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پژوهشکده فناوري اطالعات – طرح جويشگر بومي

 .1خالصه مديريت
در این قسمت خالصه ای از فعالیتهای مهم انجام شده در پروژه مدیریت طرح در ارتباط با وضعیت پیشرفت شش ماه گذشته آورده می
شود که حداقل شامل موارد زیر است:


وظایف مهم انجام شده



دستاوردهای محقق شده



چالشها و مخاطرات



تغییرات



انحراف از برنامه

پيشرفت فعاليتها

.2

همانند گزارش پیشرفت پروژه در این قسمت کلیه فعالیتهای انجام شده طبق شرح خدمات و فعالیتهای محوله همراه با پیشرفت
برنامه ای و واقعی آنها درج می شود.
عنوان

درخواست معرفي شركت ها از تیم فني و ارسال

تاريخ شروع

تاريخ پايان

پیشرفت

پیشرفت

(برنامه اي)

(برنامه اي)

برنامه اي

واقعي

()%

()%

4031/0/82

4031/6/4

نامه دعوت به مشاركت در فراخوان جويشگر
بومي
جمع بندي ارزيابي نهايي كلیه شركت كنندگان

4031/6/1

در فراخوان و تهیه فايل نهايي ارزيابي
ارسال ارزيابي نهايي فراخوان براي كلیه شركت

4031/6/44

كنندگان و قرار گیري ارزيابي ها در سايت
ديدرس
جمع بندي اعتراضات به ارزيابي فراخوان و

4031/6/42

ارسال آن براي بازنگري مجدد به تیم فني
ارسال  RFIبراي كلیه شركت ها و جمع آوري

4031/6/4

4031/6/43

آن از شركت ها جهت تهیه RFP
جمع آوري  RFPها و تنظیم فرمت جديد

4031/6/81

جمع بندي مقاالت و مطالب نشريه ويژه نامه و

4031/6/44

4031/2/0

چاپ نشريه
جمع آوري سواالت و ابهامات RFPها و ارسال

4031/6/03

جواب ها به كلیه منتخبین در فراخوان و
قرارگیري بر روي سايت
جمع آوري پروژه هاي مرحله دوم فراخوان

4031/6/03

4031/7/44

جهت بررسي
ارسال نامه نیازهاي پژوهشي براي كلیه شركت

4031/7/86

4031/2/0

هاي منتخب در فراخوان و جمع آوري نیازها

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

وضعیت/توضیحات

۳

پژوهشکده فناوري اطالعات – طرح جويشگر بومي
جمع بندي پروپوزال هاي نهايي و تحويل به تیم

4031/7/83

فني جهت بررسي
ارسال ارزيابي فراخوان مرحله دوم به شركت

4031/2/0

كنندگان
كلیه كارهاي مرتبط با همايش جويشگر بومي

4031/7/40

4031/44/82

جمع بندي مقاالت و مطالب نشريه شماره ۱

4031/2/48

4031/3/88

درخواست ارسال معیار ها و روشهاي ارزيابي

4031/43/46

4031/43/83

خدمات طرح جويشگر از كلیه شركت كنندگان
در فراخوان
ارسال ريز ارزيابي هاي نهايي فراخوان طرح

4031/43/84

جويشگر
جمع آوري خالصه كارگاه ها همايش جويشگر

4031/43/4

4031/43/40

جمع آوري سواالت مربوط به نشست هاي

4031/43/4

4031/43/40

همايش جويشگر
درخواست از كلیه شركت ها براي مقاله همايش

4031/43/83

درخواست از كلیه شركت ها براي ارسال چکیده

4031/44/0

در خصوص مدل اقتصادي مناسب براي توسعه
جويشگر بومي
جمع بندي اعتراضات ارزيابي نهايي فراخوان و

