
 "بر داده باز یمبتن یسچالش توسعه سرو" رویداد دستورالعمل ارسال پیشنهادات

 

های  های زیر باید وجود داشته باشد. در گام اول و در ارسال پروپوزال در مستند نهایی در انتهای این چالش حداقل تمام سرفصل

مرحله بعدی  اند باید تا حد امکان مشخص شده باشند تا در فرایند ارزیابی اولیه و جهت ورود به دار شدهاولیه مواردی که ستاره

تواند در موفقیت طرح در گام اول موثر باشد. در گام اول موارد های دیگر میدر نظر گرفته شوند. هرچند مشخص کردن سرفصل

 .یا پاورپوینت ارسال شود word تواند در قالب فایلمی

 

 :محور اول

 شده برای شرکت در رویداد حوزه کاربردی )*(: حوزه کاربردی انتخاب •

 های بازود: نتایج مطالعه وضعیت ایران در حوزه کاربرد انتخابی در انتشار و استفاده از دادهوضعیت موج •

 های بازوضعیت جهان و کشورهای پیشرو در حوزه کاربرد انتخابی در انتشار و استفاده از داده مطالعه تطبیقی: •

 کاف میان وضعیت ایران و جهانای میان وضعیت ایران و جهان، تحلیل شای: مطالعه مقایسهمطالعه مقایسه •

های باز در حوزه کاربردی انتخابی با استفاده  وضعیت مطلوب ایران: ترسیم وضعیت مطلوب در ایران در استفاده از داده •

 ایاز وضعیت موجود در ایران و همچنین نتایج مطالعات تطبیقی و مقایسه 

 های باز در حوزه کاربرد انتخابی دادهترین موارد کاربرد تحلیل موارد کاربرد تحلیل داده: اصلی •

 ها در حوزه کاربرد انتخابی های قابل حل در ایران در صورت باز کردن دادهترین چالشها: اصلیچالش •

های قابل باز شدن در حوزه کاربرد انتخابی و متولیان  های باز موجود یا دادهترین دادههای باز موجود )*(: اصلیداده •

 آن 

انگیزه در متولیان امر جهت باز کردن داده به همراه جزئیات  راهکار پیشنها • پیشنهادی برای ایجاد  دی )*(: راهکار 

 عملیاتی راهکار پیشنهادی

 ها معرفی تیم )*(: معرفی افراد تیم به همراه رزومه کامل آن •

 

 

 :محور دوم

 شده برای شرکت در رویداد حوزه کاربردی )*(: حوزه کاربردی انتخاب •

اصل • سازمانصاحبان  معرفی  داده:  دادهی  دارنده  که  نهادهایی  یا  فرضیها  اصلی  در  های  است  قرار  که  هستند   ای 

 های این محور مورد استفاده قرار بگیرد ایده



داده • دادهشاسنامه  کامل  شناسنامه  آنها:  از  پیشنهادی  مدل  در  است  قرار  که  موجود  فرضی  شود.  های  استفاده   ها 

ک داده نیز از صاحبان اصلی داده در بخش قبل انتخاب شود. همچنین در این بخش شواهدی  به ازای هر شناسنامه، مال

 های داده به واقعیت نزدیک است نیز آورده و بحث شود کند وجود این شناسنامهکه تایید می

جزئیات کامل    ها به همراهها و ایجاد ارزش افزوده از آنراهکار پیشنهادی )*(: راهکار پیشنهادی برای پردازش داده •

 ... افزار وهای مورد نیاز، زیرساخت، سخت ها و مدلطراحی آن از معماری، الگوریتم 

 ذینفعان: بحث پیرامون این سوال اساسی که چه ذینفعانی در اجرا و عملیاتی کردن راهکار پیشنهادی وجود دارند؟ •

سازی و اجرای راهکار پیشنهادی چه با پیادههای ایجاد شده )*(: بحث پیرامون این سوال اساسی که  مزایا و ارزش •

 شده خواهد شد هایی نصیب ذینفعهان معرفیمزایا و ارزش

از طریق معرفی نمونه • های عینا مشابه عملیاتی در کشورهای دیگر، معرفی  اثبات عملیاتی بودن راهکار پیشنهادی: 

