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یىی اص ٔجبحث ٔ ٟٓدس جٟت ایجبد ا٘مالة دس غٙقت فٙبٚسی اعالفبت،
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مقدمه

اختػبغی ،تِٛیذ  ٚثىبسٌیشی سبٔب٘ٞٝبی ثٔٛی  ٚایجبد أٙیت دس فضبی فٙبٚسی

1

دس جٟت وبٞص ٚاثستٍی دس حٛص٘ ٜشْافضاس ،وبٞص ٞضیٞٝٙبی ٔشتجظ ثب سبٔب٘ٞٝبی

ٌستشش ای ٍٝ٘ٛٙسبٔب٘ٞٝب ث ٝفُٕ ٔیآٚس٘ذ .ایجبد ٔشاوض پطتیجب٘ی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗ ثبص

1

اص تٛسق ٚ ٝثىبسٌیشی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص پی ثشد ٚ ٜحٕبیتٞبی الصْ سا دس جٟت

1

اعالفبت  ٚاستجبعبت ٌبْ ثشداس٘ذِ .زا وطٛسٞبی ٔختّف فٕٔٛبً ث ٝإٞیت حٕبیت

تٛسق٘ ٝشْافضاسٞبی ٔتٗثبص أٗ  ٚپبیذاس ٕٞ ٚچٙیٗ ایجبد سبٔب٘ٞٝبی ثٔٛی ثٟش ٜثشد.

0

یه سٚیىشد ٔقٕ َٛدس ایٗ ساستب ث ٝضٕبس ٔیآیذ .اص ایٗ ٔشاوض ٔیتٛاٖ دس جٟت

دس أش تٛسقٔ ٚ ٝذیشیت سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص ٔغشح ٞستٙذ.

0

ٔشاوض پطتیجب٘ی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ اغّی  ٚاجشایی ثسیبسی اص وطٛسٞب

ٔیآیذ .دس وطٛس ٔب ٘یض عشاحی  ٚپیبدٜسبصی ٔشاوض ّٔی پطتیجب٘ی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص

1

دس جٟت تٛسق ٝدا٘ص تخػػی یىی اص اٞذاف ٔ ٟٓایٗ ٔشاوض دس جٟبٖ ث ٝضٕبس

1

ثستشسبصی دس جٟت ایجبد ٕٞىبسی فٙبغش ٔختّف دِٚت  ٚثخص خػٛغی

 ٚپطتیجب٘ی سبٔب٘ٞٝبی ثٔٛی ّٔ ٚی دس ثخصٞبی دِٚتی  ٚخػٛغی  ٚاستمبی سغح

1

ثب ٞذف فشا ٓٞآٚسدٖ تسٟیالت  ٚثستشسبصیٞبی الصْ دس جٟت تٛسق ،ٝثىبسٌیشی

1

1

1

1

ایٕٙی  ٚپبیذاسی صیشسبخت ٞبی وطٛس ضشٚسی ٔیٕ٘بیذ.

1

دا٘ص  ٚآٌبٞی فٕٔٛی  ٚتخػػی دس ایٗ حٛص ٜثٙٔ ٝؾٛس سضذ  ٚاستمبی أٙیت،

دس ایٗ فػُ ثٔ ٝغبِق ٚ ٝثشسسی ٔشاوض پطتیجبٖ دس سغح جٟبٖ خٛاٞیٓ پشداخت.
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مطالعه و بررسی مراکس پشتیبان متن باز در سایر کشورها
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فصل 1

سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص ،ثشسسی ا٘تؾبساتٔ ،أٔٛسیتٞب ٚ ٚؽبیف آٖٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔغبِقٚ ٝ

1

ٞذف اص ا٘جبْ ایٗ ٔغبِق ،ٝثشسسی سیبستٞبی وطٛسٞب دس حٛصٔ ٜشاوض پطتیجبٖ

 .2ستج ٝآٔبدٌی اِىتش٘ٚیىی

1

ضبخعٞبی ا٘تخبة وطٛسٞبی ٔٛسد ثشسسی ث ٝضشح ریُ ثٛد ٜاست:

1

ثشسسی تطىیالت ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس وطٛسٞبی ٔٙتخت است.

1

1

1

1

 .3جٟص ٔٙبست ثِ ٝحبػ آٔبدٌی اِىتش٘ٚیىی

1

 .1تطبثٟبت فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی

بررسی اهداف و سیاستهای سایر کشورها
ٔبِضی
دِٚت ٔبِضی ثٙٔٝؾٛس تحمك اٞذاف صیش دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالفبت ٚ
استجبعبت الذاْ ث ٝتأسیس ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص وشد ٜاست.
 oوبٞص ٞضیٞٝٙبی ٔبِىیت ٘شْافضاسٞب
o

