در پژوهش جهات مختلفي دارد كه فضاي مجازي با قابليت

 :هاي ارتباطي به شرح ذيل است مدل

 پژوهش نياز محور � ارتباط بين نيازمندان پژوهش و جامعه پژوهشي �

 كاربردي شدن پژوهش �... اندركاران فناوري، سياسي، اقتصادي و صنعتي و  ارتباط بين جامعه پژوهشي و علمي با دست �

 هاي پژوهشي پروژهتسريع در تكميل  �مات دهندگان پژوهشي خد وارتباط بين جامعه پژوهشي  �

 ها ارتقاي كيفي پژوهش � دنياپژوهشگران ديگر در هر نقطه  وارتباط بين پژوهشگران  �

 بررسي صحت نقل قول و بررسي منبع پيرامون مطالب ديگر �ارتباط بين متون پژوهشي با منابع به صورت هوشمند  �

 تر اي قوي هاي ميان رشته توليد پژوهش �با همديگر  ارتباط بين نيازمندان پژوهشي �

 ...و �

 اطالع رساني .4

شوند كه ايـن   هاي مادي و معنوي دهكده آشنا مي اندركاران پژوهش با دارايي با اطالع رساني دست. رت اطالع رساني بر كسي پوشيده نيستضرو

  . هـا تـأثير خواهـد گذاشـت     بهينه قطعا بـه صـورت كمـي و كيفـي بـر پـژوهش      ها نقش بسزائي دارد و اين استفاده  كار در استفاده بهينه از دارايي

 افزايش اميد در جامعـه نسـبت بـه   هاي صورت گرفته بر جامعه نيز عالوه بر  هاي در حال انجام و همچنين از تأثير پژوهش اطالع رساني از فعاليت

در  متأسـفانه . د شد پژوهشـگران از تجربيـات يكـديگر اسـتفاده كننـد     انگيزه پژوهشگران را نيز بيشتر كرده و موجب خواه ،كارهاي صورت گرفته

نه تنها سيستم اطالع رساني مناسبي در امر پژوهش براي جامعه وجود ندارد بلكه در حد تخصصـي نيـز بـراي خـود پژوهشـگران و       شرايط فعلي

  .گيرد الع رساني مناسبي صورت نميمراكز پژوهشي اط

و  هاي پژوهشـي دهكـده آگـاه كـرد     توان جامعه پژوهشي را ازدارايي هاي اطالعاتي مرجع مي وهشي و ايجاد بانكبا شناسنامه دار كردن عناصر پژ

 .توان رفع كرد و بخش ديگر را با پوشش خبري مناسب مي بخشي از مشكل اطالع رساني را در اين امر مهم برطرف ساخت

 :ها و آمار امكان دسترسي به اطالعات در آن تسهيل خواهد شد بندي با انواع طبقهكه  ها هستند اي از اين بانك هاي اطالعاتي زير نمونه بانك

 بانك اطالعات پژوهشگران �

 هاي انجام گرفته و در حال انجام بانك اطالعات پژوهش �

 بانك اطالعات نيازهاي پژوهشي �

 پژوهشي هاي و طرح ها بانك اطالعات ايده �

 بانك اطالعات مؤسسات و مراكز پژوهشي �

 العات خدمات دهندگان و مراكز خدماتي پژوهشيبانك اط �

 بانك اطالعات منابع علمي و پژوهشي �

 ...و �
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  توصيف كلي سيستم

  :اجزاي اين سيستم عبارتند از. كند اي ارائه مي نش سيستمي است تحت شبكه مجازي كه خدمات گستردهدهكده مجازي دا

  درخت دانش .1

ها قرار خواهند گرفت اين درخـت   ها و علوم توليد شده روي اين شاخه هاي آنان است كه كليه پژوهش خهاي از عناوين تمام علوم و زيرشا اين درخت مجموعه

  . دهد بندي اطالعات ميان موضوعي را پوشش مي هاي چند موضوعي پشتيباني كرده و در بهترين نحو ممكن طبقه به صورت هوشمند از پژوهش

  درخت تو گر بار دانش بگيرد            به زير آوري چرخ نيلوفري را

 كتابخانه پيشرفته .2

ايـن   بـراي مطالعـه بـه صـورت آناليـن وجـود دارد       ...اعم از سايت، مقاله، نشريه، كتاب، پايان نامه، نسخ خطي و در اين قسمت كليه منابع علمي و پژوهشي