 ... های تقریبا مشابه و عملیاتی، بحث علمی ونمونه 

 ها )*(: معرفی افراد تیم به همراه رزومه کامل آنمعرفی تیم  •

 

 

 :محور سوم

 شده برای شرکت در رویداد  حوزه کاربردی )*(: حوزه کاربردی انتخاب  •

های  ای هستند که قرار است در ایدههای اصلی فرضیها یا نهادهایی که دارنده دادهصاحبان اصلی داده: معرفی سازمان  •

 ر بگیرداین محور مورد استفاده قرا

ها استفاده شود. به  های فرضی موجود که قرار است در مدل پیشنهادی از آنها: شناسنامه کامل دادهشاسنامه داده  •

ازای هر شناسنامه، مالک داده نیز از صاحبان اصلی داده در بخش قبل انتخاب شود. همچنین در این بخش شواهدی 

 به واقعیت نزدیک است نیز آورده و بحث شود های داده کند وجود این شناسنامهکه تایید می

ها به همراه جزئیات کامل  ها و ایجاد ارزش افزوده از آن راهکار پیشنهادی )*(: راهکار پیشنهادی برای پردازش داده  •

 ... افزار وهای مورد نیاز، زیرساخت، سخت ها و مدلطراحی آن از معماری، الگوریتم 

 اساسی که چه ذینفعانی در اجرا و عملیاتی کردن راهکار پیشنهادی وجود دارند؟ ذینفعان: بحث پیرامون این سوال   •

سازی و اجرای راهکار پیشنهادی چه مزایا و های ایجاد شده: بحث پیرامون این سوال اساسی که با پیادهمزایا و ارزش   •

 شده خواهد شد هایی نصیب ذینفعهان معرفیارزش 

ها به خصوص اگر با استفاده از یک فرایند  یا ایجاد داده و اثبات منطقی بودن دادهآوری  ها: مستندات نحوه جمع داده  •

 های ایجاد شده(سازی شده ایجاد شده باشند. )پیوست: اصل دادهشبیه 



الگوریتم مستندات پیاده  • پیادهسازی: مستندات مربوط به  پایگاه داده، استقرار،  سازی شده، کدهای نوشتههای  شده، 

 سازی شده( )پیوست: کدهای پیادهنصب و ... 

 ا همعرفی تیم )*(: معرفی افراد تیم به همراه رزومه کامل آن  •

 :محور چهارم

 شده برای شرکت در رویدادحوزه کاربردی )*(: حوزه کاربردی انتخاب •

های  ست در ایدهای هستند که قرار ا های اصلی فرضیها یا نهادهایی که دارنده دادهصاحبان اصلی داده: معرفی سازمان •

 این محور مورد استفاده قرار بگیرد

ها استفاده شود. به ازای هر های موجود که قرار است در مدل پیشنهادی از آنها: شناسنامه کامل دادهسنامه دادهشنا •

 ناسنامه، مالک داده نیز از صاحبان اصلی داده در بخش قبل انتخاب شودش

به همراه جزئیات کامل    هاها و ایجاد ارزش افزوده از آنراهکار پیشنهادی )*(: راهکار پیشنهادی برای پردازش داده •

 ... افزار وهای مورد نیاز، زیرساخت، سخت ها و مدلطراحی آن از معماری، الگوریتم 

 ذینفعان: بحث پیرامون این سوال اساسی که چه ذینفعانی در اجرا و عملیاتی کردن راهکار پیشنهادی وجود دارند؟ •

سازی و اجرای راهکار پیشنهادی چه مزایا و  که با پیاده  های ایجاد شده: بحث پیرامون این سوال اساسیمزایا و ارزش •

 شده خواهد شد هایی نصیب ذینفعهان معرفیارزش 

های ایجاد شده به همراه کدهای مربوط به ایجاد آن داده و  آوری داده )پیوست: اصل دادهها: مستندات نحوه جمعداده •

 مستندات مربوطه( 

پیاده • به  مستندات  مربوط  پیادهالگوریتم سازی: مستندات  نوشته های  استقرار، سازی شده، کدهای  داده،  پایگاه  شده، 

 ( سازی شدهنصب و ... )پیوست: کدهای پیاده

 ها معرفی تیم )*(: معرفی افراد تیم به همراه رزومه کامل آن •