افضایص آصادی فُٕ دسخػٛظ ا٘تخبة  ٚاستفبد ٜاص
٘شْافضاسٞب دس سبصٔبٖٞبی دِٚتی

o

افضایص لبثّیت استجبعی ثیٗ سبٔب٘ٞٝب

o

افضایص ٘شخ سضذ غٙقت فٙبٚسی اعالفبت  ٚاستجبعبت

o

افضایص ٘شخ سضذ غٙقت تِٛیذ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص

o

افضایص جبٔق ٝوبسثشاٖ  ٚتٛسقٝدٙٞذٌبٖ ٘شْافضاسٞبی ٔتٗثبص

 oوبٞص ضىبف دیجیتبِی
سیبستٞبی وال٘ی و ٝدِٚت ٔبِضی دس جٟت ساٜا٘ذاصی ٔشوض پطتیجبٖ
سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص اص آٟ٘ب پیشٚی وشد ٜاست ضبُٔ ٞفت حٛص ٜاغّی ریُ
است:
 .2تغبثك :وبسثشد  ٚاستفبد٘ ٜشْافضاسٞبی ٔتٗثبص ثبیذ ٔٙغجك ثب اٞذاف
پیبدٜسبصی آٖ ٞب ثبضذ.
 .1تٟی ٚ ٝتذاسن :تٟی٘ ٝشْافضاسٞبی ٔتٗثبص ثبیذ ٔٙغجك ثش ضبیستٍی،
سٛدآٚسی ،ضفبفیت ،أٙیت  ٚلبثّیت استجبعی ثب دیٍش سبٔب٘ٞٝب
ثبضذ.

ٔ .3بِىیت ٘شْافضاسٔ :بِىیت ٘شْافضاسٞبی ٔتٗثبص ثبیذ ضبُٔ ٔجٛص
لب٘٘ٛی استفبد ٜاص ٘شْافضاس ثبضذ و ٝاجبص ٜاستفبد ٜغحیح  ٚاغالح
٘شْافضاس سا ٔیدٞذ.
 .4فٙبٚسی :فٙبٚسی ٘شْافضاسٞبی ٔتٗثبص و ٝدس ٔشاوض دِٚتی استفبدٜ
ٔیضٛد ،ثبیذ ثب استب٘ذاسدٞبی جٟب٘ی ٕٞشاستب ثبضذ .فٙبٚسی ٔٛسد
استفبد ٜثبیذ لبثّیت پطتیجب٘ی تٛسظ ثخصٞبی دیٍش سا داضت ٝثبضذ.
 .5استمشاس :استمشاس سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص ثبیذ ثشاسبس سإٙٞبٞبی
ٔطخع ثبضذ.
 .6اضتشانٌزاسی دا٘ص :ثٍٙبٜٞبیی و ٝاص ٘شْافضاسٞبی ٔتٗثبص
استفبدٔ ٜیوٙٙذ ثبیذ دس ثب٘ه دا٘ص ثجت٘بْ وٙٙذ .ثب٘ه دا٘ص،
ثستشی خٛاٞذ ضذ و ٝاعالفبت  ٚتجشثیبت استفبد ٜوٙٙذٌبٖ دس
آٖ ث ٝاضتشان ٌزاضتٔ ٝیضٛد.
 .7آٔٛصش :آٔٛصشٞبی ٘شْ افضاسٞبی ٔتٗ ثبص ثبیذ ثػٛست سغحثٙذی
ضذ ٚ ٜدس سغٛح ٔمذٔبتیٔ ،تٛسغ ٚ ٝپیطشفت ٝاسائ ٝضٛد.

ٙٞذ
ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞ ٝبی ٔتٗ ثبص ٙٞذ تٛسظ  ،2CDACا٘ستیت ٛفٙبٚسی ٙٞذ ٚ
ضشوت  ٚ ،IBMتحت ٘ؾبست ٚصاست فٙبٚسی اعالفبت  ٚاستجبعبت ایٗ
وطٛس ثٚ ٝجٛد آٔذ ٜاست .ایٗ ٔشوض دس حمیمت ٘مص سیستٓ فػجی
فقبِیتٞبی ٔتٗثبص وُ وطٛس ٙٞذ سا ایفب وشد ٜپّی ثیٗ غٙقت ،دا٘طٍب،ٜ
وبسثشاٖ ٟ٘بیی  ٚثش٘بٔٛ٘ ٝیسبٖ است .دس ٚالـ ساٞجشد اغّی دِٚت ٙٞذ اص
تٛسق ٝدس حٛص ٜسبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص وبٞص ٚاثستٍی آٖ وطٛس ث ٝسبصٔبٖٞبی
ثضسي ٘شْافضاسی د٘یب است.
ٔغبثك ثب ساٞجشدٞبی تذٚیٗ ضذ ،ٜتٕشوض دس ثخص ثٔٛیسبصی ثش سٚی
ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ثخصٞبی ٔختّف استب٘ذاسدسبصی ،آصٔبیص ،استمبء  ٚغذٚس
ٔجٛص ثٛد ٚ ٜافشاد حمیمی  ٚحمٛلی و ٝدس ایٗ حٛص ٜفقبِیت ٔیوٙٙذ،
تطٛیك ضذٛٔ ٚ ٜسد حٕبیت دِٚت لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت .دس ایٗ ٔشوض تٕشوض
ثش سٚی ثٔٛیسبصی  ٚوبسآفشیٙی ساٞجشد اغّی است.
اٞذاف والٖ ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗ ثبص ٙٞذ ث ٝضشح ریُ است:
 oثٔٛیسبصی
 oتٛسق ٝفٙبٚسی ،اثضاسٞب ،ساٜحُٞب ٔ ٚحػٛالت ٔتٗثبص
 oتٛسقٙٔ ٝبثـ ا٘سب٘ی دس حٛص ٜسبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
 oتٛسق ٝوبسآفشیٙی دس حٛص ٜسبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
 oفشِٔٝٛوشدٖ سیبستٞب  ٚایجبد ضجى ٝجٟب٘ی ٔتٗثبص
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پبوستبٖ
ضجى ٝسبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص پبوستبٖ یه ٔؤسس ٝغیش ا٘تفبفی است و ٝدس سبَ
 1006دس وشاچی افتتبح ضذ .ایذ ٜاِٚی ٝایجبد ایٗ ٔشوض ،پیسیضی یه
سبصٔبٖ ٌستشد ٜثٙٔٝؾٛس ایجبد ٔىب٘ی جٟت استجبط  ٚتجبدَ ٘ؾش پیطٍبٔبٖ
ٔجحث سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس وطٛس پبوستبٖ ثٛد ٜاست و ٝدس سبَٞبی
ٌزضت ٝتجذیُ ث ٝیه سبصٔبٖ ٔستمُ ضذ ٚ ٜاستجبعبت ٔٙبسجی سا ثب فقبالٖ
ایٗ حٛص ٜثشلشاس وشد ٜاست.
اٞذاف ٔشوض پطتیجب٘ی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دِٚت پبوستبٖ ث ٝضشح صیش
است:
o

