
 

 

 

 )منتورینگ( کارگاه ها و جلسات مشاوره ریزی برنامه

  1تغییر کرده و مطابق جدول  برنامه ریزی قبلی  تعاملی که با شرکت کنندگان برقرار شد،  به  باتوجه   -1

 .  به ازای هر طرح یک منتور در نظر گرفته شده است

اواسط هفته بعد به شرکت کنندگان فیدبک  را بررسی و تا  ارسالی  ی  سندها  منتورهادر مرحله اول  

  خواهند داد. بنابراین پیشنهاد می شود برای ارائه توضیحات اولیه و اخذ فیدبک و همچنین تشکیل 

از شرکت کنندگان    ، سرتیم هر طرح جلسات انجام دهد. برخی  اولین فرصت پی گیری الزم را  در 

می توانند ضمن هماهنگی آخرین نسخه    ممکن هست که نسخه کاملتری از طرح را داشته باشند که

 را برای منتور مربوطه ارسال کنند.

برای کلیه مکاتبات با منتورها که از طریق ایمیل  انجام می شود حتما رونوشت به دبیرخانه    لطفا 

(odc@itrc.ac.ir )  .هم ارسال شود 

 : لیست منتورهای پیشنهادی برای شرکت کنندگان 1جدول

 محور اول :  ❖

پیشنهاد  ردیف 

 دهندگان

 منتور ها عنوان طرح پیشنهادی 

1.  
 نادر حقی  

صرفه  نییو تع یتیحاکم یباز در نهادها یهاداده جیترو یچگونگ

 کنندگان شهروندان و مصرف یاز آنها برا یاقتصاد

 ابوالقاسمی 

سرو شادی همتی    .2 داده  یمبتن  یهاسیتوسعه  بهره  یهابر  با  اصول   یریگباز  از 

 داده  تیحاکم

 دسترنج

 فرانک خادمی 

 علی رحیمی پور

3.  
 ساناز دهقانی 

موفق  لیتحل بهره  یآزادساز  تیعوامل  با  و    یریگدادهها  تجارب  از 

 باز یبانکدار نهیاروپا در زم هیاتحاد ی هاچالش

 خراط  

  ی داده درون سازمان  یگذار طرح : ارائه چارچوب اشتراک شنهادیفرم پ  پیروی   محمد  .4

مال   یپول  یهاسازمانی  برا افزا    یو  فیجهت  شفا  ت یش  دق  و  ت 

 د  عملکر نظارت بر یداشبوردها 

 منصوری 

 زمان  مهسا
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  علیرضا  .5

 فریدونیان 

 شبکه  مشخصاً  و  انرژی  حوزه  موجود،  داده های  تحلیل  و  سی  برر  جهت

 الکتریکی انرژی توزیع

 فرهودی

سالک   نیما

 گیالنی 

 کچوری   محسن

  محمد مهدی

 قدمگاهی 

غفوریان   محمد

 نصیری 

 فرهودی های حوزه سالمت و درمان انتشار باز داده سلیمانیبهزاد   .6

ظهیری محمد 

 نوگورانی

 سقاییمنصور 
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 دوم:محور  ❖

 منتور ها عنوان طرح پیشنهادی  پیشنهاد دهندگان  ردیف 

سمت    تیریمد  ی جهت جلب مشارکت در برنامه ها  یندیارائه فرآ علیرضا محمد قلی بیکی   .1

 برق  نیمتن باز از مصرف مشترک  یبر داده ها  یمصرف، مبتن

 ابوالقاسمی 

 وحید منتقمی

باز در    ی هاصورت دادهبه  ی مراکز درمان  ی هاارائه داده  یبرا  ی مدل سیده سمیه فاطمی نسب  .2

 ماران یب یخصوص میبا حفظ حر نیبستر بالکچ

 معز کریمی 

 سید رضا کامل طباخ 

 داود بهره پور

 ها   کالن داده  یبرا یفن یارائه معمار محمدنژاد فرشید  .3

اپل  ایمشتر  ل یپروفا  لیتحل؛   ی کاو  مورد در    ی ها  ینهاشیکین 

 ی پرداخت بانک

 منصوری 

 رحیمی مرتضی

  مشخصاً   و  انرژی  حوزه  موجود،  داده های   تحلیل  و   سی  برر  جهت فریدونیان  علیرضا  .4

 الکتریکی  انرژی توزیع شبکه

 رسولی 

 سالک گیالنی نیما

 کجورینفت چالی محسن

 فدمگاهی   محمد مهدی

 غفوریان محمد

  ی ابیریبا هدف بهبود مس  یریپذ  اسیمق  یخودکار برا  یمناقصه الیی آقام سپیده   .5

 یو پردازش ابر میحج یهاک یتراف

 معز کریمی  

 یخانی عل یاوشس 
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 محور سوم:  ❖

