بررسی مدلهای حاکمیتی حمایت از خط و زبان
در محیط رایانه

پضيَطکذٌ فىبيری اطالعبت جُبد داوطگبَی
بُمه مبٌ 1394

تعزیف مسئلٍ
 صثبٖ  ٚخظ ٞش وـٛس اص جّٕ ٝداساییٞبی فشٍٙٞی ٘ ٚیض ٔیشاث اسصؿٕٙذ
ثـشی ث ٝؿٕبس ٔیس٘ٚذ.
 ثب سؿذ فٙبٚسی اعالػبت ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تٛج ٝثٌ ٝؼتشؽ ایٙتش٘تٔ ،شصٞبی
تبحیشٌزاسی خظ  ٚصثبٖ اص ٔشصٞبی جغشافیبیی فشاتش سفت ٝاػت.

ِ ض ْٚتٛج ٝدِٚتٞب ث ٝحٕبیت اص خظ  ٚصثبٖ دس فضبی ػبیجش
 تٛج ٝث ٝجبٔؼیت ایٗ حٕبیتٟب (ٕٞچ ٖٛساٞجشدٞبی حمٛلی ،صیشثٙبیی،

تشٚیجی ،حمٛلی  ٚحٕبیت اص تِٛیذ اثضاسٞب ،صیشػبختٞبی خظ  ٚصثبٖ)
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َذف مطبلعٍ
 اػتخشاج حٛصٜٞبیی ؤ ٝیتٛاٖ دس تذٚیٗ ساٞجشدٞبی حٕبیت اص خظ ٚ
صثبٖ فبسػی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد.
 ثشسػی حٕبیت ٞبی حبوٕیتی فٙبٚسی صثب٘ی دس وـٛسٞبی ٔختّف ٔی
تٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ دسػٟبی آٔٛخت ٝث ٝعشاحی ٔذِی ثشای حٕبیت وٕه ٕ٘بیذ
Benchmark
Roadmap

Initiatives
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Gap
Analysis

To Be

As Is
Laws and
Regulations

حًسٌ َبی پًضص خط ي سببن ي رایبوٍ
پزداسش سببن
(حًسٌ مته)

خط و زبان فارسی و رایانه

پزداسش گفتبر
(حًسٌ صًت)
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پزداسش خط
(حًسٌ تصًیز)

چٍ کسی متًلی است؟
 - 1ضًرای عبلی فضبی مجبسی
 - 2دبیزخبوٍ ضًرای عبلی اطالعرسبوی

 - 3سبسمبن فىبيری اطالعبت ایزان
 - 4فزَىگستبن سببن ي ادة فبرسی
 - 5پضيَطگبٌ ارتببطبت ي فىبيری اطالعبت

 - 6يسارت ارتببطبت ي فىبيری اطالعبت
 - 7يسارت ارضبد اسالمی
 – 8معبيوت علمی ي فىبيری ریبست جمًُری

 - 9اوجمه علمی سببوطىبسی
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مطبلعبت محک سوی در دیگز کطًرَب
•
•
•
•
•

6

َىذيستبن
يلش
ایبالت متحذٌ آمزیکب
اسپبویب
اتحبدیٍ اريپبیی

مدل حمایتی هند
7

مذل حمبیتی َىذيستبن
•

ٚصاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت ٔتِٛی تٛػؼ ٝخظ  ٚصثبٖ دس ٔحیظ سایب٘ ٝاػت

•

تٛٙع فشٍٙٞی  ٚصثب٘ی (ٚجٛد  22صثبٖ ث ٝسػٕیت ؿٙبخت ٝؿذ ٜدس لب٘ ٖٛاػبػی  12 ٚخظ ٘ٛؿتبسی
ٔتفبٚت)

•

ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝفٙبٚسی ثشای صثبٖٞبی ٙٞذی ()TDIL

•

تٛػؼٔ ٝجٕٛػٝای اص اثضاسٞبی وبسثشدی ثب ٔـبسوت ٔٛػؼبت تحمیمبتی  ٚؿشوتٞبی تجبسی فؼبَ
ؿبُٔ عیف ٚػیؼی اص ثش٘بٔٞٝبی پبیٝای تب وبسثشدی ٔشتجظ ثب صثبٖ ٔب٘ٙذ افضٞٝ٘ٚبی ثش٘بٔٚ ٝسد،
خغبیبة ،ف٘ٛت ٞب  ٚغیشٜ

•

ا٘تـبس ػبال٘ ٝیه ٘ـشی ٝثٙٔ ٝظٛس اعالع سػب٘ی دػتبٚسدٞبی ٔشتجظ ثب فٙبٚسی صثبٖ ٙٞذی ثشای
پظٞٚـٍشاٖ

•

ایجبد وٙؼشػی ْٛثٙٔ ٝظٛس تٛػؼ ٝػیؼتٕٟب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی وبسثشدی
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Technology Development for Indian Languages

