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 ایران در الکترونیک عمومی روابط سازی پیاده های مکانیسم سنتسپصوهی
 

 2هاشمی  شهناز ،1پورپناهی  بابک

 ایران اردتیل، اسالمی، آزاد داوطگاٌ اجتماعی، ارتثاعات علًم دکتری داوطجًی 1
 ارتثاعات ي مطارکتُا پژيَطی گريٌ پريرش، ي آمًزش ریسی تروامٍ ي پژيَص سازمان داوطیار 2

 

 چکیده

 مختلف یاجسا ارتثاط ي سازماوُا مختلف یَا تیفعال دقت ي سرعت صیافسا مىظًر تٍ کیالکتريو یعمًم رياتظ تیاَم امريزٌ

 هیت رياتظ تر کیالکتريو یعمًم رياتظ ریتاث. است مطخص یريضى تٍ آوُا یير تُرٌ تردن تاال جٍیوت در ي گریکذی تا آن

 رياتظ یساز ادٌیپ یَا سمیمکاو. پژيَص حاضر تا َذف سىتسپژيَی ستیو اوقالب کی زا کمتر سازمان ي انیمطتر کارکىان،

 سال 6 پژيَص َای آن در کٍ است سىتسپژيَی پژيَص، ایه در رفتٍ کار تٍ اوجام گرفت. ريش رانیا در کیالکتريو یعمًم

مقالٍ مرتثظ تا مًضًع از مجالت معتثر ي  25ضذوذ. در وُایت  تىذی دستٍ ي محتًایی ياکايی اوتخاب، وظام مىذ ريضی تا اخیر

تٍ جُت اوذ.  ضذٌ اوتخاب داضتىذ را وظر مذ معیارَای کٍ تعذ )غرتالگری ریس( پژيَص مرحلٍ پایان وامٍ تٍ دست آمذ در 5

 .مقالٍ مرتثظ تا مًضًع از مجالت معتثر داخلی اوتخاب گردیذ 11محذيدیت مقاالت چاج در زمیىٍ مًضًع پژيَص، در وُایت 

یافتٍ َای ایه سىتس وطان  است. ضذٌ ارائٍ دادٌ َا، تازآرایی ي تازاوذیطی تلفیق، اصًل آوان عثق یافتٍ َای از سىتسی سپس

می دَذ کٍ پیادٌ سازی رياتظ عمًمی الکتريویک در ایران تٍ ترتیة ايلًیت از چُار مىظر تایذ مًرد تًجٍ قرار گیرد: تًسعٍ 

، تًسعٍ اقتصادی ي تًسعٍ فرَىگی. تا تًجٍ تٍ کیالکتريو یفضا ي ىتروتیا تًسعٍاوساوی،  عًامل زیرساختی، تًسعٍ عًامل

دست از آمذٌ از مغالعات مرير ضذٌ می تًان عًامل زیرساختی، اوساوی، ایىتروت ي فضای الکتريویک، اقتصادی ي فرَىگی را تٍ 

 ترتیة در تًسعٍ رياتظ عمًمی الکتريویک مًثر داوست.

 

 .ایران الکتريویک، عمًمی رياتظ سازی، پیادٌ َای مکاویسم سىتسپژيَی،یدی: های كل واشه
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