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نقش فناوری اطالعات وارتباطات در تحوالت آینده روابط عمومی ها 

کنفرانس ملی رویکرد های نوین روابط عمومی ایران

نجفی سوالری . ح. ارائه د

 1396بهمن ماه 24اصفهان



تحوالت جهانی و چالش های آینده : مقدمه •
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:هدف 

اتی اطالعهای ارتباطی آینده فناوری افزایش مهارت ادراکی نسبت به تحوالت •

آشنایی با فناوری های نوین موثر بر  روابط عمومی •

توانمند سازی همکاران روابط عمومی در بهره گیری از ابزار های نوین •



سیر تاریخی فناوری های ارتباطی و روابط عمومی 

.I(رخطیبطوزمـانوجغرافیـابـهمحکوموچهرهبهچهرهارتباطات)طبیعتدرونزندگیبرایفردیمهارت:ابتداییعصر

.II(یکیفیزهایرسانهوخططریقازافرادبافردارتباط)طبیعتازاستفادهبرایفردیهایمهارتترکیب:کشاورزیعصر

.IIIبرایاثرگذاریوجدیآغازچاپصنعتظهور)طبیعتتغییربرایاختراعبهآنتبدیلودانشترکیب:صنعتیعصر

Scattered)پراکندهوایتودهارتباطات Communications)عمومیروابطفراگیرحالعیندرو)

.IVباراگیرفهایرسانهباشدهتعاملیعمومیروابطیا–نوینعمومیروابط)طبیعتدرافزودهارزشوخلقاطالعاتبهدادهترکیب:اطالعاتعصر

(ترنزدیکواقعیفضایبهترووسیعابعاد

.V(...ومدرنفرا،هوشمندعمومیروابط()مجازیفضاییادومبومزیستایجاد):ارتباطاتیاطالعاتیانقالبعصر

وشهومحدودهبه،ایتازهظرفیتانقالباین.استبشریتعصرگذارترینتاثیروابعاداهمیتلحاظازمجازیعصرفضای

.کندمیتغییردستخوشراهاعمومیروابطکاروماهیتکهآوردمیوجودبهابزارهاییوبشردادهدانش
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هومی
یمدل مف  ار  ای مج  ه های ف ض  و لاب 

10

» ، « فرامکتايي» ، «قابليت  سسترستي سا ت  » ، «سريع شدن فضا » فرا متغيرهايي همچون 
وسن چند رسايه اي ب» و « تشديد واقعي  » ، «سيال بوسن » ، «جهايي بوسن » ، «فرازمايي 

، از جمله فرامتغيرهاي اين فضا هستند که زيتديي سر جهتان سور را و همچنتين زيتديي«
.سوفضايي امروزه را تح  تأثير قرار مي سهند



اکو سیستم روابط عمومی در  فناوری های آینده  



روند های  پیش رو  و فناوری های  آینده  پرکاربرد  در  روابط عمومی 

و بسییار انجام مشاغل خاصتوسعه و تلفیق هوش مصنوعی و ابزارهای رباتیک با موجودات زنده بخصوص برای 
:؛مثال (سایبرگ یا سایبر ارگانیزم)دشوار 

گوگل . وزش در حال بهره برداری از الگوریتم های مغز بنام درک عمیق است که فراتر از هوش مصنوعی می باشد و همانند مغز انسان نیاز به آم1

درس زیرا آ. شما اگر عکسی با نمای خیابان بفرستید  گوگل آدرس آن را برایتان می فرستد. است Google Brainبا پروژه جدید گوگل با نام.دارد

.  آن محل را یاد گرفته است

.BLUE BRAIN 2 : شیبیه . ندحقیقت به دنبال شبیه سازی نورون های مغز انسان هسیتدر . است  پردازش کامپیوتر از روی مغز انسان برای الگوگیری

دارد که اگر بخواهند با فناوری فعلیی شیبیه میلیارد نورون 85مغز انسان حدود . نیاز دارد 500GFLAPSسازی هر نورون مغز انسان قدرتی معدل 

اگزا فالپس   را  به اندازه مغز فقط یک انسان پردازش کند 42500سازی کنند ابر رایانه ای با دو میلیارد و چهارصد هسته پردازش گر می خواهد تا 

.و این کار با پردازش کوانتمی ساده خواهد شد .

