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چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران
  قدرت عنوان به سال اين در بايد ايران ،1404سال انداز چشم سند اساس بر

 فراهم  مستلزم آرمان اين.باشد شده تبديل منطقه فناوري و علمي اقتصادي،
  در كشور خدمات و كاالها پذيري رقابت تحقق براي الزم هاي زمينه نمودن
  رفع براي مناسب كارهاي و ساز ايجاد و خارجي و داخلي بازارهاي سطح
.باشد مي  نفتي غير صادرات توسعه



سيماي اقتصاد ايران از منظر شاخص هاي جهاني

رتبه ايران تعداد كشورها سال منبع شاخص
74 144 2016-2015 مجمع جهاني اقتصاد رقابت پذيري جهاني شاخص

118 189 2016 بانك جهاني شاخص فضاي كسب و كار

69 188 2016 سازمان ملل متحد شاخص توسعه انساني

85 130 2016 مجمع جهاني اقتصاد شاخص سرمايه انساني

171 186 2016 Heritage Foundation شاخص آزادي اقتصادي

78 128 2016 مجمع جهاني اقتصاد شاخص نوآوري جهاني

92 139 2016 مجمع جهاني اقتصاد شاخص آمادگي شبكه

94 160 2012 بانك جهاني شاخص اقتصاد دانش



 2016مجمع جهاني اقتصاد، :  منبع
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و توسعه يافته

بر اين . اگر چه سطح تحليل اين شاخص در سطح اقتصاد است اما می توان آن را در سطح صنعت و بنگاه ھا نيز تفسير نمود
است لذا می توان در اين ) تکيه بر کارايی(اساس ھمانگونه که مشخص است اقتصاد ما در حال گذار به سمت مرحله دوم 

حالت چارچوب ھا و ابزارھای ارتقای کارايی را بھترين پيشنھاد برای قاطبه صنايع و سازمان ھای ايرانی دانست



ای  ی سازمان   رورت آماد
ھارم ی  قالب  ا

آمـوزش،  پيامدهاي انقالب صنعتي چهارم بسيار گسترده است؛ به طوري کـه عرصـه   •

.را دگرگون خواهد کرد... مهارت آموزي، بهداشت و سالمت و 

در سازمان دهـي و مـديريت   شکل گيري ساختارهاي جديد انقالب صنعتي چهارم به •

زيرسـاخت هـاي مـدرن     سراسر شبکة ارزش در صنايع توليدي بـا بهـره بـرداري از   

.و آخرين فناوري هاي روز اشاره دارداطالعات و ارتباطات 





بپنـداريم  مرحلة بعدي ديجيتالي شدن بخش توليد انقالب صنعتي چهارم را 

:  که بر چهار ستون زير استوار است

ــزايش حيــرت آور حجــم داده هــا• قــدرت محاســبه، و ، اف

شبکه  بندي هاي ريز و درشت

و آمار کسب وکارتحليل اطالعات وجود توانمندي باال براي •

ماشين-انساندرک و پديدآوري برهم کنش هاي •

)اتوماسيون(انتقال فرمان هاي ديجيتالي به جهان مادي •



دوره جايزه تعالي سازماني 14انتظارات از 

تالش در  راستاي بهبود شاخص هاي جهاني توسعه و رقابت پذيري •
تالش در راستاي تدوين مدل توسعه سازماني متناسب و همسو  با سياست هاي كلي  •

توسعه كارآفريني، توسعه توليد داخلي، افزايش بهره وري  ( اقتصاد مقاومتي
...)سازماني، توسعه اقتصاد دانش بنيان و 

ايجاد فضاي الگوبرداري از سازمانهاي موفق ايراني  •
ها بنگاه موفق تجارب ثبت و دانش مديريت استقرار به كمك•
 قانون و باالدستي مراجع به طريق ارائه و شركتها و سازمانها در مشترك بهبود قابل نقاط شناسايي•

كالن هاي سياستگذاري جهت گذار
 در پايدار توسعه مسير طراحي و سازي مدل طريق از سازمانها در شده ايجاد رقابتي مزيت از صيانت•

ايراني هاي بنگاه
بنگاهها شدن المللي بين•
صنعتي چهارم انقالب با مواجهه براي بنگاهها سازي آماده ضرورت •



ضرورت برخورداري از مدل هاي جديد  کسب و کار متناسـب بـا مـوج    •
جديد انقالب چهارم صنعتي

توليد هوشمند، سرمايه گذاري هاي صادراتگر و متناسب با بـازار هـاي   •
جهاني

قرار گرفتن در شبکه هاي بين المللي زنجيره ارزش و تامين •
   Merge & Acquisitionضرورت حرکت به سوي ادغام و تصاحب•

و ايجاد مگا بنگاهها
مدرن سازي تشکيالت و توانمند سازي مديريتي بنگاهها•
متناسـب بـا مـوج    و آماده سازي  راهبردي مراکز صنعتي همسو سازي•

جديد انقالب چهارم صنعتي
آماده سازي و توانمند سازي بخش هاي خصوصي پيشرو •



ان ما  و  ر و  با  از 