مذل حمبیتی َىذيستبن
اَذاف مذل حمبیت َىذ
• افضایؾ ٘فٛر فٙبٚسی اعالػبت دس ثیٗ الـبس ٔختّف ٔشدْ  ٚتؼٟیُ ثٟشٜٙٔذی اص IT
• تٛػؼ ٝاثضاسٞب  ٚفٙبٚسیٞبی ٔشتجظ ثب پشداصؽ اعالػبت ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼ ٝتؼبُٔ ا٘ؼبٖ
ٔ ٚبؿیٗ ثذٛٔ ٖٚا٘غ صثب٘ی ،ایجبد دػتشػی ثٙٔ ٝبثغ چٙذصثب٘ ٝدا٘ؾ
• استمبی اػتب٘ذاسدٞبی ٔشتجظ ثب فٙبٚسی صثبٖ اص عشیك استجبط ٔؤحش ثب ٔجبٔغ ثیٗإِّّی
ّٔ ٚی ٔشتجظ ثب اػتب٘ذاسدػبصی ٔب٘ٙذ ایض ،ٚی٘ٛیىذ w3c ٚ
• اسائ ٝسایٍبٖ ٔحلٛالت حٛص ٜخظ  ٚصثبٖ ؿبُٔ ف٘ٛتٞب ،پیىشٜٞب  ٚدیىـٙشیٞب ثٝ
كٛست سایٍبٖ اص عشیك دسٌبٜٞبی ٔشتجظ
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مذل حمبیتی َىذيستبن
ٞفت ثخؾ ثش٘بٔٞ ٝبی حٕبیتی ٙٞذ ( )TDILثشای فٙبٚسی ٞبی صثب٘ی
الف  -تًسعٍ سیستمَبی تزجمٍ مبضیىی
تشجٕ ٝاٍّ٘یؼی ث ٝصثبٖٞبی ٙٞذی ( :)Anuvadakؿبُٔ ٙٞذی ،اسد ،ٚثٍٙبِی ،تبٔیُٔ ،بساتی ،اٚسیب (ثب ٞذف تٛػؼٌ ٝشدؿٍشی)
ػیؼتٓ تشجٕٔ ٝبؿیٙی صثبٖٞبی ٔحّی ٙٞذی ث ٝیىذیٍش ()Sampark

ة  -تًسعٍ سیستمَبی دستزسی بٍ اطالعبت چىذ سببوٍ ( )CLIAثب لبثّیت پـتیجب٘ی اص  9صثبٖ
ج  -تًسعٍ سیستم ببسضىبسی ي تحلیل اسىبد ( :)OCRثب لبثّیت وبسوشد دس  15صثبٖ ٔحّی

د  -تًسعٍ سیستم تطخیص بزخط دستخط ()OHWR
ثب ٔـبسوت ٞفت ٔٛػؼ ٝثٙٔ ٝظٛس تؼٟیُ فشآیٙذ ٚسٚد ٔتٗ  ٚاعالػبت دس ٞـت صثبٖ ٞذف

ٌ  -تًسعٍ سیستم مته بٍ گفتبر بزای سببنَبی َىذی
یه وٙؼشػیٔ ْٛتـىُ اص چٙذیٗ ٔٛػؼ ٝثشای ؿؾ صثبٖ ٙٞذی ثب ٞذف وٕه ث ٝافشاد ثب ٔـىالت ثیٙبیی

ي  -تًسعٍ سیستم تطخیص گفتبر بزای سببنَبی َىذی
س  -تًسعٍ سیستم تزجمٍ مبضیىی بزای سببن سبوسکزیت
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مدل حمایتی ولس
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مذل حمبیتی يلش

A Living Language, A Language for Living

•

ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٔتِٛی ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝصثبٖ دس ِٚض اػت.

•

ثش٘بِٔٚ ٝض ثشای  2012تب  2017حٕبیت اص تىِٛٛٙطی پشداصؽ صثبٖ ث٘ ٝحٛی و ٝاػتفبد ٜاص صثبٖ ِٚضی سا دس
جٙجٞٝبی ٔختّف ص٘ذٌی سٚصٔش ٜتؼٟیُ ٕ٘بیذ،

•

وبسٌش ٜٚفٙبٚسی صثبٖ ِٚضی  ٚسػب٘ٞٝبی دیجیتبَ
•
•
•
•

The Welsh-language Technology and Digital Media Group

ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔٛػؼبت آٔٛصؿی
ٔشاوض تحمیمبتی
تٟیٝوٙٙذٌبٖ تّٛیضی٘ٛی
خجشٌبٖ حٛصٔ ٜحتٛای دیجیتبَ  ٚفٙبٚسی

•

حٕبیتٞبی ٔبِی  ٚفىشی اص پشٚطٜٞبی ٔشتجظ ثب ایٗ حٛصٔ ٜب٘ٙذ خغبیبة ،تشجٕٔ ٝبؿیٙی  ٚتِٛیذ
دیىـٙشی  ٚتجذیُ ٔتٗ ثٌ ٝفتبس ث ٝصثبٖ ِٚضی (دس ػبَ  2015دِٚت ایٗ وـٛس اص پشٚطٜٞبی ٔشتجظ ثب
تٛػؼ ٝفٙبٚسی صثبٖ ِٚضی تب ٞ 50ضاس یٛس ٚثشای پشٚطٜٞبی ٔؼٕ ٚ َٛتب ٞ 100ضاس یٛس ٚثشای پشٚطٜٞبی
ؿبخق حٕبیت ٔبِی ٕ٘ٛد ٜاػت).