تطىیُ یه ٞست ٚ ٝپبیٍب ٜثشای ٘شْافضاسٞبی ٔتٗثبص  ٚتٛسقٝ
آٌبٞی دس ایٗ صٔیٝٙ

 oوبٞص ٚاثستٍی ث٘ ٝشْافضاسٞبی تجبسی غیش ثٔٛی
ٞ oذایت ٔؤثش ٔجبحث ثیٗ إِّّی دس خػٛظ سبٔب٘ٔ ٝتٗثبص ٚ
ثشلشاسی حمٛق ٔبِىیت ٔقٛٙی
 oوبٞص ٞضیٞٝٙبی ٔبِىیت ٘شْ افضاسٞبی خػٛغی  ٚآٔٛصش ٞبی
ٔشتجظ
ٚؽبیف ایٗ ٔشوض ث ٝضشح ریُ است:
 .2اسائ ٝفشایٙذٞبی ٔٛسد ٘یبص دس جٟت استمب تٛا٘بیی ٔ ٕٝٞشاوض ٚ
ٟ٘بدٞبی دِٚتی  ٚخػٛغی ثٙٔٝؾٛس استفبد ٜاص سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
(دس جٟت تٛسق ٝالتػبدی  ٚاجتٕبفی)

 .1تٛسقٔ ٝفبٞیٓ ٔشتجظ ثب سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس حٛصٜٞبی وبسثشدی
دس جٟت تٛسق ٝالتػبدی  ٚاجتٕبفی
 .3فٕٔٛی سبصی ٔفبٞیٓ ٔشتجظ ثب سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
 .4ساٞجشی وّی ٝأٛس ٔشتجظ ثب دفبؿ اص حمٛق سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس
ساثغ ٝثب ریٙفقبٖ؛ ضبُٔ دِٚت ،ضشوتٞب  ٚضٟش٘ٚذاٖ
 .5اص ثیٗ ثشدٖ ضىبف دیجیتبِی ثیٗ ثخصٞبی ٔختّف وطٛس ثٛسیّٝ
تسٟیُ  ٚضتبة دس جٟت ا٘غجبق ،تٛسق ٚ ٝثٔٛیسبصی سبٔب٘ٞٝبی
ٔتٗثبص
 .6تسٟیُ تٛسق ٚ ٝثٔٛیسبصی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس ساستبی ٘یبصٞب
 .7سبٔب٘ذٞی ؽشفیتٞب ثٙٔٝؾٛس تٛسق ٚ ٝثٔٛیسبصی سبٔب٘ٞٝبی
ٔتٗثبص دس ٔشاوض دِٚتی  ٚخػٛغی
 .8ایجبد یه ضجى ٝاستجبعی ٔبثیٗ ٔشاوض فّٕی ،ثخص خػٛغی،
دِٚت  ٚضٟش٘ٚذاٖ
 .9ایجبد استجبط ٔبثیٗ ثخصٞبی ّٔی  ٚثیٗإِّّی ثٙٔٝؾٛس فشآٞ
وشدٖ حٕبیتٞبی ضشٚسیٕٞ ،ىبسی  ٚسشٔبیٌٝزاسی دس جٟت
تٛسق ٝسبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
 .20ایجبد ٔشوض خذٔبتدٞی فٙی  ٚتخػػی ثٙٔٝؾٛس تغبثك ثیطتش
فقبِیتٞبی دا٘طجٛیبٖ دس حٛصٜٞبی ٔشتجظ ثب ٘یبصٔٙذیٞبی
سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس ٔشاوض فّٕی ،دِٚت  ٚیب سبصٔبٖٞبی
خػٛغی