4031/43/88

4031/44/48

پاسخ به اعتراضات
درخواست از كلیه شركت ها براي ارسال چکیده

4031/44/6

در خصوص توسعه محتوا و خدمات بومي
جمع بندي مقاالت نشريه شماره  2و چاپ

4031/3/43

4031/44/86

نشريه
برنامه جلسات

تاريخ

جلسه بررسی و نهایی سازی مشخصات فنی پروژه
جویشگر بومی

سه شنبه 4031/6/81

جلسه دریافت ار اف پی های پروژه جویشگر بومی

چهارشنبه 4031/6/80

افراد حاضر در جلسه
سرکار خانم شمسی فرد ،جناب آقای دکتر مینایی
جناب آقای محمدزاده
کلیه شرکت های منتخب در فراخوان

جلسه ای به منظور بررسی و تنظیم  RFPهای
موتور جست وجوی متنی و خاص منظوره

دوشنبه 4031/6/46

سر کار خانم دکتر شاکری و جناب آقای زارع
بیدکی

جلسه ای به منظور بررسی و تنظیم  RFPهای
موتور جست و جوی چند رسانه ای

دوشنبه 4031/6/46

حضور جناب آقای قدیری ،جناب آقای زارع و
جناب آقای دکتر رحمانی ،جناب آقای دکتر اسدپور

جلسه ای به منظور بررسی و تنظیم  RFPهای
ابزارهای پردازشی زبان و گراف دانش

سه شنبه 4031/6/47

سرکار خانم دکتر شاکری ،سرکار خانم دکتر
شمسی فرد ،جناب آقای دکتر مینایی و جناب
آقای دکتر فیلی

جلسه ای به منظور بررسی و تنظیم  RFPهای
سرویس نقشه

سه شنبه 4031/6/47

جناب آقای صدیقیانی ،جناب
آقای شرکت معصوم و جناب آقای سلطانی

جلسه هماهنگی همایش طرح جویشگر بومی

چهارشنبه 4031/7/40

جلسه با شرکت های حوزه نقشه

چهارشنبه 4031/7/40

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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جلسه با شرکت بیان در خصوص مشخص نمودن و
یکپارچی پروژه های ارائه شده
جلسه نشریه
جلسه بررسی محتوای مورد نیاز جویشگرها و نحوه
تعامل و با جمع آوری کنندگان
جلسه نشریه
جلسه دفاع پروژه پارسی جو
جلسه نشریه

چهارشنبه 4031/7/40
4031/7/43
چهارشنبه 4031/2/6
یکشنبه 4031/2/0
شنبه 4031/2/3
4031/2/44

جلسه نشریه

چهارشنبه 31/2/87

جلسه همایش

چهارشنبه 31/2/87

جلسه همایش در خصوص جهت ویرایش بروشور و
لیست مدعوین
جلسه شرکت رسانه ساز دانش

4031/2/03
چهارشنبه 31/3/1

جلسه شرکت ایمن رایانه امیرکبیر

چهارشنبه 31/3/1

جلسه شرکت فن آوران برتر اندیش فرسب

چهارشنبه 31/3/1

جلسه شرکت توسعه علوم ژنوماتیک رهپویان

چهارشنبه 31/3/1

جلسه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی SID

شنبه 31/3/7

جلسه شرکت چکاد نوآوران عصر اطالعات

شنبه 31/3/7

جلسه پژوهشکده دانشگاه تربیت مدرس  -مهدی
آبادی

شنبه 31/3/7

جلسه گروه مدیریت فناوری دانشگاه تهران

شنبه 31/3/7

جلسه شرکت مبنا رایانه پژواک

شنبه 31/3/7

جلسه دانشگاه دریا نوردی سیستان و بلوچستان-
علی بیکیان -مهران برزوفرد

یکشنبه 31/3/2

جلسه شرکت مهندسی و پژوهشی شیوه نرم افزار

یکشنبه 31/3/2

جلسه شرکت طراحی و معماری کاریز سیستم پویا-
دکتر شمس( 8پروژه)

