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  13 از 3 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 مقدمه .1

 هوشمند، اقتصاد ملشا هوشمند هایدارای مؤلفه که شودمی گفته شهری به هوشمند شهر .سعه پایدار اقتصادی و صنعتی استشهرهای هوشمند مکانی ممتاز برای تو

اهيمی چون شهر هوشمند از لحاظ انسانی به مف .است هوشمند اداری مدیریت و هوشمند زندگی سبک شهروندان هوشمند، هوشمند، زیست محيط هوشمند، ترابری

 پيوند نزدیکی دارد. "شهر دانش محور ".  "شهر انسانيت محور "، "شهر آموزش محور"، "شهر خالقيت محور"

 كاربردی شهر هوشمندتعریف  .2

عمليات شهری و  ییکند تا کيفيت زندگی، کارااستفاده بهينه می گرید لیو وسا (فاوا): شهر هوشمند، شهری نوآور است که از فناوری اطالعات و ارتباطات ونسکوی

محيطی، ستزی و اجتماعی اقتصادی، هایجنبه به توجه با را آتی و کنونی هایرا ارتقا دهند، درحالی که سازگاری و مطابقت با نيازهای نسل ریپذیرقابت عالوهخدمات، به

 .کندتضمين می

 



 
 

 

  13 از 4 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 رویکردهای شهر هوشمند .3

 شهر هوشمند پایدار 

 آب و انرژی صرفم رویکرد، این در مسئله مهمترین شکبدون .باشدمی شهر محيطیزیست سازگاری جنبه بر تمرکز هوشمند، شهر رویکردهای ترینمتداول از یکی

 .دارد ترابری وسایل یورسازبهره انرژی و جایگزین منابع انرژی، مصرف در جوییصرفه مثل مباحثی به زیادی بسيار توجه محيطی،رویکرد زیست که است بدیهی و است

 .کرد مشاهده را گذاریسرمایه نتيجه در بازده ارتقای و گذاریآثار سرمایه توانمی سهولت به که است این انرژی مدیریت مزایای از یکی

 سازی حسگرهاسازی شهر به یاری شبکههوشمند 

 شمار، بی حسگرهای  با شهر  کردن مجهز رویکرد، این در .است   همه چيز اینترنت یا (IoT)اشيا  اینترنت وسيله به شهر  هوشمندسازی   پيشبرد  دیگر، متداول رویکرد

 آلودگی حسگرهای  ،هوا حسگرهای آلودگی  ترافيکی، حسگرهای  مثل حسگر  هزار هزاران از هاداده این .سازد می ممکن را هااز داده زیادی بسيار  حجم به دسترسی  

مشکالت   حل برای گرهاحس  این از .شوند می پردازش و ذخيره تجميع، هاداده مرکز در و مخابره ...و امنيتی هایدوربين هوا، رطوبت گيریاندازه حسگرهای  صوتی، 

 پيچيده فنی ختزیرسا یک نگهداری هنگفت هایهزینه با صرف گرچه حسگرها، سازیشبکه یاری به هوشمندسازی رویکرد .دبر بهره توانمی شهر بستر  در متعددی

 .آورد فراهم شهر در موجود هایچالش دشوارترین رفع با رابطه در را بينش مناسبی تواندمی اما شود،می عملی



 
 

 

  13 از 5 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 شهر هوشمند مبتني بر مشاركت 

 به اصطالحا   که(ر مردم و بخش خصوصی و دولت یا شهرداری با یکدیگ    عموم مشارکت  و شهروندان  توانمندسازی  بر بيشتر  هوشمند،  شهر  با رابطه در رویکرد سومين 

 .تکيه دارد خوب زمامداری شيوه به شهر روزمره مسائل حل و امور اداره در)است شده مشهور مشارکت خصوصی، عمومی و مردمی

شين  رویکرد سه  ترکيب با که جامع و نگرکل رویکرد یک صل  پي شمند،    ابعاد سایر  عالوهبه شود می حا سبی  حلراه تواندمی شهر هو  شيوه  بهترین افتنی برای منا

 .باشد شهر هوشمندسازی

 :یابد دست زیر اهداف به بتواند تا کندمی تزریق خود های فيزیکیزیرساخت درون به را اطالعات هوشمند، شهر گفت توانمی

 شهروندان، رفاه بهبود  

 شهر، در جابجایی تسهيل  

 وری،بهره افزایش  

 انرژی، در جوییصرفه  

 هوا، و آب کيفيت بهبود  

 آنها، عاجل رفع و شهری مشکالت کشف  

 ها،بحران پویای مدیریت  



 
 

 

  13 از 6 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 بهتر، تصميمات خذا جهت اطالعات و هاداده آوریجمع  

 دسترس، در منابع از مؤثر استفاده  

 هاحوزه و نهادها سراسر در مشارکت ساختن پذیرامکان جهت اطالعات گذاشتن اشتراك به. 