. توان ساير منابع غير مجازي را سفارش داد تا در اولـين فرصـت وارد سيسـتم شـوند     مي هاي مجازي دنيا را داراست و كتابخانه قابليت ارتباط با ساير كتابخانه

كرده يا به صورت فايل قابل استفاده در ساير تجهيـزات ماننـد موبايـل     به فايل قابل استفاده آفالينتوانند متون مورد نظر خود را تبديل  همچنين كاربران مي

  .. نددريافت كن

 آزمايشگاه مجازي .3

طراحي شده تا كاربران براي استفاده، محـدود بـه    و شبيه سازي شده در محيط مجازي هاي مجازي تا حد امكان به صورت هوشمند در اين قسمت، آزمايشگاه

وجود نداشت تا حد امكـان  سازي شده  يهها به صورت شب رخي آزمايشگاهدر صورتي كه امكان توليد ب. هاي آن نباشند آزمايشگاهي و محدوديتفيزيكي فضاي 

  . ها وارد سيستم خواهند شد تصاوير و مشروح اين آزمايش ،ويدئوها

هـاي   را كه در سيستم وجود ندارند درخواست دهند تا در آينده نزديك آن را به صورت ويدئويي و زنده در آزمايشـگاه  هايي توانند آزمايش كاربران ميدر ضمن 

در آن د شد و آرشـيو  نزنده ضبط خواهها به صورت  ويدئوكليه اين . و با آزمايشگر به صورت زنده گفتگو داشته باشند بودهجازي شاهد مجهز خارج از فضاي م

  .قرار خواهد گرفت كاربران اختيار ساير

 كنفرانس و جلسات مجازي .4

از ديگـر امكانـات دهكـده    و آرشيو جلسـات در فضـاي مجـازي     هاي متنوع فضاي مجازي و امكان ضبط هاي تصويري، صوتي و نوشتاري با قابليت كنفرانس

دهـد كـه از كارهـاي     به پژوهشگراني كه در آينده وارد سيستم خواهند شد اين امكان را مـي و جستجوي موضوعي و لفظي امكان آرشيو . مجازي دانش است

  . قبلي مطلع شوند

 نمايشگاه مجازي .5

 خواهنـد  يامكانات متنوع آن،و سليقه برگزاركنندگان  فعاليت نمايشگاهبسته به نوع هاي واقعي هستند كه  شگاهتر از نماي هاي مجازي مدلي پيشرفته نمايشگاه

شوند تا محـدوديت فيزيكـي و زمـاني     ها و توضيحات كامل ثبت مي تصاوير، ويدئومستنداتي شامل هاي واقعي نيز  از نمايشگاه ،همچنين در اين بخش. داشت

  . نمايشگاه جبران شود
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  فروشگاه مجازي .6

تواند به پژوهشگران كمك كند وقت كمتري را  اين فروشگاه مي. قابل ارائه است... در فروشگاه مجازي وسايل كمك آموزشي، كمك پژوهشي، آزمايشگاهي و

  .براي تهيه وسايل مورد نيازشان صرف كنند

 هاي تخصصي هاي گفتگو و كلوب انجمن .7

ها پايدار اسـت و بـه پژوهشـگراني كـه در آينـده عضـو        متون ثبت شده در اين انجمن. پاسخ و مباحثات علمي استها شامل نقد و نظر، پرسش و  اين انجمن

  . ها داده خواهد شد شوند اجازه مطالعه و ثبت مطلب و شركت در بحث سيستم مي

 ارتباطات كاربران .8

  . ارتباط ديگران با وي و تعريف دامنة كاربران مرتبط با وي آزاد است سيستم ارتباطي با قابليت ارتباط فرا مجازي بوده و هر كاربر در انتخاب نحوه

 اطالع رساني خودكار .9

ارتبـاطي مـورد نظرشـان اطـالع داده شـود،       هـاي  شيوهتوانند رويدادهايي را تعيين كنند كه به محض ايجاد آن رويداد در سيستم به آنها با يكي از  كاربران مي

  . هاي ديگر نيز عضويت يابند و آخرين اخبار به صورت خودكار براي آنان ارسال شود د در پايگاه خبري و پايگاهتوانن همچنين توسط اين سيستم مي