•

ٔؼٕٛال خظ ٔـی دِٚت ِٚض حٕبیت ٔبِی اص ؿشوتٞب پغ اص ا٘جبْ پشٚط ٜاػت.
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مذل حمبیتی يلش
 - 1ببساریببی ي آگبَیدَی
ٔشدْ ِٚض حذٚد  %1اص صٔبٖ خٛد دس ٔحیظ ٚة سا ثٌ ٝـتٗ دس ػبیتٞبی ِٚضی صثبٖ
اختلبف ٔیدٙٞذ .ایٗ آٔبس ثشای ثش٘بٔٞٝبی تّٛیضی٘ٛی  ٚ % 6سادیٛیی ٔ %15یثبؿذ.
• تٛػؼ ٝیه اػتشاتظی ثبصاسیبثی ثشای حٕبیت اص ٘شْ افضاسٞب  ٚػشٚیغٞبی ٔٛجٛد ٚ
اثضاسٞبی تِٛیذ ٔحتٛی ث ٝصثبٖ ِٚضی
• ٕٞىبسی ثب ریٙفؼب٘ی ٔب٘ٙذ  BBCثشای تشٚیج وبسثشی صثبٖ ِٚضی
• تبویذ ثش ایجبد ػِٟٛت دس ا٘تخبة صثبٖ ِٚضی دس ٘شْ افضاسٞبی ٔشثٛعٝ
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مذل حمبیتی يلش
 - 2ایجبد اوگیشٌ در ضزکتَبی پیطزي
دِٚت ِٚض ،ؿشوتٞبی ثضسي ٔب٘ٙذ اپُٔ ،بوشٚػبفت ،ٌٌُٛ ،آٔبص ٖٚسا تـٛیك ث ٝاسائٚ ٝاػظ وبسثشی ث ٝصثبٖ
ِٚضی دس ػیؼتٓٞبی ػبُٔ٘ ،شْ افضاسٞب  ٚػشٚیغٞبیـبٖ ٚ ،ایجبد أىبٖ ا٘تخبة ػبد ٜایٗ صثبٖ ٔی ٕ٘بیذ.
•

تـٛیك ؿشوتٞبی ػشآٔذ فٙبٚسی ث ٝایجبد ٚاػظ وبسثشی ِٚضی  ٚایجبد أىبٖ ا٘تخبة ایٗ صثبٖ ثٝ
كٛست ػبد ٚ ٜؿفبف

•

تـٛیك ؿشوتٞبی ػشآٔذ فٙبٚسی دس ایجبد تضٕیٗ دس ػِٟٛت ایجبد ٔحتٛا ث ٝصثبٖ ِٚضی دس ٔحیظ
ػیؼتٓ ٘ ٚشْ افضاسٞبی آٖٞب

•

تـٛیك ؿشوتٞبی ػشآٔذ فٙبٚسی دس ایجبد اعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝوبسثش ػبدٜتش لبدس ث ٝیبفتٗ ٔحتٛای
ِٚضی خٛاٞذ ثٛد

•

اسائ ٝسإٙٞبیی ٔ ٚـبٚس ٜث ٝؿشوتٞبی ٔغشح فٙبٚسی ثٙٔ ٝظٛس حٕبیت اص صثبٖ ِٚضی دس ٔحیظ
٘شْافضاسٞبی خٛد

•

ٕٞىبسی ثب دیٍش جٛأغ داسای صثبٖ الّیت دس اسٚپب دس استجبط ثب تـٛیك ؿشوتٞبی ثضسي ث ٝپـتیجب٘ی
اص صثبٖٞبی ثیـتش
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مذل حمبیتی يلش
 - 3تطًیق تًسعٍ بزوبمٍَبی کبربزدی ي خذمبت مزتبط
حٕبیت ٔبِی اص پشٚطٜٞبیی و ٝثب اػتفبد ٜاص آخشیٗ فٙبٚسیٞبی سٚص ِٚضی صثب٘بٖ سا لبدس ثٝ
دػتیبثی ث ٝاعالػبت ث ٝصثبٖ ِٚضی ٕ٘بیذ.
• حٕبیت ٔبِی اص اثضاسٞب  ٚاثضاسنٞبی ِٚضی دس پّتفشْٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ سایب٘ ،ٝتجّت ٚ
ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ
• حٕبیت ٔبِی اص پشٚطٜٞبی صیشػبختی وٙٔ ٝتج ث ٝتٛػؼ ٝاثضاسٞب ٘ ٚشْ افضاسٞبی ِٚضی
ٔیؿ٘ٛذ( .ؿبُٔ ػیؼتٓٞبی ٔتٗ ثٌ ٝفتبس ،تـخیق كٛت ،تشجٕٔ ٝبؿیٙی )... ٚ
• حٕبیت ٔبِی اص عشحٟبی ایجبد ٟٔبست ثش٘بٔٛ٘ٝیؼی دس جٛا٘بٖ
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مذل حمبیتی يلش
 - 4تحزیک اوگیشٌ جُت ایجبد ،اضتزاک گذاری ي استفبدٌ اس محتًای تًلیذ ضذٌ
بٍ سببن يلشی
ثمبء ٘ ٚـبط  ٚچبالوی صثبٖ ِٚضی دس ساثغ ٝثب ٔیضاٖ ٔحتٛای تِٛیذ ؿذ ٚ ٜث ٝاؿتشان ٌزاؿت ٝؿذ ٜاػت .اص
ایٗ س ٚدِٚت ِٚض دسپی تؼٟیُ ؿشایظ تِٛیذ  ٚث ٝاؿتشان ٌزاسی ٔحتٛا ث ٝصثبٖ ِٚضی دس ٔحیظ ٚة ٔیثبؿذ.
•

أىبٖ تِٛیذ ٔحتٛای دیجیتبَ ثشای ِٚضی صثب٘بٖ دس ٚثاليٞبٚ ،ثؼبیتٞب  ٚؿجىٞٝبی اجتٕبػی ثب حٕبیت
ٔبِی اص تِٛیذ اثضاسٞبی ٔشتجظ ٔب٘ٙذ ٚثالي  ٚغیشٜ

