مقدمه:
یکی از فاکحّرُای ىِو و جادیرگذار ةر پیضرفث و ارجلاء واخدُای ظٍػحی اسحفاده از خدىات ىضاوره ای از
جيهَ در زىیٍَ فٍی ىٍِدسی ىیتاصد .درواكع پیضرفث جکٍّنّژیکی دٌیا ىرُّن خدىات جخععی در زىیٍَ ُای
ىخحهف ىّرد ٌیاز واخدُای ظٍػحی اسث .ةَ ُيیً دنیم صرکحِای خدىات دٍُده ایً گٌَّ فػانیحِای جخععی
از جایگاه ىٍاستی در جاىػَ ظٍػحی کضّرُای پیضرفحَ ةرخّردار ُسحٍد .سیاسث دونحِا ٌیز در ایً کضّرُا،
جلّیث و ارجلاء ةٍیَ غهيی و فٍی صرکحِای ارائَ کٍٍده خدىات ىضاوره ای و ىٍِدسی و ایجاد ةسحر ىٍاسب
جِث ُرچَ جخععی جر صدن فػانیث آٌِا ىیتاصد.
در ایً ىیان ٌیز ةَ ایجاد فرٍُگ اسحفاده از خدىات و ارائَ راُکارُای ىٍاسب جِث اسحفاده و اخذ ىضاوره
ظدیح و اظّنی ،در سطح جاىػَ ظٍػحی ٌگاه ویژه ای وجّد دارد.
در کضّر ىا ٌیز ةدنیم آٌکَ طیف وسیػی از ىحلاضیان و ىانکیً واخدُای ظٍػحی از داٌش و آگاُی جخععی
ىرةّطَ ةِره ىٍد ٌيی ةاصٍد ٌیاز ةَ اخذ ىضاوره ُای جخععی و خدىات فٍی و ىٍِدسی ةیش از کضّرُای
ظٍػحی ةَ چضو ىی خّرد.
ىحاسفاٌَ غهیرغو ایً ٌیاز صرکحِای خدىات فٍی و ىٍِدسی و ىضاوره ای از جایگاه ىٍاستی ةرخّردار ٌيی
ةاصٍد.
یکی از ىِيحریً دالیم ایً ىسئهَ غدم خعّل ٌحیجَ ىذتث از ةکارگیری خدىات فٍی و ىٍِدسی و ىضاوره ای
اسث.
غيّىا صرکحِای ارائَ دٍُده خدىات در زىیٍَ ُای ىحفاوجی ةعّرت غیر جخععی فػانیث ىی ٌيایٍد .ارائَ
خدىات غیر جخععی جّسط صرکحِای خدىات فٍی و ىٍِدسی و ٌتّد ظالخیث الزم در اٌجام پروژه ُا ةاغخ
صده اسث کَ ٌحیجَ ىذتحی از ةکارگیری آٌان در واخدُای ظٍػحی خاظم ٌضّد و روز ةَ روز واخدُای ظٍػحی
در صٍاخث و اٌحخاب ایً صرکحِا ةیضحر دچار سرگرداٌی صده و غيدجا در ایً ىسیر صرکحِای فاكد ظالخیث را
جِث اٌجام پروژه ُای خّیش اٌحخاب ىی ٌيایٍد.
ایً دالیم ةاغخ صده کَ واخدُای ظٍػحی اغحلادی ةَ ةکارگیری صرکحِای خدىات فٍی ،ىٍِدسی و ىضاوره ای
ٌداصحَ ةاصٍد ىگر ایٍکَ انزاىات كاٌٌّی و یا ىضّق ُایی آٌِا را ىهزم ةَ ةکارگیری ةرخی ىضاوره ُا ٌياید.
ةدیِی اسث انزاىات فّق انذکر ٌیز جغییرات ىذتحی را در سیسحو ایجاد ٌيی ٌياید نیکً ىضّق ُا ىی جّاٌٍد
ادرات ىذتحی ةِيراه داصحَ ةاصٍد.