.3DNA   Computing ترابایت داده را در یک گرم 700دانشگاه هاروارد توانست حدود 2012ژوئن سال درDNA  کیه ایین تحقییق .کنیدذخیره

.محرمانه ادامه دارد 



کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی های آینده 

پردازش شخصیت مذاکره کنندگان و پیش بینی پیشنهادات آنها •

ارائه تصویر روشن از خواست مشتریان •

یا اجرا  ارائه بهینه ترین سناریو درمدیریت بحران به مدیر روابط عمومی برای مشاوره و•

•K.M & CRM & ….

یپستچ؛ خودروهای بدون سرنشین؛ پهپادهای هوشمند؛ پوشیدنی های ماشین های هوشمند •



کوچک شدن ابعاد و افزایش قدرت پردازش

خواهیم 2020نانومتر و در مقیاس زیراتمی تا 10به مقیاس کمتر از مدارهایی•
.داشت که لزوم ایجاد رایانه های کوانتومی را نشان می دهد

و آرشیو های دیجیتال  با ابعاد کوچک همراه فراداده و موتور های ذخیره سازها •
جستجوی هوشمند برای دسترسی آسان به هر محتوی 

:فرصت ها وتهدید های آن در روابط عمومی •
.I ارزانی مواد آرشیو و امکان نگهداری همه محتوی

.II متا دیتا و بازیابی راحت اطالعات
.III موضوع امنیت اطالعات
.IV بودجه اولیه و راهکارهای برگشت سرمایه اطالعات



•Tianhe-2 ، ،ش گر جهان بزرگترین ابررایانه پردازچیندانشگاه ملی تکنولوژی دفاعی

از پردازنده  Tianhe-2. پتافالپس بشکند 33.86نوبت به این غول چینی رسید تا رکورد سرعت را با ثبت عدد ، Tianhe-1Aپس از •
این ابر . هزار هسته پردازشی دارد120میلیون و 3اینتل از سری آیوی بریج استفاده می کند و در مجموع  Xeon Phiو  Xeonsهای 

پس اگر الزم شد، . پتافالپس هم دست یابد54.9کیلووات مصرف انرژی دارد، بر روی کاغذ قادر است به سرعت 17،808کامپیوتر که 
شاید بتواند برای حفظ جایگاه خود، سرسختانه بجنگد

42500ه پردازش گر هوشمندی ساخته شود کاگر بخواهند فقط به اندازه مغز یک انسان قدرت پردازش بسازند باید یعنی •
قوی تر TIANHEفعلیبرابر  از پر قدرت ترین ابر رایانه 772727قدرت پردازش داشته باشد یعنی( فالپس 18ده به قوه )اگزا

ار انجام شدنی در حالیکه با پردازش کوانتمی این کهسته پردازش گر داشته باشد رصد اچهپردازش کند که باید دو میلیارد و 
. است



محیط و تسهیالت آن برای روابط عمومی   سازی فناوری شبیه 

:افزوده توسعه موتورهای گرافیکی، واقعیت •
.I سرجه براي معرفي اماکن کسب وکار و بازسيد مجازي همراه 360ايجاس محيطي

توضيحات
.IIوايجاس محيط مجازي يزسيک به زيس  بور واقعي براي امور تبليغي و آموزشي...
:  CGIجلوه های ویژه بصری •
.I (مجازي -واقعي )توليد يماهاي ترکيبي

.II ساخ  استوسيو مجازي براي توليدات سنگين بجاي سکور هاي بزرگ
.III ايجاس صحنه هاي مهيج وجذاب با کروماکي و يرر افزار هاي مجازي



فناوری شبیه سازی 
:حواس انسانی شبیه سازی •
.I فناوري سارويد سالبي سيجيتال

.II سستگاه هاي لمسي مثل يمايشگر ها
.III سوربين هاي با پيکسل باال و سرع  شاتر زياس –چش  بجاي کي برس
.IV با استفاده از عینک های واقعیت افزوده ( عمق بخشیدن به محیط) حس برجسته بینی ایجاد

هو لوگرام •
.Iيخستين استفاسه سر شبکهCNN   (جه  واقعي بوسن تصوير از همه جهات)سوربين با کيفي  و تفکيک پذيري عالي 35با فيلمبرساري از طريق