•

ایجبد ٟٔبست  ٚاػتٕبد دس ِٚضی صثب٘بٖ ثٙٔ ٝظٛس تِٛیذ ٔحتٛای آ٘الیٗ اص عشیك حٕبیت ٔبِی اص اثتىبسات،
تـٛیك  ٚحٕبیت اص فؼبِیتٞبی جٛا٘بٖ ثٙٔ ٝظٛس تِٛیذ ٔحتٛا ،حٕبیت اص عشحٞبی ٚیىیپذیب دس آٔٛصؽ
ثِٚ ٝضی صثب٘بٖ

•

تـٛیك  ٚحٕبیت اص ػبصٔبٖٞب ٔ ٚجتٕغٞبی ٔشتجظ ثب صثبٖ ِٚضی ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ ٘شخ اػتفبد ٜاص
فٙبٚسی  ٚایجبد ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؿی
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مذل حمبیتی يلش
 - 5حمبیت اس اقذامبت مثبت بخص ديلتی ي خصًصی
•

اػتفبد ٜاص صثب٘ی ِٚضی دس ٔحیظ وبس :اججبس ػبصٔبٖٞب  ٚؿشوتٞب ثشای تؼٟیُ اػتفبد ٜوبسٔٙذاٖ اص
صثبٖ ِٚضی اص عشیك ایجبد ٘شْافضاسٞب  ٚفٙبٚسیٞبی ٔشتجظ

•

اػتفبد ٜاص صثب٘ی ِٚضی دس خذٔبت ػٕٔٛی :دِٚت ثخؾٞبی ٔختّف سا ٔىّف ث ٝاسائ ٝخذٔبت ث ٝصثبٖ
ِٚضی ٕ٘ٛد ٜاػت.
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مدل حمایتی آمریکا
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مذل حمبیتی آمزیکب
 ثیؾ اص چٟبس د٘ ٝٞمؾ حٕبیتی دِٚت دس تٛػؼ ٝػیؼتٓٞبی تشجٕٔ ٝبؿیٙی
 تب لجُ اص ػبَ  1966دِٚت ایٗ وـٛس ثیؾ اص ٔ 13یّی ٖٛدالس كشف تٛػؼ ٝچٙیٗ
ػیؼتٓٞبیی ٕ٘ٛد ٜاػت (ػٕذتب اٍّ٘یؼی  -سٚػی)
٘ بٔ ٝوٕیت ٝآِپبن ) Automatic Language Processing Advisory Committee (ALPACدس ایٗ
ػبَ ثبػج لغغ حٕبیت دِٚتی اص تٛػؼ ٝایٗ ػیؼتٓٞب ؿذ
 پغ اص ا٘تـبس ایٗ ػٙذ ،ثخؾ خلٛكی تجذیُ ث ٝثخؾ پیـٍبْ دس تٛػؼ ٝػیؼتٓٞبی
تشجٕٔ ٝبؿیٙی دس آٔشیىب ؿذ.
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مذل حمبیتی آمزیکب
 ا٘تـبس ٌضاسؽ ػبَ  1993ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی ػّ ،ْٛفٙبٚسی ٟٙٔ ٚذػی دفتش سیبػت جٕٟٛسی ایبالت
ٔتحذ ٜثب ػٛٙاٖ "فٙبٚسی تشجٕٔ ٝبؿیٙی ،یه تٛاٖ وّیذی دس ػلش اعالػبت"

 إٞیت  ٚوبسثشد ایٗ فٙبٚسی دس دیٍش ثخؾٞبی التلبدی  ٚاجتٕبػی ٔب٘ٙذ ػالٔت ،ػّ ،ْٛفٙبٚسی ٚ
ٔحیظ صیؼت
 ثش٘بٔٝسیضی ،ایجبد ٕٞبٍٙٞی  ٚپـتیجب٘ی دِٚت اص ایٗ ثخؾ ٔٛجت تمٛیت ٔٛضغ دفبػی ایٗ وـٛس دس
ٔمبثُ سلیجبٖ



حٕبیت اص پظٞٚؾ ٞبی ایٗ حٛصٜ

 حٕبیت اص تٛػؼ ٝػیؼتٓٞبی ٔٛجٛد ثشای پبػخٍٛیی ث٘ ٝیبصٔٙذیٞبی دِٚت
 اسصیبثی ػّٕىشد ػیؼتٓٞبی ٔٛجٛد

 ؿٙبػبیی ٘یبصٔٙذیٞبی جذیذ ثخؾ خلٛكی  ٚدِٚتی دس ساثغ ٝثب ایٗ ٔٛضٛع
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مذل حمبیتی آمزیکب

Global Autonomous Language Exploitation

پزيصٌ )2006( GALE
•

اص ٟٔٓتشیٗ ثش٘بٔٞٝبی دِٚت آٔشیىب دس ساثغ ٝثب تٛػؼ ٝػیؼتٓٞبی تشجٕٔ ٝبؿیٙی

•

ایٗ پشٚط ٜتٛػظ  DARPAتؼشیف ؿذٞ ٚ ٜذف اص آٖ تٛػؼ ٝػیؼتٕی اػت و ٝثتٛا٘ذ ث ٝكٛست خٛدوبس
ؿجىٞٝبی خجشی ،اػٙبد ٔتٙی  ٚدیٍش اؿىبَ استجبعی سا رخیش ٚ ٜث ٝاٍّ٘یؼی تشجٕٕ٘ ٝبیذ.

