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1زهرا میرزاحسین

اییمجموعهایازکسبوکاره)صنعتخاصحرفهایسازیعبارتاستازتالشیمستمربراینظاممندکردنوساماندهییک
تباهدفبهرهمندیبیشترعرضهکنندگانومشتریانازمزایایصنع(کهمحصوالتوخدماتمشابههمارائهمیکنند

حرفهایسازیصنعتهویتدیجیتال

مجموعهکسبوکارهایمشابه:عرضهکاالوخدمات

نیازمندیوتقاضا
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انواع مدل های حرفه ای سازی

2 حرفهایسازیصنعتهویتدیجیتال

مدل توصیفی 

مدل فرآیندی 

(  بازار)مدل قدرت 

.خصوصیاتوویژگیهاییکهیکحرفهرابعنوانحرفهایمتمایزازحرفدیگرتعریفمیکند،توصیفمیکند

سهبومجموعههایازک)ضوابط،معیارهاواستانداردهایحرفهموردنظربهمنظورتامینمصالحعمومیتعیینمیشوندوتازمانیکهیکصنعت

.مایدهمهمعیارهارابرآوردهنکند،حرفهمحسوبنمیشودوحرفهمذکورمطابقآنهاخدماتیراعرضهمیکندکهمصالحعمومیراتامینن(کارها

هدردراینمدل،یکفرآیندپنجمرحلهایک.برخالفمدلتوصیفی،مدلفرایندیزنجیرهایازرویدادهارابرایحرفهایسازیتعریفمیکند

.آن،هرمرحلهاثرمستقیمبررویمراحلقبلیدارد،دنبالمیشود

ودرشهرایطیکوضعیتانحصاریبرایواجدینوایجادتنظیممقرراتورودبهحرفهتوسطانجمنهایحرفهایویادولتهادراینمدلازطریق

.خدماتارائهشدهتوسطآنها،انگیزهحرفهایسازیباالمیرودرقابتوافزایشقیمتنتیجهکاهش

زدمشتریانرابهبودمیبخشد،حتیاگهرآنمقهررات،دسهتمموردانتظارورضایتدرواقعوضعواعمالمقرراتورودبهحرفه،کیفیتخدمات

.حرفهایهاراافزایشدهدویارقابترامحدودکند

پیدایشیکصنعتجدید
ارائهبرنامههای
آموزشیمرتبط

کسبحمایتقانونیتدوینمنشوراخالقیایجادانجمنحرفهای
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«مک کانل»مولفه های بلوغ حرفه ای 

3 حرفهایسازیصنعتهویتدیجیتال

(  تمجوز فعالی)صدور پروانه  اشتغال  انجمن های حرفه ای منشور اخالقی

دوره های آموزش آکادمیک دوره های آموزش حرفه ای و (CPD)مستمر توسعه حرفه ای 
صدور گواهینامه

مسیرحرفهایسازیصنعت

پیدایش
نیازمندیهاو
تقاضادر
بازار

عرضهوارائه
خدماتو
محصوالتو
توسعه
صنعت

.در حال حاضر صنعت هویت دیجیتال در کشور در سطوح پایین بلوغ حرفه ای قرار دارد
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ر این نظام ها مهم ترین نظام های پشتیبان فعالیت های حرفه ای در صنایع و بازیگران ذینقش د