.II ليزري و ساخ  ايواع متون و اشکال سر محيط باز وبسته استفاسه از خروجي
.III                              از بين رفتن محدوسي  طول وعرض پرسه يمايش و حتي مکان آن

ميالسي مدل ارزان قيم  و کاربرسي 2025سال آينده به رکن اصلي سر صنع  فناوري تبديل مي شويد و سر سال 3چاپگرهاي سه بعدي طي :سه بعدی چاپگرهای •
سرصد از هزينه هاي اين مراکز کاهش 30اين يوع چاپگرها ه  اکنون سر صنايع و سازمان ها مورس استفاسه قرار مي ييريد و سال آينده تا . آن ها وارس خايه ها مي شوس

.مي سهند



فناوری شبکه سازی 



فناوری شبکه سازی 
((Next Generation Network)قالب شبکه نسل آینده در تمام مجراهای ارتباطی و اطالعاتی همگرایی•

و برای پهنای باند وسرعت نا محدود در مبادله اطالعات ( هم اکنون وجود دارد  5G)7ورود فناوری نسل •

شبکه سازی با موبایل کیفیطریق از ماهواره های مدار پایین  و بالن با پوشش منطقه ای و چتر باند بهن •

:برای حذف نقاط کور و از بین بردن محدودهایت ها 
(VU 1-LEO)  )WORLD  شرکت  کوالکام ایاالت متحده و ویرجین بریتانیا سرمایه گذاری خود را در این پروژه اعالم کرده انددو  .

های ماهواره . کیلوگرم خواهد بود 117وزن هر واحد برابر با و دالر داشته 350000ماهواره کوچک خواهد بود که هر ماهواره ارزشی معادل 648پروژه مذکور دارای 
)).کیلومتری از سطح زمین قرار خواهند گرفت و دسترسی به اینترنت را برای کشورها و مکان های فاقد زیر ساخت های ارتباطی فراهم می آورد1207مذکور در فاصله 

ر حال هدف این پروژه به ادعای مدیران فیسبوک، تسهیل استفاده از اینترنت برای ساکنان مناطق دورافتاده کشورهای د :فیسبوک   internet .orgپروژه (   2
یف در نفوذ امروز فیسبوک توانسته است اولین پیروزی خود در رقابت های با بالون های گوگل بدست آورد و در زامبیا به عنوان کشوری ضع. توسعه است

.اینترنت ، دسترسی مجانی از طریق موبایل و البته تا حد زیادی محدود ایجاد نماید



(میلیارد نفر)2025و 2000اشتراک اینترنت همراه بین سال های 



شبکه سازی 

انتقال سخت افزار ونرم افزار ومغز افزار مورد نیاز هر کاربر بجایی دیگر:  رایانش ابری •

و ایجاد محیط مشارکت همه با همه با حفاظت بیشتر و هزینه کمتر 

(وب پویا –وب مفهومی –وب معنا گرا ) WEB3توسعه •



آینده چرخه 
2025حیات رسانه ها



اتصال همه چیز 

ر قالب ارتباطی  د-های اطالعاتیاتصال تمام اشیا  به شبکه با استفاده از سامانه•
(( Internet of everything)« اینترنت همه اشیا»

به جز گوشی های هوشمند و رایانه های لوحی، فناوری های : رایانه در همه جا•
یشترین حد پوشیدنی کمک می کنند تا میزان استفاده از دستگاه الکترونیکی به ب

ی البته باید توجه داشت این فرآیند با افزایش ورود دستگاه ها. خود برسد
مان الکترونیکی شخصی به محیط های سازمانی همراه خواهد بود و مدیریت ساز

برای حفاظت از داده ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را سخت تر خواهد
.کرد

فناوری نمایش     در همه جا •



ایده چند مانیتوری

Broadcast

Broadband

Internet of 
things+ 

Augmented 
Reality

موبایل

یمانیتور خودروی وترمانیتور کامپی

تبلت

........