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مرکز خدمات فناوری و کسب وکار سازىاٌی اسث کَ ةا ُدف ارجلاء و ةِیٍَ سازی واخدُای ظٍػحی و ةِتّد
جّان ركاةحی آٌِا در ةازارُای ىهی و ةیً انيههی و ُيچٍیً ارجلاء فرٍُگ اسحفاده از خدىات ىضاوره ای و
ةکارگیری ظدیح جّان خدىات فٍی و ىٍِدسی در خم ىضکالت واخدُای ظٍػحی فػانیث ىی ٌياید.
ایً ىرکز ةا جّجَ ةَ ایفای ٌلش راُتردی ارجاع پروژه ُا و ٌیازُای واخدُای ظٍػحی و ىحلاضیان ةَ دفاجر
ىسحلر در ىرکز ٌلش ىِيی را ایفا ىی ٌياید و در ایً پروژه ُا از اةحدا جا اٌحِا ىسئّنیث ٌظارت غانیَ ةر پروژه
و ارائَ ةِحریً خدىات ةَ ظٍػث را ةر غِده دارد .ةٍاةرایً ةایسحی جّجَ و خساسیث ویژه ای را در اٌحخاب
واخدُای ىٍاسب ارائَ کٍٍدة خدىات از خّد ٌضان دُد .چرا کَ در ظّرت غدم اٌحخاب ظدیح یک واخد و
غدم خعّل ٌحیجَ ىذتث از پروژه ُای ةِیٍَ سازی ،اُداف و رسانث ىرکز ىدلق ٌخّاُد صد.
دسحّر انػيم خاضر ةَ ىٍظّر ارزیاةی اونیَ ،اٌحخاب ،اسحلرار و ارزیاةی غيهکرد واخدُای فٍاور ةَ طّر ظدیح
و ىطهّب ،جدویً گردیده اسث .ةٍدّی کَ ارزیاةی و اٌحخاب ةِحریً واخد فٍاور در ُر فػانیث جخععی ةَ
دور از سالیق و اغيال ٌظرُای صخعی ىیسر گردد .اٌضاء ا ...ةا ةکارگیری ایً دسحّر انػيم و غٍدانزوم اظالح
و جکيیم آن در ویرایضِای ةػدی  ،ایً ىراکز ةحّاٌٍد ٌلش كاةم جّجَ و جادیرگذاری در ارجلاء ةِره وری و
سطح فٍاوری واخدُای ظٍػحی ةّیژه واخدُای کّچک و ىحّسط ایفا ٌيایٍد.
ىجحيع ُای فٍاوری اطالغات و خدىات ٌرم افزاری ٌیز کَ ةَ جِاجی ىاىّریث ىضاةِی ةا ىراکز فّق انذکر
داصحَ ونی در صِرُای ىسکٌّی ایجاد ىی صٌّد ٌیز در ىّارد ىذکّر ( ةَ اسحذٍاء ىّارد خاص کَ ةدان اصاره
خّاُد صد ) جاةع ایً دسحّر انػيم ىی ةاصٍد.
توضيح مهم  :ةاجّجَ ةَ جػاریف سازىان واگذاری دفاجر در ىجحيع ُای فٍاوری اطالغات و خدىات ٌرم
افزاری ةعّرت اٌحلال كطػی ىانکیث ظّرت ىی پذیرد .نذا در خعّص ىجحيع ُای ىذکّر كرارداد اجاره و
ارزیاةی ةرای جداوم اسحلرار ةا فرض ىذکّر ىٍحفی اسث ىگر آٌکَ ةَ جضخیط صرکث اسحاٌی ةا ُدف اطيیٍان
از ىطهّب ةّدن گزیٍش واخدُای فٍاور ىحلاضی اسحلرار در ىجحيع طی یک دوره آزىایضی از كرارداد اجاره و
روش ارزیاةی اسحفاده ةػيم آید.
ةا جّجَ ةَ ٌکات فّق از کارةرگ ُای ارزیاةی در ىجحيع ُای فٍاوری اطالغات و خدىات ٌرم افزاری ظرفاً ةا
ُدف آىارگیری و ُيچٍیً ةررسی ادرةخضی ایجاد ىجحيع اسحفاده ةػيم خّاُد آىد.
دفحر جّسػَ ظٍػحی و فٍاوری
اردیتِضث ىاه
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