 های شهر هوشمندها و ویژگيمولفه .4

 گرفت خواهد ارقر مدنظر هوشمند،  شهر  اساسی   عدب شش  این مطالعه، در تطبيقی، مطالعات برای مناسب  چارچوبی دریافت و هوشمند  شهر  مفاهيم غربال منظوربه

 .می شود ارائه آن کلی طرح شکل در که

 



 
 

 

  13 از 7 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 

 فراهم منظوربه .دباش  حاضر  آن هایعمل ابتکار ها وپروژه در فوق ویژگی 6 از یکی حداقل بایست می شدن  هوشمند  سمت  به شهر  هر حرکت برای بتوان گفت شاید  

 .شودمی ارائه زیر جدول در هرکدام مورد در اجمالی توضيحات شده، ذکر هایمشخصه مورد در کلی دیدی کردن

 شرح مشخصه

 اقتصاد هوشمند
 همچنين و فاوا محوریت با هپيشرفت خدمات و ارائه توليد تر،بيش  وری بهره الکترونيکنی، تجارت و بازرگانی الکترونيکی، کسب وکار  عمدتا  هوشمند،  اقتصاد  از مقصود 

صوالت،  ارائه سب  مدلهای انواع با خدمات و محتوا مح شد جدید می وکارک صاد  .با شمند  اقت شه  ایجاد سبب  هو ش  سازگان بوم و هاخو سب  مثل( مندهو  وکار ک

 .شودمی  )ارآفرینی دیجيتالیک و يکیالکترون

 مردم هوشمند

 پرورش، و آموزش به ردمم دسترسی   محور، مشاغل فاوا  در اشتغال  الکترونيکی، هایسامانه  و هاپایانه با کار هایمهارت دارای شهروندانی  هوشمند،  مردم از مقصود 

 سازد می قادر را جامعه و مردم ویژگی، این .باشد می هانوآوری توسعه  و خالقيت ترویج هدف با فراگير جامعه یک درون انسانی  هایظرفيت مدیریت و انسانی  منابع

ستفاده  آنها از و پردازش را آنها نياز صورت  در و کرده را ایجاد هایی داده پایگاه تا صميم  در هاداده این از بتوانند تا کنند ا  و خدمات اراده و توليد محتوا ری،گي ت

 .نمایند برداریبهره محصوالت،

 حکمرانی هوشمند

 که شود می تیتعامال و خدمات شامل  که باشد شهر می  سراسر   در شهری  درون پيوسته  هم به حاکميت اعمال ،)هوشمند  زمامداری یا( هوشمند  حکمرانی از مقصود 

صی    دولتی، مدنی، هایسازمان  صو صل  به را جهانی نظام و خ سم ا یک مانند به بتواند شهر  تا کندمی ادغام هم با نياز، صورت  در و نموده هم مت  و کارآمد رگاني

 » سوخت « از را ودخ نياز های مورد روساخت و نرم و سخت های زیرساخت شامل( فاوا فوق، هدف به نيل برای ابزار تریناصلی .دهد ادامه حيات خود به اثربخش

 و شفافيت  شامل  مندهوش  اهداف اینجا، در .کندمی تأمين دسترس  در هایو داده گردیده فعال مشارکت،  افزایش و هوشمند  فرآیندهای با که باشد می )اشخدماتی

 .باشدمی الکترونيکی دولت و فاوا کمک با الکترونيکی خدمات در بستر اتاطالع دادن رارق دسترس در

 تحرك هوشمند

صود  شمند،  تحرك از مق شتيبانی  و آماد یکپارچه هایسامانه  کارکرد هو ستيک،  یا پ ست  زنجيره تأمين مدیریت و ترابری لج سيله به که ا شتيبانی  فاوا و  شود، می پ