افزایش سهم ویدیو در فعالیت های  روابط عمومی 





کیفی سازی و ساده سازی تولید محتوی 

مگاپیکسل آزمایشگاهی 120مگاپیکسل تجاری و 80با قدرت 2015تا سال دورببن•
ه وجود داشت بزودی به دوربین با پیکسل چشم ب(مگاپیکسل576قدرت چشم انسان )

وصورت تجاری دست یافتنی است 

Large Synoptic Survayتلسکوپ• Telescope  یاLSST   2022که برای سال
سان با برنامه ریزی شده است، قادر به ثبت تصاویری از تمام آسمان شناخته شده برای ان

.مگاپیکسل خواهد بود3200دقت 



کیفیت خدمات

افزایش کیفیت-1

خدمات

HDTV

1080استاندارد 

3DTV

ULTRA-HDTV

3840X2160 
PIXEL-4K

7689X4320PIXEL-
8K

فشرده سازی در-2

حد کفایت



4Kهایدوربین

«بیایان»درکه«مجیکبلک»4Kهایدوربین

(NAB)2014شدرونمایی.

NAB :

National Association of Broadcasters

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  29



عاتو مالحظات پاسخ فرکانسی رنگ ، تجهیزات نمایش و ذخیره اطال4Kدوربین های

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  30



3Dبعدیسههایدوربین

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  31



3Dبعدیسهسینمایینمایش

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  32



4Kنرم افزارهای تدوین با قابلیت کار با فایل های 

Adobe Premiere Pro

CS 6.0

( Creative Suite 6.0 )

نسخهپروپریمیرادوب

6.0سوییتتیوییکری

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  33



(ادامه ) نرم افزارهای انیمیشن و جلوه های ویژه 

نرم افزار کامپوزیت

و ترکیب الیه های فیلم

و جلوه های ویژه و 

تولید موشن گرافیک
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35

جلوه های ویژه ونرم افزار کروماکی



هرنوع بهره برداری بدون 

اجازه گروه مطالعاتی خالف 

لطفا . شرع و قانون است 

در یادداشت برداری حین 

ارائه محرمانگی مطالب  

رعایت شود 
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خبریاستودیوی مجازی برای کارهای 



نمایشگر های هوشمند در منازل و محیط های 
کسب وکار وسازمان ها 

هرنوع بهره برداری بدون 

اجازه گروه مطالعاتی خالف 

لطفا . شرع و قانون است 

در یادداشت برداری حین 

ارائه محرمانگی مطالب  

رعایت شود 
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است؟ آیا دکترین  تغییر دربکار گیری فناوری ها  برای روابط عموی ها در ایران ضروری
آیا تغییر نگرش الزم است ؟

آیا راهبرد ها باید تغییر کند ؟

:آمار ها سخن می گویند

صعودی رسانه های نوینشیب •
شیب سقوطی رسانه های سنتی •

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  38
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Global advertising spending from 2010 to 2017 (in billion U.S. dollars)

This statistic presents the global advertising spending from 2010 to 2015 and 

provides a forecast for 2016 and 2017. GroupM projected that global advertising 

spending would amount to approximately 547.37 billion U.S. dollars in 2017, up 

from 524.5 billion a year earlier, which gives an annual growth rate of 4.4 percent. 

North America is expected to stay the largest regional ad market, followed closely 

by Asia Pacific . Western Europe ranks third, with ad spends amounting to 

approximately half of these of North America. This statistic presents estimated 

values of the world's largest advertising markets in 2017. The United States 

was the largest ad market worldwide with an advertising spend of 197.5 

billion U.S. dollars, followed by China and Japan. In 2020, the ranking is 

expected to look the same. China with 53 billion U.S. dollars and Japan with 34 

billion U.S. dollars in ad spending

با 2017تا  رو به افزایش است یعنی تقریبا در سال 2010آمار نشان می دهد هزینه تبلیغات در جهان از سال 
میلیارد دالر و 197بیشترین بازار متعلق به امریکای شمالی با . میلیارد دالر رسیده است 547به 4.4رشد 

رقیب امریکا چین و ژاپن 2020تا .بعد آسیا و اقیانوسیه و در رده سوم اتحادیه اروپا با نصف امریکا است 
.میلیارد دالر امریکا را دنبال می کنند 34و ژاپن با 53خواهند بود  هم اکنون چین با 

. 
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Mobile programmatic digital display advertising spending in the United States 

from 2014 to 2019 (in billion U.S. dollars)

The timeline shows mobile programmatic advertising spending in the United States 

from 2014 to 2019. The source projected the spending was going to increase from 

10.68 billion U.S. dollars in 2015 to 36.09 billion in 2019. . The source expects radio 

advertising spending to reach 18.87 million U.S. dollars in 2020. According to the 

source, the U.S. TV ad revenues will grow from 70.6 billion U.S. dollars in 2016 to 75.2 

billion in 2021
میلیارد دالر 36به 2015میلیارد در سال 10.7در امریکا از . تبلیغات بر روی نمایشگر موبایل در حال رشد است 