4 حرفهایسازیصنعتهویتدیجیتالدرکشور

نظامحمایتی
هدفتسهیلگریوبا

حمایتهمهجانبه
ارتقاحقوقمادیومعنویاعضا

ازمنافعتجاریواحدهایصنعتیو
متخصصان

صنعت

نظامحاکمیت
باهدفتنظیمروابطبخشدولتیوخصوصی

ونظارتبرفعالیتسهنظامدیگر
جهتحفظمنافعشهروندان

درعرصهعمومی

نظامحرفهای
باهدفساماندهیوانتظامفضای

افزایشکیفیتخدمات:حرفهای
مهندسی،ارتقاجایگاهمهندسانو
هکارشناسانشاغلونیزنظمبخشیب

...فعالیتهایکسبوکارو

وآموزشنظام
پژوهش

مجمعتشخیصمصلحتنظام
شوراهایعالی

مجلس
معاونتعلمیفناوریریاستجمهوری

وزارتصمت
وزارتکار
قوهقضاییه

انجمنصنفیکارگری
(سندیکاها)انجمنصنفیکارفرمایی
سرمایهگذاران
مراکزنوآوری
مراکزرشد

پارکهایعلموفناوری
مراکزشتابدهنده

مدارس
دانشگاهها

پژوهشگاههاواندیشکدهها
انجمنهایعلمی

سازمانفنیحرفهای
آموزشگاههایحرفهای

(اتحادیهها)نظامصنفی
مهندسیها/نظامحرفهای

(انجمنحرفهای)
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ستمیحرفه ای سازی صنعت هویت دیجیتال در رویکرد اکوسی

5 حرفهایسازیصنعتهویتدیجیتالدرکشور

.یه های پشتیبان استمطابق ادبیات اکوسیستمی، حرفه ای  سازی صنعت هویت دیجیتال معادل توسعه اکوسیستم کسب و کار هویت دیجیتال در ال

نهادهایحرفهای
(اقتصاد)صنعتوبازار

هویتدیجیتال

بازیگرانحاکمیتی

نهادهایحمایتی
(نهادهایتسهیلگرنوآوری/نهادهایصنفی)

نهادهای
علمیپژوهشی

.مفهوم اکوسیستم کسب وکار، اولین بار توسط جیمز مور جایگزین مفهوم صنعت شده است
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گام های اجرایی حرفه ای سازی صنعت هویت دیجیتال در کشور

6 حرفهایسازیصنعتهویتدیجیتالدرکشور

ین طراحی مدل حاکمیت و انجام عملکردهایی نظیر سیاست گذاری، تعی•
وان ایفای نقش برهان به عن... )متولی حکمرانی، تدوین چارچوب اعتماد، 

تم مشاور تخصصی مرکز ملی فضای مجازی در ارایه مدل معماری اکوسیس
(ای مجازیهویت و تدوین پیش نویس سند تفصیلی نظام هویت معتبر در فض

توسعه نظام حاکمیت هویت دیجیتال 

تیتقاضای بازار و پیدایش ارائه دهندگان خدمات و محصوالت هوی
(جیتالشکل گیری هسته اولیه اکوسیستم کسب و کار هویت دی)

ID ECOSYSTEM
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گام های اجرایی حرفه ای سازی صنعت هویت دیجیتال در کشور
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وان ایفای نقش برهان به عن... )متولی حکمرانی، تدوین چارچوب اعتماد، 

تم مشاور تخصصی مرکز ملی فضای مجازی در ارایه مدل معماری اکوسیس
(ای مجازیهویت و تدوین پیش نویس سند تفصیلی نظام هویت معتبر در فض

توسعه نظام حاکمیت هویت دیجیتال 

و ترویج آن از طریق ( برهانIAMواژه نامه تخصصی )توسعه بدنه دانش هویت دیجیتال •

«آی دی پدیا»توسعه دانشنامه اینترنتی هویت دیجیتال 

(تعریف رشته، گرایش، سرفصل های آموزشی)ایجاد برنامه های آموزش آکادمیک•

(مدرسه کسب و کار برهان)ایجاد برنامه های آموزش حرفه ای و صدور گواهینامه•

تعریف پروژه های پژوهشی توسعه ای و کاربردی مطابق با نیاز صنعت•

ساختارسازی الزم ازجمله ایجاد انجمن علمی، آزمایشگاه، پژوهشگاه•

ایجاد برنامه حمایت از نخبگان هویت دیجیتال•

و پژوهش هویت دیجیتالتوسعه نظام آموزش

تیتقاضای بازار و پیدایش ارائه دهندگان خدمات و محصوالت هوی
(جیتالشکل گیری هسته اولیه اکوسیستم کسب و کار هویت دی)