•

تٕشوض اِٚی ٝایٗ پشٚط ٜتشجٕ ٝاص د ٚصثبٖ ػشثی  ٚچیٙی ثٛد ٜاػت.

•

ػ ٝثخؾ ػیؼتٓ تـخیق خٛدوبس كٛت ،ػیؼتٓ تشجٕٔ ٝبؿیٙی ثشای تشجٕ ٝاػٙبد غیش اٍّ٘یؼی ٚ
ػیؼتٓ اػتخشاج ثخؾٞبی ٔ ٟٓاعالػبت ٔشتجظ ثب پشعٚجٛی ٚاسد ؿذٜ

•

ٕٞىبسی ثب ػٌ ٝش ٜٚاص ٔحممبٖ اص  BBN ٚ SRI ،IBMدس لبِت ٔؼبثم( ٝتیٓ داسای وٕتشیٗ ویفیت اص
س٘ٚذ پشٚط ٜحزف ٔیؿٛد).
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مدل حمایتی اسپانیا
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مذل حمبیتی اسپبویب
•

ٚصاست استجبعبت اػپب٘یب ث ٝػٛٙاٖ ٔتِٛی ثش٘بٔٝ

•

ثش٘بٔ ٝجبٔغ تشٚیج فٙبٚسی صثب٘ی اص ػبَ  2016آغبص ؿذ ٜاػت

•

ثٛدجٔ 90 ٝیّی ٖٛیٛس ٚعی پٙج ػبَ ثشای استمبی فٙبٚسی صثبٖ

اَذاف کلی بزوبمٍ
•

وبٞؾ فبكّ ٝثیٗ اثضاسٞبی صیش ػبختی ثشای صثبٖ اػپب٘یبیی  ٚاٍّ٘یؼی اص ٔٙظش ویفیت ،وٕیت  ٚدػتشع پزیشی

•

استمبی كٙؼت صثبٖ ؿٙبػی ثب تؼٟیُ ا٘تمبَ دا٘ؾ اص دا٘ـٍب ٜث ٝكٙؼت

•

وٕه ث ٝفؼبِیت ثیٗإِّّی ؿشوتٞبی فؼبَ دس ایٗ حٛص ٜث ٝخلٛف ثب وـٛسٞبی آٔشیىبی التیٗ  ٚوٕه ثٝ
ثبصاسیبثی ؿشوتٞبی فؼبَ دس ایٗ ثخؾ

•

اػتب٘ذاسدػبصی  ٚا٘تـبس ٔٙبثغ دادٜای تِٛیذ ؿذ ٜدس ع َٛایٗ ثش٘بٔٝ

•

جٌّٛیشی اص دٚثبس ٜوبسی دس تٛػؼ ٝاثضاس  ٚایجبد اػتب٘ذاسدٞب  ٚلٛا٘یٗ الصْ

•

وؼت اعٕیٙبٖ اص سایٍبٖ یب اسصاٖ ثٛدٖ اثضاسٞبی صیشػبختی ثشای اػتفبد ٜتٛػظ ثخؾ ٞبی دِٚتی  ٚپظٞٚـی

•

ایجبد یه ػىٛی ٚاحذ دس دِٚت دس ثخؾ پشداصؽ صثبٖ  ٚتؼٟیُ فشآیٙذ تِٛیذ داد ٚ ٜػیبػتٍزاسی اػتفبدٜ
ٔجذد اص اعالػبت ثخؾ دِٚتی
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مذل حمبیتی اسپبویب
الف  -محًر ديلت
• ایجبد ٔىب٘یضْ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ػبصٔبٟ٘ب ،وٙتشَ  ٚپبیؾ اجضای ثش٘بٔٝ
• ایجبد وٕیت ٝساٞجشی ثب ٕٞىبسی ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی
• ایجبد وٕیت ٝخجشٌبٖ (ثب ٘مؾ ٔـبٚس ٜفٙی ثش٘بٔ ٚ ٝتٙظیٓ یه ػٙذ اِٚی ٝث ٝػٛٙاٖ
ػٙذ پـتیجبٖ ثش٘بٔ ٝاكّی)
•

اسصیبثی ٔیضاٖ اجشا  ٚویفیت اجشای ثش٘بٔٝ

• تؼبُٔ ثب دیٍش دِٚت ٞب ثب ٞذف ٕٞبٍٙٞی ثب ثش٘بٔٞٝبی اتحبدی ٝاسٚپب  ٚغیش ٜایجبد
أىبٖ فؼبِیت ثیٗإِّّی ؿشوت ٞبی فؼبَ ث ٝخلٛف دس آٔشیىبی التیٗ
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مذل حمبیتی اسپبویب
کمیتٍ راَبزی
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دثیشخب٘ ٝثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛػظ
ٚصاست ػّ ٚ ْٛتحمیمبت
ٚصاست فشًٙٞ
ٚصاست آٔٛصؽ ،فشٚ ٚ ًٙٞسصؽ
ثخؾ آٔشیىبی التیٗ ٚصاست أٛس خبسجٝ
ٔؼب ٖٚسئیغ جٕٟٛس
ٚصاست ٌشدؿٍشی
ٚصاست ثٟذاؿت  ٚخذٔبت ػٕٔٛی