یکشنبه 31/3/2

جلسه شرکت دانش بنیان آرمان رایان شریف (8
پروژه)

یکشنبه 31/3/2

جلسه آزمایشگاه سیستم های هوشمند اطالعات
دانشگاه تهران  -آزاده شاکری

یکشنبه 31/3/2

جلسه شرکت بیان

یکشنبه 31/3/2

جلسه شرکت ایمن رایانه امیرکبیر  (8پروژه)

دوشنبه 31/3/3

جلسه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
جهاد دانشگاهی

دوشنبه 31/3/3

جلسه آزمایشگاه پردازش متن -دانشگاه تهران -
دکتر فیلی

دوشنبه 31/3/3

جلسه دانشگاه شهید بهشتی  -مهرنوش شمس فرد

دوشنبه 31/3/3

جلسه پژوهشگاه فناوری اطالعات -دکتر علی
احمدی

دوشنبه 31/3/3

جلسه شرکت وب پردازان نوین پارسی جو

سه شنبه 31/3/43

جلسه شرکت پردازش هوشمند ترگمان

سه شنبه 31/3/43

جلسه آزمایشگاه شبکه های اجتماعی  -دانشگاه
تهران  -دکتر اسدپور

سه شنبه 31/3/43

جلسه پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته

سه شنبه 31/3/43

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد
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خواجه نصیر الدین طوسی(8پروژه)
جلسه دکتر مینایی

سه شنبه 31/3/43

جلسه الیف وب

سه شنبه 31/3/43

جلسه بررسی وضع موجود در ارتباط با جستجوی
صوتی شرکت پکتوس

شنبه 31/43/48

جلسه برنامه ریزی نشست روشها الگوریتم ها و
سکوهای توسعه خدمات همایش طرح جویشگر

یکشنبه 31/43/40

جلسه بررسی وضع موجود در ارتباط با جستجوی
صوتی شرکت عصر گویش پرداز

دوشنبه 31/43/41

جلسه بررسی وضع موجود در ارتباط با جستجوی
صوتی با شرکت هوشمند مصنوعی رایورز

شنبه 31/43/43

جلسه یکپارچه سازی خدمات جویشگر و ارزیابی
جویشگر با جویشگر یوز

چهارشنبه 31/43/46

جلسه برنامه ریزی نشست های همایش طرح
جویشگر

شنبه 4031/43/86

جلسه برنامه ریزی نشست روشها الگوریتم ها و
سکوهای توسعه خدمات همایش طرح جویشگر

یکشنبه 4031/43/87

جلسه برنامه ریزی نشست اقتصاد و کار آفرینی
همایش طرح جویشگر

سه شنبه 4031/43/83

جلسه برنامه ریزی نشست محتوا و خدمات همایش
طرح جویشگر

یکشنبه 4031/44/1

جلسه تشریح مدل اجرای طرح و نحوه ی نهایی
سازی شرح خدمات پروژه های مصوب

چهارشنبه 4031/44/41

جلسه بررسی شرح خدمات مورد انتظار سرویس
تحلیل و جستجوی خبر

چهار شنبه 4031/44/84

جلسه بررسی شرح خدمات مورد انتظار سرویس
ایمیل

سه شنبه 4031/44/83

جلسه بررسی شرح خدمات جویشگر متنی

سه شنبه 4031/44/83

جلسه بررسی پیشنهادات شرکت های ارائه دهنده
سرویس ایمیل

دوشنبه 4031/44/86

توضیحات پیشرفت فعالیت:

علت انحراف از برنامه و سایر توضیحات الزم که در جدول آورده نشده است ،بیان میشوند.

 .3خروجيهای فعاليت در اين مرحله
در این قسمت خروجیها و مستندات فعالیتها همراه با تاریخ ارائه آنها آورده شده و به گزارش پیوست شوند.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) میباشد