 .22جٕـآٚسی  ٚرخیش ٜاعالفبت ٙٔ ٚبثـ دس ساثغ ٝثب سبٔب٘ٞٝبی
ٔتٗثبص اص ٔٙبثـ ثٔٛی  ٚثیٗإِّّی
 .21تٟی ٝثب٘ه اعالفبتی اص ٔتخػػبٖ  ٚفقبالٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس
سغح ّٔی  ٚثیٗإِّّی
اص جّٕ ٝالذأبت ایٗ ٔشوض ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریُ اضبس ٜوشد:
o

تأسیس ا٘جٕٗ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص

o

ثشپبیی وبسٌبٜٞبیی ح َٛتٛسقٔ ٝتٗثبص دس تٕبْ ضٟشٞبی
ثضسي

o

ایجبد ضجىٝای ثشای تٛسق ٝدٙٞذٌبٖ ٔتٗثبص

o

آٔبد ٜوشدٖ ٔحیغی ثشای تٛسقٔ ٝتٗثبص دس پبوستبٖ

o

تٛسقٔ ٝغبِقبت  ٚتحمیمبت دا٘طٍبٞی دس حٛص ٜسبٔب٘ٞٝبی
ٔتٗثبص

تحلیل تجربیات کشورها
ٔٛاسد ریُ ثب تٛج ٝثٔ ٝغبِقبت  ٚثشسسیٞبی ا٘جبْ ضدذ ٜدسثدبس ٜتجشثیدبت سدبیش
وطٛسٞب دس صٔی ٝٙایجبد  ٚثٟش ٜثدشداسی اص ٔشاودض پطدتیجبٖ سدبٔب٘ٞٝدبی ٔدتٗ ثدبص
جٕـثٙذی ضذ ٜاست:
 .2دیذٌب ٜحبوٕیتی :ثذِیُ إٞیت ثحث سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص ٔ ٚشوض
پطتیجبٖ آٖٞب اص دیذٌبّٔ ٜی ،دس  ٕٝٞوطٛسٞبی ٔٛسد ثشسسی،
سیبستٌزاسیٞب  ٚعشاحیٞبی والٖ تٛسظ دِٚتٞب غٛست ٌشفتٝ
استٞ .شچٙذ ٘مص ثخص خػٛغی ٘یض دس تٛسق ٚ ٝپطتیجب٘ی پشسً٘
است.

 .1ثٔٛیسبصی :ثٔٛیسبصی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص ثذِیُ تأثیش ثسضای آٖ دس
٘طش ٌ ٚستشش سبٔب٘ٞٝب ٕٞ ٚچٙیٗ ایجبد ثستش استمالَ وطٛسٞب دس ایٗ
حٛص ،ٜتمشیجبً دس تٕبٔی وطٛسٞب ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفتٝاست.
 .3دسٌبٚ ٜاحذ اسائ ٝخذٔبت :دس  ٕٝٞوطٛسٞبی ٔٛسد ثشسسی ،خذٔبت
ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص اص یه دسٌبٚ ٜاحذ لبثُ اسائ ٝثٛدٜ
است .ایٗ ٔٛضٛؿ دس الی ٝاسائ ٝخذٔبت  ٚاص دیذٌب ٜوبسثش ٟ٘بیی
ثسیبس ٔفیذ است.
ٔ .4بِىیت ٔقٛٙی :ثحث ٔبِىیت ٔقٛٙی  ٚلٛا٘یٗ ٔشتجظ ثب آٖ ثشای
جٌّٛیشی اص سٛء استفبد ٜاص سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص  ٚحفؼ حمٛق ٔبِىبٖ
آٖٞب ٕٞ ٚچٙیٗ استٕشاس فّٕىشد سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس اغّت
وطٛسٞبی ٔٛسد ثشسسیٛٔ ،سد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٝاست .ایٗ أش
صٔیٞٝٙبی ٔمبثّ ٝثب تحشیٓٞب  ٚضىبیبت ثیٗإِّّی ،سفبیت لٛا٘یٗ
سبصٔبٖ تجبست جٟب٘ی ،دسیبفت خذٔبت پطتیجب٘ی  ٚغیش ٜسا دس ایٗ
وطٛسٞب فشا ٓٞآٚسد ٜاست.
ٔ .5جٛصٞب ٌٛ ٚاٞیٙبٔٞٝب :اسصیبثی٘ ،ؾبست  ٚغذٚس ٔجٛصٞب ٚ
ٌٛاٞیٙبٔٞٝبی لب٘٘ٛی ثشای استفبد ٜاص سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص اص ٔٛاسد لبثُ
تٛج ٝتٛسظ اغّت وطٛسٞبی ٔٛسد ثشسسی ثٛد ٚ ٜایٗ أش تٛسظ
ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص ثػٛست ٔتٕشوض ا٘جبْ ٌشفت ٝاست.
 .6تٛسقٙٔ ٝبثـ ا٘سب٘ی :ثٙٔ ٝؾٛس فشآٞآٚسدٖ صٔیٞٝٙبی خٛدوفبیی دس
حٛصٔ ٜتٗثبص ،وطٛسٞب ث ٝأش آٔٛصش  ٚاستمبی ٔٙبثـ ا٘سب٘ی ٔتخػع
دس تٕبٔی حٛصٜٞبی ٔشتجظ ثب سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص الذاْ وشدٜا٘ذ.
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فصل 2