 سطوح دسترسي براي اعضا .10

ي اند سطوح دسترسـي مختلفـ   و بسته به فعاليت و ميزان اعتباري كه در سيستم كسب كرده ران در سطوح مختلفي قرار ميگيرندكارب ،در دهكده مجازي دانش

با اين سيستم كيفيـت مطالـب بيشـتر شـده و     . محدود به كاربراني خاص كنند ،با سطوح دسترسيخود را  مطالبتوانند  ميهمچنين كاربران . به سيستم دارند

  . امنيت اطالعات در سيستم نيز تأمين خواهد گشت

  خدمات پژوهشي .11

ساير آرايي، تايپ و  ، طراحي، صفحهتوليد پاورپوينتمتون، تحليل اطالعات، ارائه نمودار، خدمات پژوهشي از قبيل مصدريابي، معرفي منابع، نمايه زني، ترجمه 

اي كـه در سيسـتم    گردد و پژوهشگران بر اسـاس رتبـه   تا حد ممكن روند اداري براي استفاده از خدمات حذف ميدر اين دهكده ارائه شده و  خدمات پژوهشي

  .بخشند هاي پژوهشي خود را تسريع مي پروژه و ني از اين خدمات خيلي آسان و سريع استفاده كردهدارند يا به صورت پولي و يا اعتبار سازما

  دبيرخانه مجازي .12

هاي رسمي از طريق دبيرخانـه   هاي مجازي رسمي و همچنين ايجاد سيستم نظارت بر امور اداري و مالي دهكده انتقال نامه ها و نامه جهت كنترل اعتبار ايميل

هـاي رسـمي    اين دبيرخانه با چندين سيستم امنيتي جلوي هرگونه خرابكاري و سوءاستفاده در سيستم پست الكترونيكي و نامـه . اهد گرفتمجازي صورت خو

  .اداري و مالي را خواهد گرفت

 جستجوگرها .13

ع كـار خـود نتـايج جسـتجو را در جهـات      تواند بسته بـه نـو   هاي هوشمند را داشته و كاربر مي جستجوگرها عالوه بر جستجوي لغوي و عبارت قابليت جستجو

  . مختلف محدود كند تا دقيقا مطلب مورد نظرش را از ميان فهرست بزرگ جستجو استخراج كند
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  امكانات ديگر .14

  . شود دهكده مجازي دانش امكانات ديگري نيز دارد كه در اين مختصر قصد شرح همه آنها را نداريم و تنها به عناوين برخي از آنها اشاره مي

آوري انتقـادات و پيشـنهادات، سيسـتم ايجـاد      سيسـتم جـامع جمـع   دانشـنامه آزاد،  ، فضاي اختصاصي به كاربران جهت ارائه اخبار و اطالعات مـورد نظرشـان  

  ...نظرسنجي و 

  مزاياي دهكده مجازي دانش

 انسجام .1

  .انسجام در كار پژوهش است ،آن ترين مزاياي انتها و با دسترسي سريع و آسان كه يكي از مهم فضاي مجازي فضايي است بي

  هاي فيزيكي حذف محدوديت .2

تواند در سيسـتم   در دو بعد زمان و مكان از بين خواهد رفت و پژوهشگر در هر زمان و هر مكان مي هاي فيزيكي پژوهشي در دهكده مجازي دانش محدوديت

  .مند شود فعاليت كند و از خدمات سيستم بهره

 هاي پژوهشي كاهش هزينه .3

همچنـين حـذف   . بـر نيسـت   هاي پرهزينه و زمـان  و براي تشكيل جلسات نياز به مسافرت هاي پستي و ارتباطات پرهزينه حذف شده اي مجازي هزينهدر فض

جـويي در وقـت و    هاي هوشمند فضاي مجازي همه در صـرفه  هاي كاغذي و جلوگيري از اتالف وقتي كه در خدمات كاغذي شاهد آن هستيم و قابليت هزينه

  .هاي پژوهشي خواهند بود هاي شاياني در راستاي كاهش هزينه نه كمكهزي

هـا را جبـران    هاي سنگيني همراه باشد اما در دراز مدت خدمات سريع و رايگان فضاي مجازي اين هزينه با هزينه آنورود اطالعات در طراحي سيستم و شايد 

