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هاي نوظهور هاي تكنولوژي چالش

هاي پيش روي آن و فرصت 5Gمروري كوتاه بر 

در هاي استارت آپي  ايران و شركتوضعيت 
صنعت تلكام

  صنعت تلكامزنجيره ارزش 

 بيوگرافي

رئوس مطالب
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بيوگرافي
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ميكروالكترونيك و مخابرات مهندسي در دكتري

TELEMIC & MICAS, Electrical Engineering Department of Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

محل تحصيل

RFID تگ هاي و بي سيم گرحس شبكه هاي براي كم بسيار مصرفي توان با مدارهاي و آنتن ها ساخت و طراحي

“Antenna and Interface Circuits for Ultra-Low Power Wireless Sensor Networks & RFID Tags”

پايان نامهعنوان 

Doctorate)( كار و كسب مديريت تكميلي ي دوره in Business Administration و MBA دانشگاه ازVUB بلژيك كشور

سوابق تحصيلي
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ايران فضايي پژوهشگاه( علمي هيات عضو(

 نت مبين ارتباطات شركت مديره هيات عضو

اطالعات فناوري حوزه( رفاه بانك مديرعامل مشاور(

سازي بومي هاي پروژه راهبر( )اول همراه( سيار ارتباطات شركت مشاور....(

فضايي تحقيقات مركز رييس

هاي پروژه راهبر و ناظر( ايران پردازي داده شركت مديره هيات عضو core banking بانكي نوين محصوالت و( 

ارتباطات وزارت در هوشمندسازي و اشياء اينترنت طرح مجري

پروژه مدير SMART MEDICAL REFRIGERATOR شركت در DOMETIC لوكزامبورگ

بلژيك لوون دانشگاه و استكهلم سلطنتي دانشگاه در مهمان محقق

اجرايي/ سوابق كاري
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زنجيره ارزش صنعت تلكام
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ICT از مبسوط مترادف يك عنوان به مي توان را IT مي توان بنابراين .گرفت نظر در ICT را IT كرد عنوان تلفن و مخابره تصوير، /صدا پردازش رسانه اي، پخش فناوري هاي انضمام به. 

 شبكه هاي و تلفن تجميع به اشاره براي ICT اصطالح اخيراً .شد تعريف انگليس دولت براي استيونسون دنيس توسط شده تهيه گزارشي در ١٩٩٧ سال در بار اولين براي ICT اصطالح

.است شده هزينه ها در بسياري جويي صرفه باعث تلفن شبكه هاي حذف دليل به تجميع اين .مي رود كار به كامپيوتري شبكه هاي با تصويري /صوتي

Information( اطالعات و ارتباطات فناوري & Communication Technology(
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زنجيره ارزش صنعت تلكام

زنجيره ارزش صنعت تلكام

AT. Kearney Analytics
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هاي فعال در صنعت تلكام اي از شركت نمونه
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هاي فعال در صنعت تلكام اي از شركت نمونه
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هاي فعال در صنعت تلكام اي از شركت نمونه
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)ميليارد دالر(اندازه بازار در هر بخش و هر حوزه 
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اندازه بازار زنجيره ارزش صنعت تلكام و رشد هربخش 
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سهم بازار سه بازيگر اصلي در هر دسته از زنجيره ارزش



15https://www.idc.com/promo/global-ict-spending/forecast

ارقام به ميليون دالر

ARTIFITIAL INTELLIGENCE

NEW MOBILE DEVICES
WEARABLE DEVICES

3D PRINTING IN HEALTH 
SECTOR MAINLY

VR/AR IN 
INDUSTRIES

QUANTUM COMPUTING

VOICE DATA 
ANALYTICSIOT

BLOCKCHAIN

ROBOTICS

5G USAGE IN 
INDUSTRIES

11%

52%

)٢٠٢٣-٢٠١٨(پيش بيني اندازه بازار زنجيره ارزش صنعت تلكام در دنيا 
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هاي  وضعيت ايران و شركت
كاماستارت آپي در صنعت تل
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WORLD