 منتور ها  عنوان طرح پیشنهادی  پیشنهاد دهندگان  ردیف  

 بکایی  مرتبط با بازار معامالت   –فورچونو   اشکان صفری   .1

 حسین پور  یر با استفاده از تصاو  ینترنتیا  یهاپوشاک در فروشگاه   یجستجو  امیری امجد   محسن  .2

 ی عماد   یمهد 

 یاسمین توکلی

 فاطمه حسینعلی پور

 ن نژاد جیاآرش حا

 محمدرضا باقریان 

 انسان و   یزا یماریب  یانگلها   یکروسکوپیص میو تشخ  ییشناسا زهره طاهر   .3

 ن یما ش  یر یادگیبا استفاده از    وانیح

 احمدی 

 مهدی جمالی 

 مهدیه طاهر 

  های¬استعالم سابقه تصادفات خودرو از شرکت   سی سرو علی عسگری   محمد  .4

 شخص ثالث   مهبی  دهنده¬خدمات

 حسین پور 

 متولی   نسترن

  مشخصاً  و  انرژی  حوزه  موجود،  داده های  تحلیل  و  سی  برر  جهت فریدونیان   علیرضا  .5

 الکتریکی   انرژی  توزیع  شبکه

 رسولی 

 سالک گیالنی  نیما

 کجوری نفت چالی   محسن

 قدمگاهی   محمد مهدی

 غفوریان نصیری   محمد

 نعمت اله زاده    یانرژ  شیجهت استفاده در حوزه پا  یشنهاد یپروپزال طرح پ شریفی  علی  .6

 آرمین   مهرداد

 زکایی  حسین

 مهرگان   اشکان

جهت نظارت جنگلها و    نیخودکار از پوشش زم   ینقشه ها  هیته اکبری   مریم  .7

 یعیمنابع طب

 احمدی 

 اسدی   حمیدرضا 

 کالنتری  خدمات خودرو  خطیب   ابوالفضل  .8

 بکایی  یک ی پالست  یزباله ها  یپروژه دسته بند عصاره ها   پوریا  .9

 مهاجرانی   سارا 

 کالم جوقان   مهسا

 نادریان   صنوبر

 شاه بهرامی  گلبرگ

ها  داده   گاهیدر پا  یو سازگار  یر یپذانعطاف   ،ی سازنه یبه  انیتوازن م الیی لآقا مسپیده    .10

 بر اساس زمان و منابع 

 نعمت اله زاده 

 یخانی عل  یاوشس
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 محور چهارم:  ❖

 منتور ها عنوان طرح پیشنهادی  پیشنهاد دهندگان  ردیف 

سپیده موذنی پایین    .1

 دروازه

موجود  یاداده یهاگاهیبر پا یمبتن  سیمحور چهارم: توسعه سرو

 در کشور 

 آریانیان

 ارشیاعبدی

2.  

 

های باز   ساده، امکان پردازش داده یدسترسابزاری برای  سید هاشم علویان شهری

 ا ینتگروپ یاز نرم افزار ا استفاده با  سازمانها 

  ندیبهبود فرآ یبرا  اینتگروپ یا میت یشنهادیبخش راهکار پ  نیدر ا

 شود یارائه م Open Data یها

 آریانیان

 امیر دادگری 

 مرتضی شهریاری

 امید محمدی کیا 

 حسین قنبری 

 نصیریطاها 

 سعیده هیکلی 

 هانیه محمدی 

 محمود نشاطی
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 منتورها   نقطه تماس: 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمیل نام و نام خانوادگی ردیف 

 ehsan_arianyan@itrc.ac.ir احسان آریانیان   .1

 mhossein@itrc.ac.ir مهدی حسین پور  .2

 mh.bokaei@itrc.ac.ir محمدهای بکایی   .3

 amansuri@itrc.ac.ir علیرضا منصوری   .4

 p.ahmadi@itrc.ac.ir پروین احمدی  .5

 farhoodi@itrc.ac.ir مژگان فرهودی   .6

 rasouli@itrc.ac.ir مجید رسولی  .7

 dastranj_n@itrc.ac.ir نسرین دسترنج   .8

 s.hajimirzaei@izicenter.ir حاجی میرزایی  .9

 moezkarimi@itrc.ac.ir زهرا معزکریمی  .10

 abolghasemi@itrc.ac.ir پیمان ابوالقاسمی   .11

 m.nematzadeh@itrc.ac.ir سید محمود نعمت اله زاده  .12

 kalantar@itrc.ac.ir رضا کالنتری  .13

 kharrat@itrc.ac.ir محمود خراط   .14
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