د یک در صد تبلیغات تلویزیونی در امریکا در پنج سال آینده فقط پنج میلیارد دالر حدو. خواهد رسید2019در 
2020میلیارد دالر می رسد و  تبلیغات رادیویی هم رشد کمی دارد و در 75به 2021رشد خواهد کرد و در سال 

. میلیارد دالر می رسد 19به حدود 
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Newspaper advertising expenditure worldwide from 2014 to 2016 (in billion U.S. dollars)

The timeline shows newspaper advertising expenditure worldwide in 2014 as well as 

a forecast for 2015 and 2016. The source projected the spending would drop to 56.14 

billion U.S. dollars in 2016. In 2019, the newspaper market is expected to generate 

147 billion U.S. dollars in revenue, also down from 149 billion in 2014. On the other 

hand, the magazine business is expected to grow, the revenues increasing from 95.3 

to 97.4 billion U.S. dollars in the same period. The source projected that 12.5 billion 

U.S. dollars would be invested in consumer magazine advertising in the U.S. in 2016. 

کاهش یافته 2016میلیارد دالر در سال 56میلیارد دالر به 149از 2014تبلیغات روزنامه در جهان در سال 
که . میلیارد دالر افزایش یافته است 97میلیارد دالر به 95است ولی تبلیغات مجله در جهان در همین زمان از 

.میلیارد دالر آن مربوط به مجالت امریکاست 12.5

. 
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https://www.statista.com/statistics/304249/worldwide-entertainment-and-media-revenue-consumer-by-source/
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Newspaper revenue worldwide from 2008 to 2017, by source (in 

billion U.S. dollars)

• ABOUT THIS STATISTIC

• This statistic displays data on the newspaper revenue worldwide 
from 2008 to 2011 as well as a forecast until 2017, broken down by 
source. According to PwC, advertising revenue will fall from 87.54 
billion U.S. dollars in 2011 to 82.8 million U.S. dollars in 2017.

• ABOUT THIS STATISTIC

• The statistic provides information on the newspaper reach in the 
selected countries worldwide as of February 2015. During the 
survey, it was found that 78 percent of Finnish respondents 
consumed newspaper content in print form

•
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Most likely sources of fake news stories in the United States as 

of January 2017

• Facebook                           58%                          

• Internet News Sites          51 %

• Twitter       

• Saturday Night Live

• Fox News

• Radio Talk Shows

• The Daily Show

• CNN                                     24%

• MSNBC

• The New York Times         17%

• Good Morning America (ABC)

• CBS This Morning (CBS)

• The Today Show (NBC)

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  45

محل های غیر قابل اعتماد برای مشتریان و کاربران وذینفعان 



Which of the following sources do you use for news?

This statistic presents the leading news brands in the 

United Kingdom (UK) from 2013 to 2015. BBC One was the 

leading source for news in the UK, with 57 percent of 

respondents using it as a source of news in 2013

رهبری خبر قابل اتکا در انگلیس هنوز در دست بی بی سی است •
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Global smartphone shipments forecast from 2010 to 2021 (in million units)*85% Android

• Shipments in million units

• 173.5173.5 2010------

• 304.7304.7

• 494.5494.5

• 725.3725.3

• 1 018.71 018.7 ------2014

• 1 301.71 301.7

• 1 437.21 437.2

• 1 470.61 470.6

• 1 5171 517

• 1 585.51 585.5

• 1 642.31 642.3

• 1 6971 697

• 1 744.61 744.6---------2021
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نرم افزارهای  کاربردی در اپ استور ها به اعداد میلیاردی رسیده اند 



Cumulative number of apps downloaded from the Apple App Store from July 2008 to 
June 2017 (in billions)

• Downloads in billions

• 0.010.01  JUN 2008

• 1               APR 2009

• 3               

• 4

• 5             APR 2010

• 6.56.5    SEP 2010

• 7             JUN 2011

• 10

• 14

• 15

• 18

• 25

• 30

• 35

• 40

• 50            MAY 2013

• 60

• 75

• 85

• 100         JUN 2015

• 130         JUN 2016

• 140         SEP 2016  

• 180           JUN 2017
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.میلیارد بار رسیده است 180به از  اپل  افزارهای  کاربردی دانلود نرم 



