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در شــرایط کنونــی کشــور شــیوع ویــروس کرونــا )کوویــد ۲۰۱۹( عــاوه بــر ایجــاد هزینه هــای فــراوان مــادی، اضطــراب و 
نگرانی هــای فــراوان در جامعــه، رونــد زندگــی روزمــره مــردم در انجــام امــور اداری، آموزشــی، تجــاری، تولیــدی، بازرگانی 
و ... را بــا اختــال مواجــه نمــوده اســت. از ایــن رو، ضــرورت اســتفاده از خدمــات آنایــن و فناوری های اطاعاتــی و ارتباطی 
دو چنــدان بــه نظــر می رســد؛ بــه ویــژه کــه تاکیــدات مکــرر تمامــی متخصصــان و مســئوالن بهداشــت و ســامت جامعــه مبنی 
بــر پرهیــز از تمامــی اجتماعــات، حجــت را بــرای اســتفاده از خدمات آنایــن و مجازی بر مردم و مســئوالن تمام کرده اســت.

ــه ارتقــای کیفــی و  ــا احســاس تعهــد، دلســوزی و تــاش شــبانه روزی ب ــاک ب ــا ایــن چالــش تیــم آریادان ــرای مواجهــه ب ب
کمــی پلتفرم هــا و خدمــات آنایــن خــود مبــادرت کــرده اســت و بــه پشــتوانه همیــن توانایــی هــا، آمادگــی ایفــای نقشــی 
فعــال بــه عنــوان بــازوی اجرایــی نهادهــای حاکمیتــی، در پویــش ملــی پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا را دارد.
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مقدمه



شــرکت جامــع پــرداز دانــا بــا نــام تجــاری آریادانــاک مرکــزی فعــال در زمینــه مشــاوره و خدمــات کارآفرینــی اســت و از 
یــک دهــه فعالیــت و ســابقه درخشــان در زمینــه کســب و کار دیجیتــال برخــوردار اســت. آریادانــاک فعالیت هــای تخصصــی 
ــا به کارگیــری نیروهــای متخصــص و کارآزمــوده جهــت توانمندســازی و تســهیل فرآیندهــای ســرمایه گذاری و  خــود را ب
ارائــه مشــاوره های حقوقــی و تخصصــی در حــوزه کســب و کارهــای داخلــی، اتصــال بــه بازارهــای جهانــی و استانداردســازی 
محصــوالت و خدمــات در حــوزه ملــی و بیــن الملــل ارائــه نمــوده و تاکنــون بــا بهــره منــدی از اســتانداردها، متدهــای جدید و 
تجربــه کارشناســان و مشــاوران خبــره خــود توانســته فضایــی ایمــن در ایــن حوزه ایجاد کــرده و نتایــج مطلوبــی را خلق کند.
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درباره آریا داناک
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تامیــن و ارتقــای ســطح ســالمت در جامعــه عــالوه بــر تالش هــای حاكمیــت و دولــت یــك وظیفــه همگانــی اســت؛ مشــاركت 
و هم افزایــی بیــن تمامــی بخــش هــای یــک جامعــه نیــز یكــی از اصــول مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی بــه شــمار مــی رود 
كــه مهمتریــن هــدف آن، افزایــش ســطح ســالمت مــردم اســت. دوره هــای بحــران، دوره هــای تمریــن همدلــی و مشــاركت 
در سرنوشــت جمعــی و زمــان نشــان دادن نــوع دوســتی و ایثــار بــه منظــور تــاب آوری و پایــداری اجتماعــی اســت. 
ایــران بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه همدلــی و همبســتگی بــرای بقــای خــود نیــاز دارد. لــذا حاكمیــت، گروه هــای مرجــع 
اجتماعــی و تمــام افــراد جامعــه الزم اســت متعهدانــه، تمــام تــوان خــود را بــرای اجرایــی شــدن همدلــی و همبســتگی بــه  
كار گیرنــد. بی تردیــد تــالش مــا بــر ایــن اســت بــه منظــور بهبــود شــرایط، ایجــاد نظــم در رونــد زندگــی مــردم و تقلیــل 
خســارات صاحبــان مشــاغل و كارآفرینــان، طــرح را در تمامــی اســتان هــای كشــور بــه كمــک حامیــان محتــرم عملیاتــی كنیــم.

 ماموریت: هم افزایی میان تمامی فعاالن و داوطلبان به منظور ارائه خدمات با استفاده از ICT در پیشگیری از 
شیوع ویروس كرونا

 چشم انداز : داشتن جامعه ای تاب آور و نوع دوست
 هدف: خانه ماندن را مفید و راحت كنیم.

ورت تدوین و اجرای سند استراتژیک پویش  ضر
ونا وس کر ملی پیشگیری از شیوع ویر
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 استفاده از خدمات در مدیریت بحران
 ایجاد هم افزایی میان سازمان ها، بخش دولتی و بخش خصوصی

 شبکه سازی میان تمامی ذینفعان و فعاالن زنجیره های ارزش
 ترغیب افراد و سازمان ها برای ایفای مسئولیت اجتماعی

 ترویج فرهنگ ایثار و نوع دوستی
 حمایت از خالقیت و نوآوری در ارائه خدمات مجازی

  تبدیل بحران موجود به فرصت رشد و توسعه فردی
 ترویج فرهنگ استفاده از فضای مجازی

 ترویج فرهنگ استفاده بهینه از فرصت ها

سیاست های اصلی 
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  حرفه ای گری
  کار تیمی 

  سرعت در تصمیم گیری 
  بهره وری
  شفافیت

  قانونمندی 
  کرامت انسانی

  ارائه خدمات باکیفیت بدون تبعیض

ارزشها
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  استراتژی ١: ارائه خدمات غیر مستقیم با تامین بستر خدمت به سازمان ها و واحدهایی که در پیشگیری از شیوع 
کرونا قصد کمک دارند.