ID ECOSYSTEM



زهرا میرزاحسین
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(تعریف رشته، گرایش، سرفصل های آموزشی)ایجاد برنامه های آموزش آکادمیک•

(مدرسه کسب و کار برهان)ایجاد برنامه های آموزش حرفه ای و صدور گواهینامه•

تعریف پروژه های پژوهشی توسعه ای و کاربردی مطابق با نیاز صنعت•

ساختارسازی الزم ازجمله ایجاد انجمن علمی، آزمایشگاه، پژوهشگاه•
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ID ECOSYSTEM• کانون متخصصان هویت دیجیتال»ساختارسازی و ایجاد نهادی تحت عنوان»

بخشیدسته بندی خدمات و محصوالت هویتی جهت تعرفه گذاری و سایر فرایندهای اانتظام •

(در کشور توسط برهانموجودهویتیراهکارهایشناسایی و خوشه بندی)

مورد نیاز برای اشتغال ( KSA)توسعه مدل شایستگی هویت دیجیتال و تعیین دانش، مهارت و توانایی •

در هر حوزه حرفه ای

ور تدوین برنامه ارزیابی و رتبه بندی افراد حقیقی و حقوقی، خدمات و محصوالت حرفه ای و صد•

پروانه اشتغال و سایر مجوزها، ایجاد ساز و کار ارجاع کار

CPDتوسعه برنامه های •

تدوین برنامه رسیدگی به شکایات حرفه ای•

تدوین اخالق حرفه ای•
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مدل شایستگی نیروی کار در صنایع مختلف

7 حرفهایسازیصنعتهویتدیجیتالدرکشور
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ایجاد برنامه حمایت از نخبگان هویت دیجیتال•

و پژوهش هویت دیجیتالتوسعه نظام آموزش
«کانون متخصصان هویت دیجیتال»ساختارسازی و ایجاد نهادی تحت عنوان •

بخشیدسته بندی خدمات و محصوالت هویتی جهت تعرفه گذاری و سایر فرایندهای اانتظام •

(در کشور توسط برهانموجودهویتیراهکارهایشناسایی و خوشه بندی)

مورد نیاز برای اشتغال ( KSA)توسعه مدل شایستگی هویت دیجیتال و تعیین دانش، مهارت و توانایی •

در هر حوزه حرفه ای

ور تدوین برنامه ارزیابی و رتبه بندی افراد حقیقی و حقوقی، خدمات و محصوالت حرفه ای و صد•
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CPDتوسعه برنامه های •

تدوین برنامه رسیدگی به شکایات حرفه ای•
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توسعه نظام حرفه ای هویت دیجیتال

هویت دیجیتال( سندیکا)ایجاد انجمن صنفی کارفرمایی •
و  ایجاد مکانیزم های حمایتی برای صنایع و تجاری سازی ایده های نوآورانه•

...توسعه استارتاپ های هویتی ازجمله ایجاد مرکز رشد، مرکز نوآوری و 
توسعه بیمه هویت دیجیتال•

توسعه نظام حمایتی هویت دیجیتال

تیتقاضای بازار و پیدایش ارائه دهندگان خدمات و محصوالت هوی
(جیتالشکل گیری هسته اولیه اکوسیستم کسب و کار هویت دی)

ID ECOSYSTEM



8زهرا میرزاحسین حرفهایسازیوتوسعهاکوسیستمصنعتهویتدیجیتالدرکشور

CIDPRO™ – Certified Identity Professional – program

(Identity Professionals)

اولینسازمانحرفهایبینالمللیدرحوزههویتدیجیتال



باسپاسازحسنتوجهشما

راهبران هویت مجازی آینده