   . كشور در پي خواهد داشت كه در قبال هزينه انجام شده بسيار مقرون به صرفه خواهد بود اي را براي و وجود اين سيستم پيشرفت قابل مالحظه خواهد كرد

 هاي دسترسي گوناگون به اطالعات شيوه .4

ها دسترسي به اطالعات از راه آدرس مطلب، دسترسـي از   گذارد از جمله اين راه هاي زيادي براي رسيدن به اطالعات را پيش روي كاربر مي فضاي مجازي راه

  . باشد مي... هاي ميان بر و  ، دسترسي از راه لينكو شبكه مفهومي راه موتورهاي جستجو، دسترسي از طريق درخت دانش

 فراگيري ارتباطات .5

زي را قابليت ارتباط با وسايل ارتبـاطي خـارج از محـيط مجـا    ... هاي گفتگو و  هاي مرسوم ماند ايميل، چت، انجمن ارتباطات در فضاي مجازي عالوه بر شيوه

  به صورت كامال مجازي... و اس، دورنگار و همچنين مرسوالت پستي ام ، اس)صوتي(داراست مثال ارتباط با تلفن 

 نظارت دقيق و آمار گيري .6

  . رفتآمارهاي دقيقي از هر قسمت گ به صورت مستمرتوان به نحو مطلوبي روي سيستم نظارت داشت و  هاي پژوهشي در فضاي مجازي مي با انسجام فعاليت
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 امتياز دهي .7

هش در دهكده مجازي دانش بر اساس تعداد صفحه و حجم مطلب نيست بلكه امتياز دهـي سيسـتمي اسـت خودكـار و بـر اسـاس       وسيستم امتياز دهي به پژ

اي معين امتيازاتي ه در اين سيستم به پژوهشگران و هر عنصر ديگر پژوهشي نيز طبق شاخصه. كند واقعي پژوهش را مشخص مي رتبةهاي معين كه  شاخصه

  . برداري است نيز قابل بهره ISCو  ISIدر اين زمينه تجربه . تعلق خواهد گرفت

 ارتباط جامعه با سيستم و تشويق جامعه به پژوهش .8

هاي فيزيكي در  حدوديتبا توجه به حذف م. در اختيار جامعه ما قرار نداردبه سهولت متأسفانه جامعه ما هنوز به ضرورت پژوهش پي نبرده و امكانات پژوهشي 

به سيستم ارتباط داد تا بتواننـد از  ) هاي محدودتر در صورت لزوم با دسترسي(توان افراد جامعه را  دهكده مجازي دانش و فراگيري ارتباطات فضاي مجازي مي

  . امكانات پژوهشي مجازي استفاده كنند

 فرهنگ سازي در عرصه پژوهش .9

از وقـوع اعمـال غيـر اخالقـي و      ،اخالق و فرهنگ است، اين سيسـتم بـا نظـارت دقيـق     ،صل پايداري و جذابيت سيستماولين ا تر بيان شد پيشهمانطور كه 

  . خرابكارانه در جامعه پژوهشي جلوگيري كرده و با همكاري سه قوه با متخلفان برخورد جدي صورت خواهد گرفت

  فازبندي عملياتي

  ارائه و تصويب طرح اجمالي .1

   )اي ندسي مفهومي، ساختاري و برنامهمعماري و مه( تفصيلي و تدوين طرح مطالعه .2

  ارائه و تصويب طرح تفصيلي و تدوين تفاهم نامه .3

  عمليات اجرايي بر اساس فازبندي ارائه شده در طرح تفصيلي .4
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  سخن آخر

 نجايي كه اين طرح صرفا توصيف اجمالي سيستم جهت تبيين ضرورت وجود آن در كشور است، از ارائه برخي مطالب جهت اختصار مطلب خودداري شـده از آ

صـورت  بنده آمادگي خود را جهت پاسـخگويي بـه سـئواالت بـه     . قطعا بسته به نوع نگاه شما به اين طرح، سواالتي پيرامون آن برايتان مطرح گرديده استو 

  . باشد شوم بررسي طرح در تمام ابعاد مستلزم تدوين طرح تفصيلي مي حضوري اعالم داشته و يادآور مي

  .داريم بنده به همراه كارگروه مهندسي فرهنگي نصر جوان در صورت تصويب طرح اجمالي آمادگي خود را براي تدوين سند طرح تفصيلي اعالم مي
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