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 ورود / عضویت

مشارکت در جمع سپاریمشارکت در تدوین سیاست های کلی فضای مجازی دنبال کردن (147)
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"مشارکت در جمع سپاری تدوین سیاستهای کلی فضای مجازی" 

فضای مجازی، بستر نوینی را برای جوامع بشری بوجود آورده است که روز به روز بر عمق و گستره ی آن افزوده می شود و آثاری چشم گیر بر تمامی شئون و ابعاد زندگی فردی و

اجتماعی بشر امروز بر جای می گذارد. 

سیاست های کلی به عنوان یک سند باالدستی، فرابخشی و فراقوه ای از این قابلیت برخوردار است که ضمن تب�ن اهداف بلندمدت نظام در این حوزه، نقشی وفاق آفرین در تمام

بخش های ذیربط به سوی وضعیت مطلوب ایفا نماید. از آنجایی که مشارکت عمومی و نخبگانی در اداره ی امور کشور یکی از خواسته های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

در سطوح مختلف بوده است، مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیاده سازی نظام جمع سپاری از طریق «سامانه ی نجم»، تالش

نموده است بستر الزم را برای مشارکت بیش از پیش آحاد جامعه در فرآیند سیاستگذاری فراهم نماید. 

از این رو، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر دارد در فرآیند تدوین سیاستهای کلی فضای مجازی، از نقطه نظرات و پیشنهادات عموم اندیشمندان، نخبگان، صاحب

نظران و افراد عالقه مند به موضوع، از طریق جمع سپاری بهره مند گردد. 

در این فرآیند، توجه به خطوط راهنمای زیر مورد تأکید می باشد: 

1- مواجهه ی فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی 

2- تسلط علمی و فناوری در تمامی شاخه ها و رشته های مورد نیاز در فضای مجازی 

3- بهره مندی حداکثری جامعه از فرصت ها و ظرفیت های فضای مجازی و نیز کاهش حداکثری تهدید های آن 

4- تولید وسیع و زاینده ی خدمات و محتوای جذاب و متنوع بر اساس اسالم ناب محمدی (ص) و گفتمان انقالب اسالمی و نیازهای مربوط به سبک زندگی اسالمی ایرانی با

بهره گیری از مشارکت مردمی و بخش خصوصی در این زمینه 

5- تقویت ارکان هویت ملی و مصون سازی جامعه نسبت به آسیب های فرهنگی و اجتماعی و پیشگیری از تبادل محتوای سوء 

6- بهره گیری حداکثری از فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت رشد و بالندگی اقتصاد دانش بنیان بر مبنای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

7- استحکام حاکمیت و امنیت ملی و افزایش اقتدار ملی و تقویت بنیه ی دفاعی بازدارنده ی کشور در فضای مجازی 

8- گسترش تعامالت علمی، فکری و فرهنگی با سایر جوامع و نهادها و سازمان های منطقه ای و بین المللی در جهت پیشبرد اهداف نظام با تأکید بر نشر مفاهیم و ارزش های

انقالب اسالمی و فرهنگ غنی ایرانی اسالمی 

با توجه به اینکه این جمع سپاری تا تاریخ 1/3/1400 فعال خواهد بود، از مخاطبان گرامی خواهشمند است پس از ثبت نام و یا ورود در سامانه ی نجم، با در نظر گرفتن خطوط

راهنمای فوق، ایده ها و بندهای پیشنهادی پیرامون سیاستهای کلی فضای مجازی را ذیل یک یا چند محور از موارد زیر بر حسب حوزه ی تخصصی، تجربی و یا دغدغه مندی

خود ارائه فرمایند. 
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محورهای جمع سپاری سیاستهای کلی فضای مجازی: 

1- از نظر شما مهم ترین فرصت ها و ظرفیت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف در حوزه ی فضای مجازی چیست؟ 

2- به نظر شما سیاست های کلی فضای مجازی به چه حوزه ها و مضامینی باید بپردازد؟ 

3- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «نقش فضای مجازی در حوزه فرهنگ و سبک زندگی اسالمی-ایرانی» ارائه فرما�د. 

4- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «اقتصاد دیجیتال (صنعت سخت افزار و نرم افزار، خدمات دیجیتال، تجارت و کسب و کار الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک)»

ارائه فرما�د. 

5- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «مدیریت کالن فضای مجازی کشور» ارائه فرما�د. 

6- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «امنیت و ایمنی در فضای مجازی» ارائه فرما�د. 

7- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «هویت ملی، فرهنگ سازی و مصون سازی نسبت به آسیب های فرهنگی و اجتماعی» ارائه فرما�د. 

8- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تأمین زیرساختهای مورد نیاز شبکه ملی اطالعات و ارتباطات در فضای مجازی» ارائه فرما�د. 

9- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «محتوا در فضای مجازی» ارائه فرما�د. 

10- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تحقیق و توسعه مورد نیاز فضای مجازی» ارائه فرما�د. 

11- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «مشارکت و فعال سازی ظرفیت های بخش عمومی، خصوصی و مردم نهاد در فضای مجازی» ارائه فرما�د. 

12- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «نظام حقوقی، قضایی و انتظامِی فضای مجازی» ارائه فرما�د. 

13- بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تأمین و تقویت امنیت مّلی و دیپلماسی سایبری و تعامالت منطقه ای و بین المللی در حوزه فضای مجازی» ارائه فرما�د. 

14- سایر ایده ها و بندهای سیاستی پیشنهادی خود را برای تدوین سیاست های کلی فضای مجازی ارائه فرما�د.

اطالعات جمع سپاری

1400/3/1 - 1399/12/12 شروع و پایان

اجتماعی فرهنگی اقتصادی علم و فناوری موضوعات
سیاسی

کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعیکمیسیون کمیسیون ها
زیربنایی و تولیدیکمیسیون سیاسی، دفاعی و

امنیتیکمیسیون اقتصادکالن، بازرگانی و
اداریکمیسیون حقوقی و قضایی

#مقاوم سازی اقتصاد#اشتغال کلیدواژه ها

#علم و فناوری#امنیت ملی#کسب وکار

#شفافیت#خودکفایی#بودجه ریزی

#بخش خصوصی

 اشتراک گذاری

توضیحات

معرفی و راهنمای مشارکت در جمع سپاری 

جمع سپاری های مرتبط

https://najm.cfss.ir/page/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه اینترنتی محفوظ و متعلق به مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

راهنمای سریع: 
درسامانه ثبت نام کنید، سپس به سامانه ورود کنید/ درقسمت منوهای باالی
صفحه روی "شرکت درجمع سپاری" کلیک کنید/ روی هرکدام از جمع سپاری هایی
که برچسب فعال دارند تمایل دارید کلیک کنید/ درباالی صفحه، روی دکمه
سرمه ای "مشارکت در جمع سپاری" کلیک کنید/ درصورت نیاز و اخطار سامانه،
اطالعات بخش کاربری خودرا تکمیل کنید و مجددا به صفحه مشارکت بازگردید و
جمع سپاری را آغاز کنید (در جمع سپاری، به سواالتی که تمایل دارید پاسخ داده و
درصورت نیاز، یک فایل فشرده را که حاوی تمامی فایل های پژوهش شماست نیز
می توانید بارگذاری نما�د)/ در انتها دکمه "تا�د قوانین و ثبت اطالعات" را بزنید
و کد رهگیری دریافت نما�د)/ درصورت مشکل یا سوال، تماس باشماره:

66971676

آدرس:  
تهران، خیابان آیت ا...طالقانی، نرسیده به خیابان حافظ، مقابل ساختمان وزارت

نفت، پالک 376 - طبقه دوم 
مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی 

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تلفن: 66971676 
info@cfss.ir :ایمیل
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