0

مأموریت و وظایف مرکس پشتیبان سامانههای متن باز

ٔتٗ ثبص دسٚالـ ٔحّٕی ثشای تٛسق ٝدا٘ص فٙی  ٚتِٛیذ سبٔب٘ٞٝبی أٗ ثٔٛی  ٚیه

1

ثبیذ ثغٛس جذی دس حٛص ٜسبختبس سبصٔب٘ی آٖ ِحبػ ضٛدٔ .شوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی

1

ثب تٛج ٝثٔ ٝبٞیت ٔشاوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗ ثبصٔ ،فبٞیٓ أٙیت ،ایٕٙی  ٚپبیذاسی

ٕٞبًٙٞسبصی س٘ٚذ ثٔٛیسبصی دس وطٛسٙٔ ،غجك ثب ٘یبصٞبی اِٛیت ثٙذی ضذٜ

1

ساٙٔ ٜبست جٟت سغذ ٚضقیت سبٔب٘ٞٝبی ٔٛسد استفبد ٚ ٜسیبستٌزاسی ٚ

ثش أٙیت ،ثٔٛیسبصی  ٚآٔٛصش  ٚفشًٙٞسبصی ثشای ایجبد ٔشوض پطتیجب٘ی

1

یب سفـ وٙذ .اص دیذٌب ٜپذافٙذ غیشفبُٔ ٔیتٛاٖ دالیُ فشاٚا٘ی اص جّٕ ٝتٛسقٔ ٝجتٙی

1

خٛاٞذ ثٛد .ایٗ ٔشوض ٔی تٛا٘ذ ثسیبسی اص جٙجٞٝبی تٟذیذ دس ایٗ حٛص ٜسا تقذیُ ٚ

1

1

اص ایٙش ٚ ٚثب تٛج ٝثٔ ٝأٔٛسیت ٔشاوض پطتیجبٖ ،پیبد ٜسبصی آٖٞب ثغٛس راتی استمبء

1

سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗ ثبص ثشضٕشد و ٝثبیذ دس ٔأٔٛسیت  ٚحٛصٚ ٜؽبیف ٔشوض ِحبػ ضٛد.

أٙیت  ٚپبیذاسی صیشسبخت ٞبی فٙبٚسی اعالفبت  ٚاستجبعبت سا ثٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ
داضت.
مأموریت مرکس پشتیبان سامانههای متنباز
ٔأٔٛسیت ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞ ٝبی ٔتٗ ثبص ثبیذ ثب دس ٘ؾش ٌدشفتٗ ٔغبِقدبت ا٘جدبْ
ضذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٔأٔٛسیت پذافٙذ غیشفبُٔ وطٛس دس حدٛص ٜفٙدبٚسی اعالفدبت ٚ
استجبعبت تذٚیٗ ضٛد .ثب تٛج ٝثٔ ٝأٔٛسیت پذافٙذ غیشفبُٔ دس حدٛص ٜتخػػدی
فٙبٚسی اعالفبت  ٚاستجبعبت ،فٙبغش ٔ ٟٓآٖ و ٝدس ساسدتبی تدذٚیٗ ٔأٔٛسیدت
ٔشوض ّٔی پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص وطٛس ثبیذ ٔذ٘ؾش لشاس ٌیش٘ذ فجبستٙذ اص:
 .2حزف یب وبٞص آسیت پزیشی دس صیشسبختٞبی استجبعبت  ٚفٙبٚسی
اعالفبت دس ٔمبثُ تٟذیذات ٘ؾبٔی  ٚأٙیتی
 .1پبیذاسسبصی استجبعبت ثیٗ إِّّیّٔ ،یٙٔ ،غمٝای ٔ ٚحّی
 .3ثش٘بٔٝسیضی ،ثستشسبصی ،تذٚیٗ ٔمشساتٕٞ ،بٍٙٞی٘ ،ؾبست  ٚثشآٚسد
تٟذیذات أٙیتی دس حٛصٜ

ICT

 .4ثسیج تٛإ٘ٙذیٞبی فٙی ٔ ٚذیشیتی دس دستٍبٜٞبی ٔشتجظ  ٚسبیش
دستٍبٜٞبی ریٙفـ دس حٛصٜ

ICT

ٕٞچٙیٗ ثب تٛج ٝثٔ ٝغبِقبت ا٘جبْ ضذٔ ،ٜدٛاسد ریدُ دس تدذٚیٗ ٔأٔٛسیدت
ٔشوض ّٔی پطتیجبٖ ٘شْ افضاسٞبی ٔتٗ ثبص وطٛس ثبیذ ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌیش٘ذ:
 .2اجتٙبة اص ٔضشات استفبدٌ ٜستشد٘ ٚ ٜبغحیح اص سبٔب٘ٞٝبی غیشلبثُ
افتٕبد
 .1تٛسق ٝسبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص  ٚثٔٛی
٘ .3ؾبست  ٚاسصیبثی ٔتٕشوض دس استفبد ٚ ٜتِٛیذ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
 .4ایجبد ٍٟ٘ ٚذاسی دسٌبّٔ ٜی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص

 .5تجٕیـ فقبِیتٞبی ٔشتجظ ثب استب٘ذاسدٞب  ٚفٙبٚسیٞبی سبٔب٘ٞٝبی
ٔتٗثبص
 .6تٛسقٙٔ ٝبثـ ا٘سب٘ی
 .7استمبء خٛدوفبیی  ٚاستمالَ ّٔی دس غٙقت فٙبٚسی اعالفبت ٚ
استجبعبت
 .8استمبء ٕٞىبسی ثخص دِٚتی  ٚخػٛغی
وظایف اصلی مرکس پشتیبان سامانههای متنباز
ثٔٛی سبصی اص دیذٌب ٜأٙیتی ثبیذ جضٚ ٚؽبیف اغدّی ایدٗ ٔشودض لدشاس ٌشفتدٚ ٝ
استب٘ذاسدٞبی أٙیتی ثدٔٛی تدذٚیٗ  ٚدس تٛسدق ٝسدبٔب٘ٞ ٝدبٔ ،دٛسد اسدتفبد ٜلدشاس
ٌیش٘ذ .ثٙٔ ٝؾٛس جٌّٛیشی اص پشاوٙذ ٜوبسی  ٚدٚثبس ٜوبسی دس ایٗ حٛص ،ٜایدٗ
ٔشوض ثبیذ ث ٝغٛست ٔتٕشودض ثد ٝتٟید ٝدسدتٛاِقُٕٞدب  ٚاسدتب٘ذاسدٞبی أٙیدت ٚ
پبیذاسی سبٔب٘ٞ ٝبی ٔٛسد استفبد ٜدس وطٛسالذاْ وٙذ .ایٗ أش سجت ٔدیضدٛد تدب
وّی ٝفقبِیتٞبی سبٔب٘ٞ ٝبی ٔتٗ ثبص دس وطٛس ث ٝغٛست ٔؤثش وٙتشَ  ٚاص تِٛیدذ
سبٔب٘ٞ ٝبی ٔتٗ ثبصی و ٝضبخػٞٝبی أٙیتی  ٚپبیدذاسی دس عشاحدی آٖٞدب ِحدبػ
٘طذ ٜاست جٌّٛیشی ضٛدٕٞ .چٙیٗ تٟیٔ ٝحتٛای آٔٛصضدی ،خػٛغدبً آٔدٛصش
ٔٛضٛفبت أٙیت  ٚپبیذاسی ثبیذ دس دستٛس وبس ٔشوض ّٔی پطتیجب٘ی سدبٔب٘ٞ ٝدبی
ٔتٗثبص وطٛس لشاس ٌیشد.
٘ؾبست  ٚاسصیبثی سبٔب٘ٞ ٝبی ٔتٗ ثبص ثب دیذٌب ٜأٙیت  ٚپبیذاسی ٘یض اص جّٕٝ
ٚؽبیف  ٚخدذٔبت اغدّی ایدٗ ٔشودض خٛاٞدذ ثدٛد .ثدب تٛجد ٝثد ٝإٞیدت ٔمِٛدٝ
أٗ سبصی سبٔب٘ٞٝبی ٔٛسد استفبد ٜدس وطٛس ،الصْ است تب یىدی اص وٕیتدٞ ٝدبی
فٙی ٔشوض ّٔی پطتیجب٘ی سبٔب٘ٞ ٝبی ٔتٗ ثبص ثد ٝغدٛست تخػػدی ثحدث أٙیدت،
ایٕٙی  ٚپبیذاسی سبٔب٘ٞٝبی ٔدتٗثدبص  ٚثدٔٛیسا پیٍیدشی وٙدذ .ایدٗ وٕیتد ٝفٙدی،

تٕبٔی أٛس ٔشتجظ ثب أٙیت ،ایٕٙی  ٚپبیذاسی سبٔب٘ٞٝب سا ٔٛسد تحمیك لشاسدادٚ ٜ
تذاثیش الصْ دس ایٗ حٛص ٜسا تذٚیٗ خٛاٞذ وشد.
ثب تٛج ٝثٚ ٝؽدبیف  ٚخدذٔبت ٔشاودض پطدتیجب٘ی سدبٔب٘ٞ ٝدبی ٔدتٗ ثدبص سدبیش
وطٛسٞب  ٚثشسسیٞبی ا٘جبْ ضذٚ ٜؽبیف ٔشوض پطتیجب٘ی سبٔب٘ٞٝدبی ٔدتٗ ثدبص سا
ٔی تٛاٖ دس چبسچٛة ریُ دست ٝثٙذی وشد:
.2