IRAN

wearesocial.com. Report 2019

Population Mobile Sub Internet User Social Media user Mobile Social Media user

در ايران در مقايسه با جهان تلكامشاخص هاي صنعت 



18ITU Report

صنعت تلكامرتبه ايران در شاخص هاي مرتبط با 
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زنجيره ارزش صنعت تلكام

زنجيره ارزش صنعت تلكام

AT. Kearney Analytics
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www.Irannsr.ORG

استارت آپ هارويدادهاي ايران در زمينه 

ها آپ مرحله رشد استارت

ها عمر استارت آپ
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هلدينگ طرفه نگار
هاست ايران

تجارت الكترونيكي ارتباط فردا

شبكه اطالعات فراگير فراپيوند

هلدينگ طرفه نگار

دانشگاه صنعتي شريف

هلدينگ فنآپ
مجموعه اي از شركت هاي خصوصي

هلنديگ سراوا

www.Irannsr.ORG

شتاب دهنده هاي ايراني
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ها در كشور وضعيت حوزه فعاليت استارت آپ
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ها مدل درآمدزايي استارت آپ
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هاي بزرگ ها با شركت مدل همكاري استارت آپ
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ها در كشور وضعيت حوزه فعاليت استارت آپ

ذارانوضعيت تحصيلي بنيانگ انتحصيلي بنيانگذارسطح  پذيري زمان دستيابي به مقياس
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ها در كشور وضعيت حوزه فعاليت استارت آپ
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ها هاي الزم براي تكميل تيم استارت آپ عمده مهارت
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و  5Gمروري كوتاه بر 
هاي پيش روي آن فرصت
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5G چيست؟

 4G قبال که طور همان شد، خواهد )4G )LTE یعنی کنونی رایج استاندارد جایگزین که است صنعتی استاندارد یک 5G تکنولوژی

  به داستاندار این طراحی .است استاندارد این از نسل پنجمین فناوری این است؛ “پنجم نسل” معنای به 5G واژه .شد 3G جایگزین

 اتصاالت سرعت افزایش صرفا استاندارد این هدف البته .است تر سریع بسیار )4G )LTE تکنولوژی از آن سرعت که است ای گونه

 جمله از چیزها همه برای و جا همه در را سرعتی پر بسیار سیم بی اینترنت استاندارد، این .نیست هوشمند های تلفن اینترنتی

 ابزارهای تمام و هوشمند های تلفن آینده در .کرد خواهد فراهم ،)IoT( اشیا اینترنت ابزارهای و هوشمند های خانه متصل، خودروهای

:از عبارتند 5g فناوری های ویژگی مهمترین .کرد خواهند استفاده 5G استاندارد از 4G فناوری جای به سلولی اتصاالت به مجهز

 توسعه پهنای باند  وبهبود  

 سیستم اینترنت اشیاءبه اتصال فوق العاده قدرت

ن تنوعمدر اتصال به دستگاه ها و ارسال داده های  نرخ تأخیر بسیار پا
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كل اتصاالت در % ٦حدود 
5Gدر حوزه  ٢٠٢٥سال 

GSMA (The Mobile Economy-2019)

گيري بازار بر اساس فناوري بيني جهت پيش



31GSMA (The Mobile Economy-2019)

)ميليون( IOTدر  Connectionبيني تعداد  پيش



32OVUM (TMT Intelligence)

MENAدر حوزه  IOTنقشه راه صنايع در بكارگيري 
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هاي نوظهور هاي تكنولوژي چالش
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چالشهاي تكنولوژي هاي نو ظهور

نوظهر تعاريف و فعلي مشاغل تهديد

 ٢٠ و ١٩ قرن در اتوماسيون

ديجيتال هاي ديكتاتوري
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