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روند پیشنهادی

تثبیت بازار
• کسب سهم بازار
• ایجاد و ارتقا برندهای
ملی
• کسب بازار در داخل
کشور

توانمندسازی و کسب بازار
• مرورگرهای متنوع
• ایجاد بازار اولیه
• گسترش استفاده از
ابزارهای بومی

اقدامات
آتی مورد
نیاز

بسترسازی
• ادامه فعالیتهای جامعه
• ایجاد زیرساختهای فنی
• رفع موانع توسعه و بومی
سازی
• جذب و مشارکت بازیگران
در توسعه

اقدامات
فعلی مورد
نیاز

اقدامات
انجام گرفته

تعریف مساله
• مطالعات روند و
جایگاه موضوع
• راه اندازی جامعه
• شناسایی بازیگران و
تعیین نقش آنها
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میزان مشارکت اعضا
تعداد دانشنامهها در حدود
 ۷۷مورد

میزان مشارکت اعضا
میزان ثبت نام
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بازیگران اصلی فعلی
• مدیریت فعالیتهای ترویجی
• برگزاری رویدادها و
برگزاری جلسات
• راهبری فعالیتهای پژوهشی
و نظارت بر فعالیتهای
توسعهای

• حمایت مالی
• مشارکت در مدیریت طرح
• پایش و نظارت بر فعالیتها

• توسعه محصوالت قبلی
مرورگرهای بومی
• شرکت در فراخوان و ارائه
پیشنهاد راهاندازی
آزمایشگاه و فعالیتهای
توسعهای
انجمن کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر

طرح جویشگر

جوامع کاربری و افراد
خودجوش
• مشارکت در توسعه محتوا و
دانش
• مشارکت در نگهداری
سامانه و جامعه
• مشارکت در توسعه فنی
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لیست فعالیتهای ترویجی
برای یک دوره یکساله
ردیف

عنوان فعالیت

۱

رصد اخبار مربوط به حوزه مرورگر و درج آن در سامانه (به صورت تفکیک شده) :بررسی کلیهی
اخبار در خصوص تحوالت حوزهی مرورگر شامل توسعههای فنی ،قابلیتهای جدید و افزونهها از
مراجع معتبر علمی و خبری
تهیه مقاالت و گزارشهای مرتبط بر اساس محتواهای تهیه شده و نشر آن در سایت :شناسایی
دانشنامههای مفید موجود در انجمن و همچنین شناسایی سایر منابع عملی مفید مرتبط با آن
دانشنامه و ایجاد مقاالت نهایی
مدیریت بر محتوای دانشنامهها و مقاالت موجود در انجمن :مطالعه و تحلیل مطالب موجود در
دانشنامهها ،تایید صحت آنها و اصالح آنها در صورت لزوم
تهیه محتوا و گزارش در خصوص موضوع برای نشریه دیدرس

۵

جمعآوری محتواهای فعالیتها و گزارشهای موجود و خالصه سازی و به اشتراکگذاری در سامانه

۲

۳
۴

نیرو
(نفرماه)

انجمن
کامپیوتر

دانشگاه
امیرکبیر

جوامع
کاربری



طرح
جویشگر








۶

برنامهریزی و اطالعرسانی و برگزاری جلسات هماندیشی با فعاالن حوزه در کشور



۷

تعامل با اعضا جهت مشارکت موثر و دستهبندی افراد فعال و غیر فعال و اعمال سیاستهای تشویقی



۸

حضور در مجامع فعاالن و انجمنهای کاربری و کنفرانسها و نشستهای علمی دیگر



۹

توسعه سامانه جامعه بر اساس نیازهای جدید



۱0

نگهداری و پشتیبانی سامانه از نظر فنی و زیرساختی



۱۱

تهیه گزارش در ارتباط با میزان مشارکت و فعالیت افراد در سامانه در بازههای زمانی مختلف
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لیست فعالیتهای پژوهشی
برای یک دوره یکساله
ردیف

عنوان فعالیت

۱

تعریف ابعاد بومیسازی خدمت

۲

بررسی ارتباط طرح جویشگر با مرورگر از نظر فنی (لیست ویژگیهای فنی ارتباط) :بررسی
و شناسایی ویژگیهای فنی مرتبط با حوزهی جویشگر در مرورگرهای متداول .شناسایی
آن دسته از نیازمندیهای فنی جامعه جویشگر که با حوزهی مرورگر پیوند خورده است.