  استراتژی٢ : ارائه خدمات مستقیم به مردم

استراتژی ها



7

ارائه خدمات غیر مستقیم با تامین بستر خدمت به سازمان ها و واحدهایی که در پیشگیری از شیوع کرونا قصد کمک 
دارند.

  پروژه ١ : ایجاد و ارائه زیرساخت فروش اینترنتی محصوالت به صاحبان کسب و کار
  پروژه٢ : ایجاد و ارائه سامانه ارتباطی آنالین )وب کنفرانس( به سازمان ها و شرکت ها برای برگزاری جلسات 

غیرحضوری
  پروژه ٣ : ایجاد و ارائه سامانه آموزش به سازمان ها و شرکت ها برای آموزش کسب و کار و کارافرینی و سایر 

دوره های آموزشی تخصصی
  پروژه ٤ : ارائه مشاوره به سازمان ها و شرکت ها برای مشاوره  کسب و کار و کارآفرینی و سایر مشاوره های مورد 

نیاز
  پروژه ٥ : ارائه سامانه خدمات بازی و سرگرمی به سازمان ها و شرکت ها و عموم مردم برای پر کردن اوقات فراغت

استراتژی اول
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ارائه خدمات مستقیم به مردم 

  پروژه ١ : تامین و توزیع اقالم بهداشتی به صورت اینترنتی
  پروژه٢ : ارائه خدمات آموزشی به عموم مردم از طریق اشخاص حقیقی)معلمین و اساتید(

  )Call Center(پروژه٣ : ارائه مشاوره به سازمان ها، شرکت ها و اشخاص حقیقی به منظور ایجاد مرکز تماس  
درخصوص مدیریت بحران و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

  پروژه٤ : اطالع رسانی و ایجاد پایگاه خبری منسجم و موثق در خصوص ویروس کرونا

استراتژی دوم
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  اطالع رسانی پویش و تشریح خدمات ارائه شده به جامعه هدف و مردم
  ثبت نام حامیان طرح در سایت آریاداناک

  بررسی اطالعات حامیان ثبت نامی و تماس با ایشان 
  انتخاب حامیان توانمند برای شروع فعالیت و تماس با ایشان

  برگزاری یک جلسه ویدیوکنفرانس برای تشریح طرح و گفتگو پیرامون وظایف و مسئولیت ها
  ارائه دسترسی به پورتال مدیریتی به واحدهای استانی برای شروع فعالیت 

  ارسال فایل آموزشی به منظور نحوه استفاده از پورتال
  اطالع رسانی پویش و تشریح خدمات ارائه شده به جامعه هدف و مردم در استان ها

  ثبت نام متقاضیان درخواست خدمت
  ارائه پلتفرم و فایل راهنما به متقاضیان درخواست خدمت

  بارگزاری اطالعات مورد نیاز برای شروع فعالیت 
  ارائه خدمت به مردم و متقاضی نهایی

گام های اجرایی
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  اطالع رسانی پویش در جامعه
  اخذ تاییدیه های الزم جهت ارائه خدمات 

  ارتباط با وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط
  ثبت نام حامیان طرح

  تهیه پورتال جامع ارائه خدمات
  ایجاد هماهنگی میان حامیان و اطالع رسانی 

  آموزش استفاده از پورتال مدیریتی به ستادهای نمایندگی استان ها
  تهیه پروتکل های بهداشتی و تولید محتوا

  انتشار اطالعات و اخبار  از طریق سایت و شبکه های اجتماعی توسط تیم رسانه ای
  ایجاد و ارائه پلتفرم های مورد استفاده جهت ارائه خدمات )ایجاد و ارائه سامانه های خدماتی آنالین(

  پشتیبانی خدمات

وظایف ستاد مرکزی
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  اطالع رسانی در سطح استان
  تشریح خدمات و ثبت نام متقاضیان دریافت خدمت در پرتال 

  آموزش متقاضیان جهت استفاده از پلتفرم 
  هماهنگی با ستاد مرکزی

  ارائه اطالعات و اخبار استانی به واحد رسانه ستاد مرکزی
  پاسخ گویی و مشاوره با مردم

وظایف ستادهای نمایندگی
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  حمایت مادی و معنوی
  سرمایه های انسانی به منظور پاسخگویی تلفن ها در مرکز تماس )Call Center( استانی

  سرمایه های انسانی برای مشاوره کسب و کار، آموزش و مشاوره درمانی و روان شناختی
  اجرا و پیاده سازی بازی ها و سرگرمی های تولید شده توسط شرکت های فعال در این زمینه

  حامی مالی )اسپانسر( به منظور تهیه جوایز مسابقات اینترنتی
  تهیه اقالم بهداشتی یا مواد اولیه آن توسط تولیدکنندگان این حوزه

انتظارات
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