Cumulative number of apps downloaded from the Google Play 

as of May 2016 (in billions)

• Downloads in billions
• 1
• 3
• 6
• 10
• 15
• 20
• 25
• 40
• 48
• 50
• 65
• © Statista 2017
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. میلیارد رسیده است 65به 2016از گوگل تا می افزارهای  کاربردی دانلود نرم 



TV and video revenue worldwide in 2015 and 2020 (in 

billion U.S. dollars)

• The statistic provides a forecast of revenue for the TV and 

video industry worldwide in 2015 and 2020. According to 

the source, the revenue for the industry will grow from 

286.17 billion U.S. dollars in 2015 to 324.66 billion in 
2020.

هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است 
لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . 
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2020میلیارد دالرتا 324رشد صنعت رسانه دیداری به 



کاهش میزان ساعات مصرف تلویزیون سنتی 

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  51



(بزززززه ميليزززززون خزززززانوار مشزززززتركين تلويزيزززززون تعزززززاملی در جهزززززانتعزززززداد افززززززاي  
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Countries with largest number of pay IPTV subscribers worldwide in 2020 

(in millions)

• Number of subscribers in millions

• 77.2277.22

• 16.1416.14

• 8.748.74

• 7.197.19

• 7.137.13

• © Statista 2017
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گرایش به رسانه آی پی تی وی در کشور ها 



Number of IPTV subscribers in Turkey from 1st quarter 2016 to 1st quarter 

2017

• This statistic displays the number of IPTV subscribers in 

Turkey quarterly from quarter one 2016 to quarter one 

2017. There were 923 thousand IPTV subscribers in 
Turkey in quarter one 2017.
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گرایش به رسانه آی پی تی وی در کشور هایی 
-هستندکه مایل به مدیریت محتوی وسرویس 

نزدیک یک میلیون مشترک گرفته است  2017ترکیه فقط در یک فصل 



Number of Internet Protocol Television (IPTV) subscribers in South Korea as of January 

2017 (in millions)

• The timeline shows the number of Internet Protocol 

Television (IPTV) subscribers in South Korea as of 

January 2017. IPTV services were first launched in South 

Korea in January 2009 and attracted 14.1 million 

subscribers by January 2017.

اخت ملیکره جنوبی بعنوان یک کشور پیشرفته دارای  محتوی ، سرویس وزیر س

میلیون و 50کل جمعیت حدود ) رسانده است IPTVبه چهارده میلیون خانوار
(ظرف هفت سال هفتاد درصد خانوار ها میلیون یعنی 19.8تعداد خانوار حدود 
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Over-the-top (OTT) TV and video revenue worldwide from 2010 to 2021, by 

region (in billion U.S. dollars)

• © Statista 2017

• This statistic presents information on the over-the-top 

(OTT) TV and video revenue worldwide in 2010 and 2015, 

as well as a forecast for 2016 and 2021, by region. The 

source projected that the revenue in the Asia Pacific 

region would grow from 707 million U.S. dollars in 2010 to 

18.4 billion U.S. dollars in 2021
18.4میلیون به 707مثال در آسیا و اقیانوسیه ظرف ده سال از –رشد سریع  او تی تی ها ی ویدیو محور در جهان •

.میلیارد دالر گردش مالی می رسد 
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تریلیون دالر1/7

تریلیون دالر5/7

2024حجم بازار جهانی رسانه ها و سرگرمی در سال 

2008حجم بازار جهانی رسانه ها و سرگرمی در سال 

حال رشد در صنعت ارتباطات  

Future of Media: Report: July 2008



4-
دسترسی

در هر مکان

دسترسی-3
در هر زمان

ارزانی-2
خدمات

قابلیت -1
تعاملی

کیفیت-5
خدمات

چه خواهد بود؟( 2020)روند آتی تا 

2020

Broadcast Broadband

Hybrid 
Broadcast

Broadband



چرا ؟. تلویزیون ابری است2025

ویر کیفیت تصا-1
4k 8وk خواهد

بود

تصاویر سه -2
بعدی استفاده 

می شود

تعامل برابر -3
هتعامل با رایان-4(یک به یک)

