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 دیجیتال  تحول با صنایع وری بهره افزایش •

 صنایع   برای  جدید وکاری کسب های مدل •

 دیجیتال  تحول با کاری  ساختارهای  بهبود •

 

 دیجیتال  تحول با مشتریان های هزینه  کاهش •

 دیجیتال  تحول با مشتریان زمان هدررفت کاهش •

 دیجیتال  تحول با مشتریان تقاضای  تحریک •

 دیجیتال  تحول با مشتری  کاربری  تجربه بهبود •

 

 (Digital Consumer)دیجیتال  مشتری 

 دیجیتال تحول با اجتماعی رفاه بهبود •

 دیجیتال  تحول با زیست محیط از حفاظت و پایداری  بهبود •

  دیجیتال تحول با حاکمیت کارایی بهبود •

 

 ابری محاسبات •

 مصنوعی  هوش •

 حجیم های داده •

 بلوکی  زنجیره •

   کاروکسب چابکی •

 اشیا  اینترنت •

 افزوده  و مجازی  واقعیت •

   دیجیتال تحول بر مبتنیصنعتی  کارهای راه •

   مدیریت و گردشگری  •

 بانکداری •

  آموزش •

   سالمت •

  تأمین زنجیره •

 (Digital Society)دیجیتال  جامعه

 های محرک تحول دیجیتال فناوری

 ( Smart Economyاقتصاد هوشمند )
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 محورهای مقاالت 

 (Digital Industry)صنعت دیجیتال  

 مرکز تعالی اقتصاد هوشمند  
 و تحول دیجیتال شریف 

نامه نشریه علوم رایانش و فناوری اطالعات انجمن کامپیوتر ایرانویژه  
 با موضوع »تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند«

 

وکار  انجام کسب  نی نو  کردی رو   تالیجیتحول د  ،ی انقالب فناور   دی عصر جد  نی در ا 
مانند    تالی جی د  ی فناور   ی هاوکارها با تمرکز بر جنبهکسب  کرد،ی رو   نی است. در ا 

مصنوع ابر   ،یبلوک  رهیزنج  ،یهوش  دادهکسب  یچابک  ،ی محاسبات   یهاوکار، 
و افزوده تالش    ی ت مجاز یواقع  نیو همچن  لیاتصال موبا   ا، یاش  نترنتی ا   م، یحج

ها و گزارش  قاتینموده و بهبود ببخشند. تحق  ت ی وکار خود را تقوتا کسب  کنندیم
در سال    دهندینشان م از کسب  ۲۰حداقل    ۲۰۲۱که  در    شرو،یپ   یوکارها درصد 

تغ سمت  به  ن  ییجابجا   ی برا   یمهم  راتییحرکت  و  ا   روهایمنابع  راستا   نی در 
 ان، ی در حوزه تجربه مشتر   یمهم  راتییتغ  جادی ا   عثبا  هات یفعال  نی هستند. همه ا 

زود شاهد آن   یلیکه خ  شودی م  ایدر سطح دن  ی وکار کسب  ی ها و مدل  ندهای فرآ
 بود.  میخواه

در حال منسوخ   عی معمول صنا  ی و ساختارها  یوکار کسب  ی هامدل   لی دال  نی ا   به 
 تالیجی هوشمند و د  ی اقتصاد  ی هابه سمت مدل  عی شدن هستند و تحول صنا

 شتاب گرفته است. 

 

که در اقتصاد   ی دی درصد ارزش جد  ۷۰  ندهی که در دهه آ  زنندی م  نیتخم  قاتیتحق
مس  شودیم  جادی ا  پلتفرم   یمبتن  ی وکار کسب  ی هامدل   ر یاز    تال یجی د  ی هابر 

آنجا  از  بود.  در برهه حساس  ییخواهد  تار   یکه کشور ما  دارد،    خی از  قرار  خود 
تحوالت همراه شوند تا   نی وکارها و محققان کشور با ا مهم است که کسب  اریبس

مدرن عقب نمانده و بتوانند از تحوالت به وجود آمده حداکثر  ی ایدن راتییاز تغ 
 . ندی را نما ی بردار بهره

ایران با  انجمن کامپیوتر  این راستا نشریه علوم رایانش و فناوری اطالعات  در 
  مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال دانشگاه صنعتی شریف، همکاری 

 و اقتصاد هوشمند  تحول دیجیتالوع  موضتصمیم دارد تا یک شماره ویژه را به  
حوزه،   این  در  کشور  فعال  پژوهشگران  همراهی  با  بتواند  تا  دهد؛  اختصاص 

از  راه لذا  ارائه دهد.  اقتصاد  و هوشمندی  دیجیتال  تحول  برای  کارهای جذاب 
شود تا با ارسال مقاله در این فعالیت  پژوهشگران فعال در این حوزه تقاضا می 

 .همکاری نمایند 

 