ایجبد ٍٟ٘ ٚذاسی ثب٘ه دا٘ص ثٙٔ ٝؾٛس اضتشان ٌزاسی اعالفبت ٚ
تخػعٞب

 .1ایجبد آٌبٞی  ٚاستمب دا٘ص فٕٔٛی
 .3ثٔٛی ،أٗ  ٚپبیذاسسبصی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
 .4ساٞجشی ٕٞ ٚبًٙٞسبصی ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصضی  ٚاسائٌٛ ٝاٞیٞبی
ٔقتجش
 .5تسٟیُ  ٚپطتیجب٘ی پیبدٜسبصی سبٔب٘ٞٝبی ثٔٛیدس سغح سبصٔبٖٞبی
دِٚتی
 .6ساٞجشیٕٞ ،بٍٙٞی ٘ ٚؾبست ثش پشٚطٜٞبی تحمیك  ٚتٛسق ٝدس حٛصٜ
سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
 .7تٙؾیٓ  ٚتٛغی ٝخظ ٔطیٞب ،سإٙٞبییٞب  ٚاستب٘ذاسدٞبی سبٔب٘ٞٝبی
ٔتٗ ثبص  ٚثٔٛی
 .8تٛسقٙٔ ٝبثـ ا٘سب٘ی دس حٛص ٜسبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص
 .9تذاسن سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص  ٚثٔٛی ثشای صیشسبختٞبی وطٛس

0

0

1

1

ساختار سازمانی مرکس پشتیبان سامانههای متن باز

0

ثب تٛج ٝث ٝضشایظ ٚ ٚضقیت فٙبٚسی اعالفبت  ٚاستجبعبت وطٛس ،ایجبد ٔشوض

0

1

1

1

فصل 3

1

پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗ ثبص ثٙٔ ٝؾٛس استمبی تٛاٖ ّٔی دس صٔی ٝٙدا٘ص فٙی حٛصٜ

ICT

ٔشوض ثبیذ ٔالحؾبت الصْ جٟت دستیبثی ث ٝس ٝضبخع أٙیت ،ایٕٙی  ٚپبیذاسی،

1

 ٚتِٛیذ  ٚاستفبد ٜاص ٔحػٛالت أٗ  ٚپبیذاس ضشٚسی است .ثب تٛج ٝث ٝإٞیت ایٗ
ثشاسبس تٟذیذات ٔتػٛس ثشای چٙیٗ ٔشوضی استخشاج  ٚدس عشاحی ،ایجبد ٚ
ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص ث ٝدِیُ تٛٙؿ فقبِیتٞب ٔ ٚحػٛالت دس حٛصٜ

1

1

استفبد ٜاص آٖ ثىبسٌشفت ٝضٛد.

ثٌٝ٘ٛٝای عشاحی ضٛد و ٝا٘قغبف الصْ سا جٟت ا٘غجبق ثب تغییشات سشیـ فٙبٚسیٞب

1

 ICTثب تغییشات فٕذ ٚ ٜفشاٚا٘ی دس ساثغ ٝثب سبٔب٘ٞٝبی ٔشثٛع ٝس ٚث ٝس ٚاست  ٚثبیذ

11

1

1

ضشایظ ٔختّف خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی سا دس دس ٖٚخٛد حفؼ وٙذ.