توزیع جهانی -6
شده

مشاهده غیر -7
همزمان فردی

توزیع چند -5
سکویی

به اینترنت، برودکست با کیفیت  هایICTاز تمام آنچه تا کنون مطرح شده و صنایع ترکیبی این تلویزیون 
لویزیونی جهانی و ارائه آنها به شکل تویدیوهای جمع بندی . مطرح و شاید غیر قابل توصیف خواهد بود

.می نمامیمcloudچیزی خواهد بود که شاید تا االن آنرا  

cloud tv:  منبع   :3



وضعیت فعلی ایران از نظر فناوری اطالعاتی وارتباطاتی 

میلیون خانوار در ایران زندگی می کنند 24.30حدود •

میلیون خانوار 24درصد یعنی 98.7ضریب نفوذ تلفن ثابت یا همراه •

درصد به رایانه دسترسی دارند 57.4میلیون خانوار معادل 13.9حدود •

میلیون نفر از میان کل جمعیت کشور ایران، کاربر تلفن همراه هستند56.6تعداد •

دسترسی دارند که با احتساب XDSLدرصد در محل سکونت خود به اینترنت 55.5میلیون خانوار معادل 13.5•

درصد و خانوارهای 98.5دسترسی به تلفن های هوشمند همراه سهم خانوارهای شهری از دسترسی به اینترنت پرسرعت، 

.درصد است82.8روستایی 

هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است 
لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . 
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صنایع رسانه ای ایران 

کانال رادیو تلویزیونی رسمی 145

کانال فارسی زبان ماهواره ای  خارج کشور 216حدود 

حدود دویست میلیارد تومان مصرف مردم ایران در ویدئو و سینما 

حدود نود میلیارد تومان مصرف بازی ایرانیان 

% (180) میلیون سیم کارت موبایل 110حدود 

حدود یک ترا بایت بر ثانیه مصرف اینترنت بین المللی 

حدود چهار ترا بایت بر ثانیه ظرفیت شبکه داخلی 

در صد سیستم های هوشمند قابل اتصال به شبکه 65حدود 

لطفا در یادداشت . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است 

برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود 
65



راهکار های برای بکار گیری  موثر فناوری اطالعات وارتباطات در  ایران با نگاه به آینده روابط 
عمومی در جهان 

ضرورت ادراک محیط •

هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است 
لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . 
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دگ ی   ن  ج  ی  وعب  ن  ب 