شد می ستم    مثال، عنوانبه .با سته  به ایمن، ونقل حمل های سي ست  محيط با سازگار  و هم پيو  خودروها، مترو، قطارها، ها،اتوبوس ترامواها، شامل  توانمی را زی

 از اساتفاده  روی بر را اولویت هوشامند،  تحرك .دانسات  کنند،می اساتفاده  ونقلحمل روش چند یا یک از اقتضاا  به بنا که پياده عابرین ها و دوچرخه موتورها،

 استفاده  با تا گيرد قرار عموم دسترس  در ونقلحمل سيستم   و مسير  مورد در معتبر اطالعات بایست  می و دهدمی قرار جابجایی برای ترپاك غيرموتوری هایگزینه



 
 

 

  13 از 8 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

شار  افزایش از و جوییصرفه  هاهزینه در بتوان اطالعات این از  ایشبکه  ونقلحمل مدیران تا کرد ایجاد کاری سازو  و آورده عمل به جلوگيری ایگلخانه گازهای انت

 .دهند افزایش را شهر در شهروندان جابجایی و وآمد رفت بازدهی و بهبود را خود خدمات بتوانند

محيط زیست 

 هوشمند

 و کنترل گيری،زهاندا هایسيستم   محور، انرژی فاوا هایشبکه  تجدید پذیر، هایانرژی مثل مواردی شامل  که هوشمند  انرژی بر تمرکز هوشمند،  زیست  محيط در

سازی  آلودگی، پایش ست  گرفته قرار شهری،  سبز  ریزیبرنامه سبز و  هایساختمان  رفاهی، مراکز و هاساختمان  نو ضوعات  به آن کنار در و ا  در وریبهره مثل یمو

 فاضالب،  تخليه هایپسماند، سيستم    مدیریت معابر، روشنایی  مثل شهری  خدمات .شود  می پرداخته فوق اهداف به رسيدن  راستای  منابع در جایگزینی و استفاده 

 .باشندمی هوشمند زیست محيط بارز هایمثال گيرند،قرار می استفاده مورد آب کيفيت بهبود و آلودگی کاهش جهت که آبی منبع هایسيستم

 زندگی هوشمند
 زندگی یک عنوانبه مندهوش  زندگی از .باشد میاند،  آمده وجودبه فاوا کارگيریبه نتيجه در که مصرف  عادات و رفتار زندگی، هایسبک  هوشمند،  زندگی از مقصود 

ستانداردهای  برگيرنده در که متنوع فرهنگی امکانات با و با طراوت فرهنگ، با شهر  یک در امن و سالم  سيار  اقامتی ا شد می کيفيت اب هایخانه و باال ب  تعبير نيز با

 .است مرتبط نيز اجتماعی هایسرمایه و اجتماعی انسجام از باالیی سطح با زندگی هوشمند .ودش می

 شهر هوشمند یاجزا .5

 بررسی در گذارد،می فناوری یکارگيرگرف خود در جامعه، پا را فراتر از توسعه و بههای مربوط به شهر هوشمند با مشارکت شهروندان و تأثير شآنجا که ابتکار عمل از

 نفعانیمل سازمانی مثل نقش ذاجتماعی، منابع و مهارت های انسانی و همچنين به عوا هیآموزش، سرما ادگيری،یبه عوامل انسانی و اجتماعی مثل  دیمند، باهوش شهر اجزای

 ریمند را مطابق جدول زای شهر هوشاجز اصلی عامل سه توانکل نگر مي کردیرو کیمبذول داشت. با اتخاذ  ایژهوی توجه شهر، نياز مورد مالی منابع کنندگانو تأمين

 .کرد بندیدسته



 
 

 

  13 از 9 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 

 ساختن شهر هوشمند ياتیعمل .6

 نیرد کرد. بدکتر خشهر هوشمند را به اجزای کوچشده  فیمشخصه تعر  6از  کیهر  ستیمی با ده،یمند و تکميل چارچوب برگزعملياتی ساختن مفهوم شهر هوش برای

شش مشخصه به  نیاز ا کیهر ایبر هوشمند، شهر نمودن اتیعملي سهولت برای و شوند می تقسيم آن دهندهمشخصه شهر هوشمند به عوامل تشکيل 6از  کیمنظور هر

 .گرددبندی مفاهيم و مبانی شهر هوشمند استفاده میبه همين منظور و همچنين برای جمع زیرفه مرتبط اشاره می شود. از جدول مؤل نیمهمتر