1

داضت ٝثبضذ ایٗ ٔشوض ٕٞچٙیٗ ثبیذ دس ا٘ذاص ٜوٛچه  ٚیب ٔتٛسظ ثبضذ تب ثتٛا٘ذ دس

ثب تٛج ٝثٔ ٝبٞیت ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص سبختبس پی٘ٛذی ثٟتشیٗ ٘ٛؿ
سبختبس سبصٔب٘ی ثشای ایٗ ٔشوض استٙٔ .ؾٛس اص سبختبس تشویجی یب پی٘ٛذی ثشای
ٔشوض پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص سبختبسی است و ٝدس آٖ فال ٜٚثش ا٘جبْ ٚؽبیف
تقییٗ ضذ ٜتٛسظ وبسضٙبسبٖ ٔ ٚتخػػبٖ ٔختّف دس حٛصٜٞبی ٔشتجظ ثب
سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص دس لبِت وبسٌشٜٞٚب  ٚوٕیتٞٝبی ٔقیٗ ،ثتٛاٖ خذٔبت ٚ
ٔحػٛالت ٔٛسد ٘یبص ریٙفقبٖ سا ٘یض فشا ٓٞآٚسد .دس چٙیٗ سبختبسی وٕیتٞٝبی
ٔختّف دس لبِت سبختبسی ٔٙسجٓ صیش ٘ؾش ٔذیشیت فٙی ٔشوض فقبِیت وشدٚ ٜ
ثٙٔٝؾٛس پٛضص ٘یبصٞبی ایٗ ٔشوضٚ ،احذٞبی ستبدی ٔختّفی ضبُٔ وٕیت ٝساٞجشی
(تذٚیٗ ساٞجشدٞب  ٚساٞجشدٞبی والٖ ٔشوض)ٚ ،احذ ٔطبٚساٖ (ٔطبٚس ٜثٔ ٝذیشیت
اسضذ ٔشوض دسخػٛظ ٔسبئُ ساٞجشدی  ٚفٙی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص)ٚ ،احذ اداسی ٚ
ٔبِی (پطتیجب٘ی فقبِیتٞبی جبسی)  ٚسٚاثظ فٕٔٛی  ٚأٛس ثیٗ إُِّ(ثشلشای استجبط
ثب ٔجبٔـ ّٔی  ٚثیٗ إِّّی دسخػٛظ پیطجشد اٞذاف ٔشوض دس حٛصٜٞبی ٔختّف ٚ
اعالؿسسب٘ی  ٚفش ًٙٞسبصی) ث ٝایفبی ٘مص خٛاٙٞذ پشداخت.
سیبستٌزاسی  ٚتذٚیٗ ساٞجشدٞبی أٙیتی فٙبٚسی اعالفبت  ٚاستجبعبت دس
وطٛس دس حٛص ٜسبٔب٘ٞٝبی ٔتٗ ثبص ثبیذ دس وٕیت ٝساٞجشی ٔشوض پطتیجبٖ ا٘جبْ پزیشد
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ  ٚثٙٔ ٝؾٛس وبٞص خغشات  ٚتٟذیذٞبی ٘بضی اص دٌٚبٍ٘ی دس
سیبستٞبی أٙیتی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗ ثبص دس وطٛس الصْ است اص سبصٔبٖٞبٟ٘ ،بدٞب ٚ
اسٌبٖٞبیی و ٝث٘ ٝحٛی دستا٘ذسوبس أٙیت  ICTدس وطٛس ٞستٙذ حذالُ یه
ٕ٘بیٙذ ٜث ٝفضٛیت وٕیت ٝساٞجشی ٔشوض ّٔی پطتیجب٘ی سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص وطٛس
دسآیذ.
ٕٞچٙیٗ ثٙٔ ٝؾٛس ا٘جبْ ٔغبِقبت  ٚتحمیمبت ٕٞ ٚچٙیٗ پیبدٜسبصی سدبٔب٘ٞ ٝدبی
ٔتٗ ثبص دس ٚصاستخب٘ٞ ٝبی ٔختّف ثبیذ ٞستٞ ٝبی اجشایی ٔختّفی دس سدبختبس دس ٘ؾدش
ٌشفت ٝضٛد تب ثتٛاٖ سبٔب٘ٞ ٝبی ٔدتٗ ثدبص سا ثد ٝسٚص ٍ٘د ٝداضدتٔ ٚ ٝتٙبسدت ثدب ضدشایظ
٘ٚیبصٞب تِٛیذ  ٚثب تٛج ٝثٔ ٝحیظ ٞشیه اص ٚصاستخب٘ٞ ٝب دس آٖ ٞب پیبد ٜسبصی  ٚاجشا
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وشد .ایٗ ٞستٞ ٝب ٔتطىُ اص ٘یشٞٚبی ٔتخػدع فٙدبٚسی اعالفدبت ٔشودض پطدتیجبٖ ٚ
داسای استجددبط تٍٙبتٙددً ثددب ٔجٕٛفدد ٝفٙددبٚسی اعالفددبت  ٚاستجبعددبت ٞشیدده اص
ٚصاستخب٘ٞٝب خٛاٙٞذ ثٛدٕٞ .چٙیٗ الصْ است ا٘جٕٗٞبی ٔتٗثبص ضدبُٔ ٔتخػػدبٖ ٚ
فاللٕٙذاٖ ثٕٞ ٝىبسی حٛصٔ ٜتٗ ثبص وطٛس ٘یض تطدىیُ ضدذ ٚ ٜتحدت ٔدذیشیت ایدٗ
ٔجٕٛف ٝصٔیٞٝٙبی ثشٚص استقذادٞب  ٚپتب٘سیُٞبی آ٘بٖ فشا ٓٞضٛد.
ثٙبثشایٗ ث٘ ٝؾش ٔیسسذ ٔشوض ّٔی پطتیجبٖ سبٔب٘ٞٝبی ٔتٗثبص وطٛس ثبیذ تحت
٘ؾش  ٚصیشٔجٕٛفٞ ٝیئتی اص ٟ٘بدٞب یب سبصٔبٖٞبی حىٔٛتی ثب ضشایظ ریُ تطىیُ
ضٛد:
 .2سبصٔبٖ یب ٟ٘بدی و ٝث ٝفٛٙاٖ یىی اص اسوبٖ فٙبٚسی اعالفبت ٚ
استجبعبت وطٛس دس  ٕٝٞصٔیٞٝٙبی ٘شْافضاس ،سخت افضاس ،ضجىٚ ٝ
استجبعبت فقبِیت وٙذ.
 .1سبصٔبٖ یب ٟ٘بدی و ٝث ٝفٛٙاٖ ٔتِٛی أٙیت دادٜٞب  ٚاعالفبت وطٛس
ٔغشح ثبضذ.
 .3سبصٔبٖ یب ٟ٘بدی و ٝثتٛا٘ذ ٕٞبٍٙٞیٞبی الصْ دس حٛصٔ ٜتٗثبص سا دس
سغح ّٔی  ٚثیٗإِّّی ثٛجٛد آٚسد.
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