کمیتٍ خبزگبن











فشٍٙٞؼتبٖ ػّغٙتی صثبٖ اػپب٘یبیی
ٔٛػؼ ٝػشٚا٘تغ
وتبثخبّ٘ٔ ٝی اػپب٘یب
آوبدٔی ػّغٙتی ٟٔٙذػی،
ٔتخللبٖ ٌش ٜٚپشداصؽ صثبٖ عجیؼی
ؿشوتٞبی ثضسي اػپب٘یبیی فؼبَ دس حٛصIT ٜ
ٌشٜٞٚبی وؼت  ٚوبس تخللی دس حٛص ٜصثبٖ  ٚتشجٕٝ
وٕیت ٝػیبػتٌزاسی اػتفبدٔ ٜجذد اص اعالػبت ثخؾ دِٚتی
وٕیت ٝاكالحبت ٘ظبْ اداسی اػپب٘یب
ٌشٕٞ ٜٚىبسی ثیٗإِّّی ثب آٔشیىبی التیٗ

مذل حمبیتی اسپبویب
ة  -محًر تًسعٍ ابشارَبی سیز سبختی
• تٛػؼ ٝاثضاسٞبی صیش ػبختیٙٔ ،بثغ دادٜای  ٚپیىشٜٞب ثٙٔ ٝظٛس ا٘جبْ فشآیٙذٞبی
پشداصؽ صثبٖ عجیؼی
• ا٘تخبة اػتب٘ذاسدٞبی فٙی تؼبُٔ ٔتمبثُ ٔ ٚىب٘یضْٞبی الصْ ثٙٔ ٝظٛس حٕبیت اص
تِٛیذ ٔٙبثغ دادٜای ٔٛسد ٘یبص
• اجشای عشحی ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼ ٝصیش ػبخت صثب٘ی .تٟی ٝفٟشػت اثضاسٞبی صیش ػبختی
ٔٛجٛد  ٚاسصیبثی وٕی  ٚویفی اثضاسٞبی صیش ػبختی
• تؼٟیُ دػتشػی ػٕٔٛی ث ٝاثضاسٞبی صیش ػبختی
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مذل حمبیتی اسپبویب
ج  -محًر ارتقبی صىعت پزداسش سببن
ؿٙبػب٘ذٖ ثخؾ پشداصؽ صثبٖ  ٚتشجٕٔ ٝبؿیٙی ثٔ ٝمبٔبت دِٚتی  ٚثخؾٞبی ِٔٛذ

تشثیت ٘یشٞٚبی خجش ٜثٙٔ ٝظٛس حفظ س٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ ایٗ فٙبٚسی،
ایجبد ٔحتٛای آٔٛصؿی ثشخظ ،ثٟجٛد دسٚع دا٘ـٍبٞی ٔشتجظ ،وٕهٞبی ٔبِی ثشای پشٚطٜٞبی دا٘ـٍبٞی ٚ
غیشٜ

ثشٌضاسی وٙفشا٘غٞب ،ثشٌضاسی ا٘جٕٗٞب ٕ٘ ٚبیـٍبٞ ٜبی ّٔی  ٚثیٗإِّّی
ؿٙبػبیی ٕ٘بیـٍبٜٞب  ٚوٙفشا٘غٞبی ٔشتجظ ثٙٔ ٝظٛس ؿٙبػب٘ذٖ ٞشچ ٝثیـتش ؿشوتٞبی اػپب٘یبیی فؼبَ دس
ایٗ حٛصٜ
حٕبیت دِٚت اص فؼبِیت ثیٗ إِّّی ؿشوتٞب  ٚایجبد ثبصاسٞبی ثیٗإِّّی ثشای آٟ٘ب  ٚافضایؾ سایض٘ی ثب
ٔٛػؼبت فؼبَ دس آٔشیىبی التیٗ
تـٛیك ث ٝتٛػؼ ٝاثضاسٞبی صیشػبختی ٙٔ ٚبثغ دادٜای ثشای ٌٛیؾٞبی دیٍش اػپب٘یبیی
27

مذل حمبیتی اسپبویب
د  -محًر بخص عمًمی
ثخؾ ػٕٔٛی ثب تٛج ٝث ٝثٟشٙٔ ٜذی ثیـٕبس اص ٔضایبی ػیؼتٓٞبی پشداصؽ صثبٖ عجیؼی  ٚتشجٕٔ ٝبؿیٙی
ٔحشن كٙؼت پشداصؽ صثبٖ اػت .افضایؾ ظشفیت ،ویفیت  ٚخٛدوبسػبصی خذٔبت ػٕٔٛی ،وبٞؾ ٞضیٝٙ
ا٘تمبالت ثیٗ صثب٘ی،
افضایؾ ویفیت خذٔبت ثٔ ٝؼِّٛیٗ
ٔؼشفی ٌ ٚؼتشؽ ػیبػت اػتفبدٔ ٜجذد اص اعالػبت ثخؾ دِٚتی دس ثذ٘ ٝدِٚت  ٚتٛػؼ ٝاثضاسٞبی الصْ ثٝ
ٔٙظٛس پشداصؽ ٔٙبثغ داد ٜدِٚتی
ا٘تخبة اػتب٘ذاسدٞبی فٙی  ٚػیبػت ٞبی كذٚس ٔجٛص الصْ ثشای حٕبیت اص اعالػبت فشدی  ٚدِٚتی
ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ٔ ٚ ٟٓوبسای ثخؾ دِٚتی و ٝلبثّیت تجذیُ ث ٝپیىشٙٔ ٚ ٜبثغ دادٜای ثشای پشداصؽ صثبٖ سا
داس٘ذ
تٛػؼ ٝعشحی ثٙٔ ٝظٛس ایجبد یه ػىٛی اػتفبد ٜاص پشداصؽ صثبٖ عجیؼی  ٚتشجٕٔ ٝبؿیٙی دس دِٚت
28

