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معرفی پایگاه:
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقيقات مخابرات) ایران ،یکی از قدیمیترین نهادهاي پژوهشی حاكميتی در حوزه فاوا و مفز متفکر و مشاور مادر وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات به شمار میرود .از ماموریتهاي اصلی این پژوهشگاه نهادینه كردن رشد و ارتقاي وضعيت دانش ،فناوري و نوآوري كشور با بسترسازي و برنامهریزي خردمندانه همراستا با اولویتهاي
تعيين شده در اساسنامه ،احکام و اسناد باالدستی كشور میباشد.
پژوهشگاه به عنوان بازوي توانمند مشاوره وزارتخانه است كه میبایست با ایفاي نقشی موثر در راستاي گسترش و بهبود پژوهش و توليد دانش ،زمينه تحقق اهداف مربوط به فناوري اطالعات و
ارتباطات در سند چشم انداز  20ساله و برنامههاي توسعه پنجساله را فراهم آورد .پژوهشگاه عالوه بر فعاليتهاي موثر براي رسيدن به چشمانداز تعيينشده ،نقش مشاور مادر براي وزارتخانه،
شركتهاي تابعه و دیگر نهادهاي حکومتی و به تبع آن نقش هماهنگكننده عرصه تحقيقات علمی ،فنی و اجتماعی را نيز در حوزههاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات ( ICTیا فاوا) ایفا
میكند.
پژوهشگاه عالوه بر فعاليتهاي موثر براي رسيدن به چشمانداز تعيينشده ،نقش مشاور مادر براي وزارتخانه ،شركتهاي تابعه و دیگر نهادهاي حکومتی و به تبع آن نقش هماهنگكننده عرصه
تحقيقات علمی ،فنی و اجتماعی را نيز در حوزههاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات ( ICTیا فاوا) ایفا میكند .بر اساس ماموریتهاي وزارت ارتباطات در قانون برنامه پنجم توسعه،
اساسنامه و حکم مقام عالی وزارت در شروع دوره كاري جدید پژوهشگاه و در چارچوب اساسنامه پژوهشگاه ،عمده ماموریتهاي الزم االجرا براي پژوهشگاه عبارتند از:
برنامهریزي و حمایت منسجم جهت نهادینه شدن پژوهش حوزه فاوا در سطح كشور
مشاوره جهت پاسخگویی به نيازهاي پژوهشی سازمانها و شركتهاي تابعه وزارتخانه و سایر بخشهاي كشور در حوزه فاوا
برنامهریزي و اقدام جهت ارتقاء كيفی و كمی فناوريهاي بومی حوزه فاوا و استفاده از حداكثر توان مهندسی داخلی
ترسيم گسترههاي تحقيقاتی جدید در حوزه فاوا مطابق مرزهاي دانش و ارتقاي توانمنديهاي مؤسسه از طریق مدیریت تحقيق ،برونسپاري و درونسپاري فعاليت¬هاي پژوهشی
برنامه ریزي براي محروميت زدایی ،عدالت اجتماعی و اقتصادي و توسعه متوازن در اجراي طرحهاي تحقيقاتی و تهيه پيوستهاي مختلف اقتصادي ،مقرراتی ،فرهنگی
تهيه استانداردهاي ملی و ارائه راهکارها و ابزار مناسب براي نظارت و ارزیابی بر استانداردها (نظير آزمایشگاههاي تأیيد نمونه تجهيزات و خدمات)
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جلب مشاركت و تقویت حضور بخش خصوصی و تعاونی در تجاريسازي نتایج پژوهش و شبکهسازي ظرفيتهاي موجود
زمينهسازي جهت خلق فرصتهاي شغلی متعدد و سازنده براي فارغالتحصيالن و نخبگان حوزه فاوا
برقراري تعامالت سازنده و دوسویه با پژوهشگاههاي مشابه در كشورهاي منطقه و جهان براي انتقال دانش و افزایش قدرت نرم كشور در زمينههاي پژوهشی با حضور موثر در رویدادهاي مهم
علمی و تخصصی بينالمللی
جلب همکاري و بسترسازي براي حضور نخبگان و فرهيختگان ایرانی حوزه فاوا در خارج از كشور

• رشته و گرایش به تفکیک دانشکده /پژوهشکده:
• این پژوهشگاه از چهار پژوهشکده تشکيل شده است كه عبارتند از:
• پژوهشکده فناوري ارتباطات شامل گروه هاي پژوهشی-1 :اداره آزمایشگاههاي فناوري ارتباطات-2،گروه ارتباطات ثابت-3،گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سيار ،گروه ارتباطات ماهوارهاي-4،
گروه ارتباطات نوري-5 ،گروه مدیریت یکپارچه شبکه

• پژوهشکده فناوري اطالعات شامل گروه هاي پژوهشی-1 :اداره آزمایشگاههاي فناوري اطالعات-2،گروه توسعه نرم افزار-3،گروه سامانه هاي چند رسانه اي-4 ،گروه سکوهاي فناوري
اطالعات و فضاي مجازي -5،گروه مدیریت دانش و سازمان هاي الکترونيکی
• پژوهشکده امنيت فاوا شامل گروه هاي پژوهشی-1 :آزمایشگاههاي امنيت ارتباطات و فناوري اطالعات-2،گروه ارزیابی امنيت شبکه و سامانه ها-3 ،گروه فناوري امنيت اطالعات و سامانه
ها-4،گروه فناوري امنيت شبکه
• پژوهشکده سياست پژوهی و مطالعات راهبردي شامل گروه هاي پژوهشی-1 :گروه توسعه كسب وكار و كارآفرینی فاوا -2،گروه حقوق و مقررات فاوا -3،گروه سياستگذاري و آینده پژوهی
فاوا -4،گروه پژوهشی فرهنگ در فضاي مجازي
•
•
•
•

تسهیالت قابل ارائه:
پسادكتري
برگزاري سخنرانی و كارگاه هاي تخصصی
فرصت مطالعاتی