۳

بررسی ارتباط طرح جویشگر با مرورگر از نظر کسب و کار (لیست ویژگیهای کسب و
کاری ارتباط و مدل کسب و کار)

۴

تحقیق و مستندسازی در زمینه چگونگی روند توسعه خدمت و مدلهای توسعه آنها ( از
نظر فنی) :تحلیل و معرفی تعدادی از چارجوبهای توسعه و مدیریت نرمافزار به منظور
پیشبرد اهداف
تحقیق و مستندسازی در زمینه چگونگی روند توسعه خدمت از نظر سهم بازار و روند رشد

۶
۷

پیشبینی و آینده نگری در خصوص روندهای آتی خدمت و تاثیر فناوریهای مرتبط

۵

۸
۹
۱0
۱۱

نیرو (نفرماه)

انجمن
کامپیوتر

دانشگاه
امیرکبیر

جوامع کاربری

طرح جویشگر






تحقیق و مستندسازی وضعیت پشتیبانی از خط و زبان فارسی در خدمت



لیست نیازها و ویژگیهای توسعه بومی خدمت :استخراج لیست تمام ویژگیهایی که
میبایست در حین توسعهی خدمت در نظر گرفته شود.



استخراج شاخصها و ویژگیهای خدمت ( از نظر استاندارد جهانی) جهت توسعه



شناسایی و تحلیل بازیگران مختلف خدمت و میزان نقش و اهمیت آنها
شناسایی شرکتهای فعال در حوزه خدمت در کشور و ارزیابی توان شرکتهای از ابعاد کسب
و کار ،فنی و سازمانی :شناسایی شرکتهای فعال در حوزهی فناوریاطالعات با توجه به
جامعهی بزرگ انجمن کامپیوتر و ترغیب آنها به مشارکت در این حوزه

۱۲

بررسی سوابق اقدامات پروژههای مرتبط با خدمت و تحلیل و آسیب شناسی موفقیت یا
شکست آنها

۱۳

شناسایی شرکتها و محصوالت فعال در حوزه خدمت در دنیا و ارزیابی آنها
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لیست فعالیتهای توسعهای
برای یک دوره یکساله

ردیف

عنوان فعالیت

۱

راهاندازی آزمایشگاه ارزیابی و تست محصوالت مرورگر



۲

بررسی مشکالت و چالشهای مرورگر بر اساس لیست استخراجی



۳

رفع مشکالت و چالشهای مرورگر بر اساس لیست استخراجی

۴

۵

نیرو
(نفرماه)

انجمن
کامپیوتر

دانشگاه
امیرکبیر



جوامع
کاربری

طرح
جویشگر



نظارت بر فعالیتهای توسعهای (قرارداد دانشگاه امیرکبیر)



برگزاری رویداد توسعه افزونهها





۶

راه اندازی و نگهداری فضای مدیریت خروجیهای فنی و توسعه ای )(GIT





۷

ایجاد زیرساخت توسعه افزونه مستقل از مرورگر



۸

توسعه محصوالت مرورگر کاربرد خاص منظوره
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لیست فعالیتهای راهبردی
برای یک دوره یکساله

ردیف

عنوان فعالیت

نیرو
(نفرماه)

انجمن
کامپیوتر

دانشگاه
امیرکبیر

جوامع
کاربری

۱

تدوین برنامه عملیاتی چند ساله (شامل برآورد هزینه و نقش)





۲

تدوین برنامه تحریک بازار و دستورالعملهای حمایتی





۳

تدوین سرفصل و محتوا و استاندارد آموزشی جهت تربیت نیروی متخصص حوزه
مرورگر



۴

تدوین برنامه کسب و کار و مدل کسب و کار توسعه مرورگر در سطح کالن ملی

۵

تجاری سازی و توسعه بازار مرورگرهای بومی توسعه یافته

۶

پایش و نظارت بر کلیه فعالیتها

طرح
جویشگر
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جمعبندی
• ارائه دو قرارداد
– دانشگاه امیرکبیر
– انجمن کامپیوتر

• طرح جویشگر
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