مذل حمبیتی اسپبویب
ٌ  -محًر پزيصٌَبی ضبخص پزداسش سببن طبیعی
ٔؼشفی پشٚطٜٞبی ؿبخق ثب ٚیظٌیٟبی صیش ثب تأحیش اجتٕبػی  ٚالتلبدی ثبال دس خذٔبت ػٕٔٛی  ٚاجتٕبػی
ثٙٔ ٝظٛس تىٕیُ ص٘جیش ٜاسصؽ پشٚطٜٞبی صیش ػبختی
وؼت اعٕیٙبٖ اص استجبط پشٚط ٜثب ثذ٘ ٝاكّی ثش٘بٔٝ
تِٛیذ ٔٙبثغ داسای لبثّیت اػتفبدٔ ٜجذد .پشٞیض اص تِٛیذ ٔٙبثغ اختلبكی  ٚخبف و ٝلبثّیت اػتفبدٔ ٜجذد
دس دیٍش پشٚطٜٞبی ٔشتجظ سا ٘ذاس٘ذ.
 ٓٞافضایی ثب دیٍش ثخؾٞبی ایٗ ثش٘بٔ ٝجبٔغ ثٙٔ ٝظٛس استمبی ػغح پشداصؽ صثبٖ عجیؼی  ٚتشجٕٝ
ٔبؿیٙی
تٛجٚ ٝیظ ٜثشای وؼت تجشث ٝثشای پشٚطٜٞبی آیٙذٜ

اِٛٚیت تؼشیف پشٚط ٜدس ثخؾٞبی ػالٔتٌ ،شدؿٍشی  ٚآٔٛصؽ  ٚػپغ دیٍش ٔب٘ٙذ خذٔبت ؿٟش٘ٚذی،
أٙیت
29

مدل حمایتی اتحادیه اروپا
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مذل حمبیتی اتحبدیٍ اريپب
 اص ٔیبٖ ثشداؿتٗ ٔشصٞبی صثب٘ی ٔیبٖ وـٛسٞبی حبضش ،یىی اص اٞذاف ٔ ٟٓو٘ٛٙی ایٗ
اتحبدی ٝث ٝؿٕبس ٔیسٚد.

 حٕبیتٞبی حٛص ٜفٙبٚسی صثب٘ی ؿبُٔ حٛصٜٞبی ٔشتجظ ثب تشجٕٔ ٝبؿیٙی ،ؿٙبػبیی
كٛت ،تِٛیذ پیىشٙٔ ٚ ٜبثغ داد ٜاػت.
 ثش٘بٔٞٝبی اتحبدی ٝاسٚپب جٟت حٕبیت اص فٙبٚسیٞبی ٔختّف ٔٙجّٕ ٝفٙبٚسیٟبی صثب٘ی


ثش٘بٔ ٝجبٔغ ٔ FP7شثٛط ث ٝػبَٞبی  2007تب ٔ 2013یالدی

 ثش٘بٔ ٝجبٔغ ٔ H2020شثٛط ث ٝػبَٞبی  2014تب ٔ 2020یالدی
 ثش٘بٔ 2014 )Connecting Europe Facility( CEF ٝتب ٔ 2020یالدی

 اػتشاتظی ص٘جیش ٜاسصؽ دادThe Data Value Chain Strategy ٜ
ٔ ذیشیت  ٚاػتفبدٔ ٜجذد ٛٞؿٕٙذ اص ٔٙبثغ داد ٜدس اسٚپب ثب ٞذف ایجبد اسصؽ افضٚد ٜتجبسی  ٚاجتٕبػی دس دادٜ

 اص ػبَ ٔ 2012یالدی پشتبِی ثشای ٔذیشیت دادٜٞبی ٔٛجٛد دس اتحبدی ٝاسٚپب دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .دادٜٞبی
ٔٛجٛد دس ایٗ پشتبَ داسای تٛػظ ثخؾ دِٚتی تِٛیذ ؿذ ٚ ٜدس اختیبس ػٕ ْٛلشاس ٔیٌیش٘ذ.
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مذل حمبیتی اتحبدیٍ اريپب
بزوبمٍ )Connecting Europe Facility( CEF

• ثش٘بٔ ٝجبٔغ تٛػؼ ٝیه ؿجى ٝوبسآٔذٔ ،غٕئٗ ٔ ٚؤحش دس اتحبدی ٝاسٚپب دس صٔیٝٙ
ا٘شطی ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚػشٚیغٞبی دیجیتبَ
• ٞذف اص ایٗ پشٚط ٜتؼٟیُ تؼبٔالت ثیٗ ٔشصی ثشای ثخؾ دِٚتی ،وؼتٚوبسٞب ٚ
ؿٟش٘ٚذاٖ اسٚپبیی ثب تٛػؼ ٝیه صیشػبخت ػشٚیغٞبی دیجیتبَ  ٚؿجى ٝپ ٟٗثب٘ذ.