ع حولات  سژت 
ت 

ن   وي  ط ت  ات  مجت  صوصي 
خ 



توجه به ویژگی های فناوری در محیط روابط عمومی 

دن   ه ش  ن  هادب 
ت 

ژه  سي  درت  در ب  ق 

امغه ج 

امغ  لی  ج 
ور آص اده آر  موت  ف  ژآی  آشن  ه پ 

دآر در ج   ن  ن  آق  ت  دآح  ان  آب  ژب  ه ج  امغهب 

،  در هم  ت  ، محوري  ارکت  مس 

ا  د جكومت  ب  دب  عامل ش  دگ ی  و ت  ن  ت  ب 

امغه ج 

ژی  و  م ک ي  مت 
ص ت 

ع  ت  ور  ت 

ها
ی  عالن  ق 

ی  
ه گ ژآن  ژ  دوپ  دب  كال ح  آش 

ارهای   ي  امها و ساح  ظ  ن 

ه آی   ماعی  و رساب 
ت  آح 

 
ت 
عامل  ي ژك و من  ژه مس  سي  م ب  مت 

ص

امغه، آف ژآد  ،  ج  ژی  جكومت  ک ي 

دهی  
ماب  ود سار  خ 

ان  و  ژب  ژ ج  ودن  پ  ی  ت 
ت  ت  ع من  شن 

ات   ي  ژب  ج 
ش  و ت 

و آطلاعات  و دآب 
علوم 

كست  خضار جكومت  
ش 

س  م ب 
ست  دن  شت  ل ش  دب  ن  ی  ب  و ب 

ه جكومت  ه ن 
ار    م ب 

ست  ك شت  ي 

مژگژ  و ت  
ار ي  ع در کي  ت  ور  ومی  ت 

گ ی  م   
ارج كي  ار ي  ی  درکي 

لی  سار 

لا  د عف  ه رش  ک ی  ب 
سن  ت  وآب  ت  ب 

امغه و جكومت   ج 

گی  و ر    
ي ار آرگ اب  ي  دهساح  فناوری هایب 

اطالعاتی وارتباطی 
در اکوسیستم 

روابط عمومی 



در نظر گرفتن تفاوت ذینفعان در بکار گیری فناوری 

شن  

ش ن  ح 
ت   ملن 

ان   ب  ر 
آد ژ  پ 

ن   ت  ب  ك  آ  اطت  ري  ای  مج  ي  ژآق  غ  خ 

ف ژد

وم ق 

ملت  

ادآلله عي 

ژآر آپ 
ن   ت  مومن 

ن   وسظت  من 
...

ن   لت 
اف  ن  ع  الت  ص 

ن   ت  وب  ص  مغ 



در نظر گرفتن
تفاوت ابزار ها 

درمحتوی کاربر پسند  
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درنظر گرفتن نیاز  شرایط بومی ایران 
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در نظر گرفتن 
مدیریت زمان 



جازی فناوری فضای ممدیریت روابط عمومی در شناسایی ، اکتساب ، بکارگیری و توسعه آسیب های رفع  

ضعف رصد و آینده 
نگاری فناوری 

عقب ماندن از  
تغییرات فناوری 

مدیریت نشدن ورود 
،خرید و  اکنساب 

فناوری 

دیل نداشتن سیسنم تب
دانش به تکنولوژی 

بومی 

نبود سامانه  ثبت 
فعالیتهای فناوری 

ر هم افزایی ملی دنبود
بهره گیری از داشته

های فناوری

یتی مشکل  کنترلهای امن
در توافقات و تعامالت

خارجی در اخذ فناوری  

انی ضعف  سیستم آگاهی رس
آموزش و فرهنگ سازی 

ی برای بهره گیری از فناور

از با نداشتن تناسب نی
منابع فناوری 

ضعف  داشبورد ملی
ان تهدید شناسی و بحر
یابی فناوری  

مصرف زدگی فناوری 
های عمومی و تحریم 

فناوری های پایه  

تفکیک نشدن زیر 
لی ساخت ملی از بین المل

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است 
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از دست رفتن هر لحظه
اطالعات ملی ؛دولتی 

ومردم در تمامی زمینه 
ها

............................

....................
تصور ظرف از فناوری 

در مدیران بجای 
مظروف جنگ شناختی 

؛  نداشتن شبکه طراحی
تولید ؛ توزیع مردمی 

لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است 



بهره مندی از فناوری در همه صنایع خالق موثر برای امور روابط عمومی 

فناوری اطالعات 
وارتیاطات 

صنایع ارتباطی 

صنایع فرهنگی 

هنرهای تخصصی 
هنرهای –دیجیتال 

نمایشی 

لطفا در یادداشت . هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است 

برداری حین ارائه محرمانگی مطالب  رعایت شود 
73



توصیه هایی برگرفته از آینده نگاری 

(12اسالیددرمندرجهایکاربردبهتوجه)عمومیروابطسازیهوشمند•

موتوربامتناسبدادهفراهمراه،کیفیتبا4Kدیجیتالآرشیوبهوفیلمعکسبخصوصعمومیروابطمفیدهایداشتهتبدیل•
(خدماتومحتویفروششبکهطریقازوکاروکسبافزودهارزشایجادبرایمدیریتتشخیصصورتدر)آرشیوجستجوی

هاسامانهدرگذاریباروهاگزارشارائه،آموزش،مدیریتدرویژههایجلوهوسازیشبیههایفناوریبهتوجه•

عمومیروابطبرایابریمحیطایجادوهافرایندسازییکپارچه•

عمومیروابطمتناسبافزارونرمابزارازاستفادهبامحتویتولیدسازیکیفی•

&OTTسهمافزایشومحورویدیوودیداریارتباطاتبرتمرکز• IPTV& VODوweb3

هوشمندنوتلویزیووتبلتموبایلمثلمردماختیاردرهوشمندابزارهایازاستفادهبرایریزیبرنامه•
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ت   
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ه  
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ی  
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جمد
م
م آ ل 

اي  ت  ف  ژي  ش  ی ب  ج 
هور می 

د ظ  ه آمن  (عج  )ب 
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والسالم علیکم 
و رحمت اهلل و برکاته
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