 
 

 

  13 از 10 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 



 
 

 

  13 از 11 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

   شهر هوشمند يالزامات قانون .7

 هوشمند، آغاز از هایشهر تأسيس و موجود شهرهای هوشمندسازی در گذاریسرمایه برای هوشمند شهر ذینفعان و گذارانقانون مداران،سياست موافق نظر جلب

 رکردنپ نيازمند هوشمند هرش برای گذاریمقررات و قانونگذاری .است مهمات اهم از آب، منابع و هاسرچشمه ویژهبه طبيعت از حفاظت انرژی، مصرف کاهش منظوربه

 :است حوزه هفت در مقرراتی قانونی خألهای

 

 

 

 

 



 
 

 

  13 از 12 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 هوشمندسازی در موفق شهرهای تطبیقي مطالعات .8

 و راهکارهای اجرا شده برنامه شهر

 بارسلونا

 خدمات هوشمند، سيستم    راهنمای هایبارسلونا، چراغ  شهر کالن ترابری ، شبکه 1بارسلونا   هوشمند  هوشمند، شبکه   آبياریرتبه یک شهر هوشمند،   

 بارسلونا فای وای سيستمتلفنی،  مراقبت

 آمستردام

(،  ITO برج پروژه (ساختما  مدیریت هوشمند  ، سيستمهای  3(سبز  انرژی (برق شبکه  به کشتی  اتصال  ، پروژه2اقليمی خيابانرتبه سوم شهر هوشمند،    

 سالمت پژوهشکده پروژه

 نيویورك

 اولویت ترافيک، سيستم   مدیریت آینده، سيستم   ترابری سيستم   توسعه ، 4نيویورك آب بيسيم  داخلی، شمارگرهای  محيطهای در هوشمند  نورپردازی

 تيراندازی واقعی زمان هوا، آشکارسازی کيفيت آب، پایش کيفيت پسماند، پایش هوشمند ترافيک، مدیریت سيگنال

                                                 
 .باشدمی هوشمند خودروهای و هوشمند هایخانه هوشمند، توزیع تجدیدپذیر، انرژی نظير هاییمؤلفه دارای شبکه هوشمند 1
ستفاده  برای خرید مراکز محوریت با خودرویی ترافيک فاقد هایخيابان برای جامع و جعلی مفهومی خيابان، اقليم 2 ست  سواران دوچرخه یا پياده عابران ا ضاهای  :ازجمله متعددی هایجنبه بر که ا شد،  عمومی ف ضاهای  آمدو  ف

 .دارد تمرکز کارآفرینی فضاهای و لجستيکی
 کنند استفاده سبز انرژی از است شده ایجاد بندر در که برق شبکه اتصال درگاه 195 از به یکی اتصال با ژنراتور، دیزل طریق از انرژی تأمين جایبه آمستردام بندر داخل هایکشتی که کندایجاد می را امکان این پروژه این 3
 برد نام )IOT (اشيا اینترنت بحث در ی کنترل مصرف آب در سطح شهر هاسيستم بزرگترین از یکی عنوانبه توانمی سيستم این از 4



 
 

 

  13 از 13 صفحه

 

 

 ساخت/مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت معاونت  فناوری و 

 منچستر
 خانه در دیجيتالی انرژی مدیریت سازی، سيستمدیجيتال حوزه

 سونگدو
 مصنوعی هوش فناوری با چيزهمه و جاهمه تجهيز و حسگرها ها،دوربين ها،پارك ها، خودروها،خانه ها،جاده هوشمندسازی

 بوسان
 درصد 68 ميزان به شهر این هوای در کربن اکسيددی کاهش

 

 

. به گزارش ميهوشمند هست یخدمات، هم اکنون شاهد ظهور شهرها یآن بر حوزه راتيو تاث اياش نترنتی. با گسترش استندين ندهیاز آ یليتخ گریهوشمند د یشهرها

 نی. بر اساس اشودیم ليتشک اينشهر در سراسر د 6۰۰دالر خواهد داشت که از  ارديليم 4۰۰معادل  یهوشمند بازار یصنعت شهرها 2۰2۰تا سال  ینزيمک ک یموسسه

 خواهند کرد. ديتول 2۰25ر سال را د ايکل دن یناخالص مل ديدرصد از تول 6۰شهرها  نیا قيتحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