• ثٛدج ٝیه ٔیّیبسد یٛس ٚثشای تٛػؼ ٝػشٚیغٞبی صیشػبختی دیجیتبَ
• یىی اص ثخؾٞبی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜدس ایٗ ثش٘بٔ ٝث ٝػٛٙاٖ صیشػبختٞبی تٛػؼٝ
دیجیتبَ اتحبدی ،ٝتٛػؼ ٝػیؼتٓٞبی تشجٕٔ ٝبؿیٙی ٙٔ ٚبثغ صثب٘ی تخللی ؿبُٔ
اثضاسٞب ٚ ٚاػظٞبی ثش٘بٔٛ٘ٝیؼی ضشٚسی دس ساػتبی تٛػؼ ٝػشٚیغ ٞبی دیجیتبَ دس
یه ٔحیظ چٙذ صثب٘ی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
32

مذل حمبیتی اتحبدیٍ اريپب
بزوبمٍ H2020
 ثضسيتشیٗ ثش٘بٔ ٝتحمیمبتی اتحبدی ٝاسٚپب ثب ثٛدجٔ 80 ٝیّیبسد یٛس ٚثشای تٛػؼ ٝػّٓ  ٚفٙبٚسی
(ػّ ْٛفضبیی ،فٙبٚسی اعالػبت ،ػالٔت ) ... ٚ
 ؿبُٔ  39ثخؾ دس تٛػؼ ٝفبٚا  ٚػ ٝثخؾ دس حٛصٜٞبی ٔشتجظ ثب صثبٖ
 ثخؾ ا :َٚتٛػؼ ٝفٙبٚسی صثبٖ ٔشتجظ ثب تٛػؼ ٝػیؼتٓ دادٜی ثبص
 ثخؾ د :ْٚتحمیمبت دس حٛص ٜوالٖ دادٜٞب ثب ٔحٛسیت تٛػؼ ٝدادٜوبٚی  ٚف ٟٓصثب٘ی

 ثخؾ ػ :ْٛاص ثیٗ ثشدٖ ٔٛا٘غ صثب٘ی ،ایجبد یه ٔحیظ یىپبسچ ٝدیجیتبَ  ٚتٛػؼ ٝػیؼتٓ
تشجٕٔ ٝبؿیٙی ثشای  21صثبٖ اسٚپبیی ثب اِٛٚیت صثبٖٞبی فبلذ تشجٕٔ ٝبؿیٙی یب داسای
ػیؼتٓ ضؼیف (ثٛدجٔ 15 ٝیّی ٖٛیٛس ٚدس ػبَ ٔ 2014یالدی)
 تٛػؼ ٝیه ػیؼتٓ ٛٞؿٕٙذ  ٚیىپبسچ ٝثٙٔ ٝظٛس اؿتشانٌزاسی دا٘ؾ  ٚاعالػبت دس تٕبٔی
اتحبدی ٝاسٚپب
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ٌشچ ٝتٕبٔی ساٞجشدٞبی ٔغشح ؿذ ٜدس اػٙبد فٛق ،لبثُ اػٕبَ دس ػیبػتٞبی حبوٕیتی ایشاٖ دس
ٌؼتشؽ خظ  ٚصثبٖ دس سایبػپٟش ٘یؼتٙذِٚ ،ی ثشخی اص اٞذاف  ٚساٞجشدٞبی اػتخشاج ؿذ ٜاص ایٗ
اػٙبد ٔیتٛا٘ذ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد:
ایجبد یه ٘ظبْ اسصیبثی ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ٔشتجظ ثب خظ  ٚصثبٖ
اسائ ٝسایٍبٖ اثضاسٞبی صیشػبختی ٔشتجظ ثب فٙبٚسیٞبی صثب٘ی (ٔب٘ٙذ ف٘ٛتٞب ،پیىشٜٞب  ٚاثضاسٞبی
صیشػبختی) اص عشیك دسٌبٜٞبی ٔشتجظ جٌّٛیشی اص دٚثبس ٜوبسی دس تٛػؼ ٝاثضاس
ایجبد یه ٔتِٛی ٚاحذ دس حبوٕیت  ٚیه ػىٛی ٚاحذ دس ثخؾ پشداصؽ خظ  ٚصثبٖ دس دِٚت
ٌؼتشؽ ػیبػت اػتفبدٔ ٜجذد اص اعالػبت ثخؾ دِٚتی ث ٝكٛست دػتشػی ثبص ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼٝ
اثضاسٞب  ٚپیىشٜٞبی صثب٘ی  ٚتؼٟیُ فشآیٙذ تِٛیذ دادٜٞبی ٔؼیبس
تذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای ٔحلٛالت خظ  ٚصثبٖ فبسػی
پی٘ٛذ ٔحلٛالت خظ  ٚصثبٖ ثب یىی اص فؼبِیتٞبی وّیذی دس وـٛس (اص جّٕ ٝاپشاتٛسٞبی تّفٗ ٕٞشا،ٜ
حٛصٌ ٜشدؿٍشی ،حٛص ٜػالٔت)
حٕبیت اص ثش٘بٔٞ ٝبی وبسثشدی و ٝفبسػی صثب٘بٖ سا لبدس ث ٝدػتیبثی ػشیغتش ث ٝاعالػبت ث ٝصثبٖ
فبسػی ٕ٘ٛد ٚ ٜوبس آ٘بٖ سا دس جٙجٞٝبی ٔختّف ص٘ذٌی سٚصٔش ٜتؼٟیُ ٕ٘بیذ
تٛػؼ ٝیه اػتشاتظی ثبصاسیبثی ثشای حٕبیت اص ٘شْ افضاسٞب  ٚػشٚیغٞبی ٔٛجٛد ث ٝصثبٖ فبسػی
ایجبد ٔحتٛای آٔٛصؿی ثشخظ ث ٝصثبٖ فبسػی ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟجٛد دسٚع دا٘ـٍبٞی ٔشتجظ

از توجه شما متشکرم
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