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 4از  2 صفحه

 هدف

كار خوب و با  فرم درخواست ارزیابي و انتخابِ و ارسال تكميلنحوه فرایند، معيارهاي كلي، تشریح ، هدف مستند حاضر

 .باشد كيفيت ایراني مي

 

 كاربرددامنه 

محصول یا خروجي باشد كه  مي هاي متقاضي ارزیابي كار خوب و با كيفيت ایراني براي شركت دامنه كاربرد این مستند

 آنموقعيت فيزیكي د و نباش ودههاي آن استفاده نم ارتباطات و فناوري اطالعات بوده و یا از پلتفورمعرصه مرتبط با  آن

 .در محدوده جغرافيایي ایران باشد

 

 اريفتع

« وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات»به تنهایي به كار رفته، منظور از آن « وزارت»در این مستند هرجا كلمه : وزارت

 .باشدمي

هاي آن   ارتباطات و فناوري اطالعات بوده و یا از پلتفورمشركتي كه محصول آن مرتبط با عرصه ارتباطات  :متقاضي

 .باشد ارزیابي و انتخاب آن در موضوع محوري مرتبط ميباشد و متقاضي  ودهاستفاده نم

هاي  شود كه منجر به خروجي ها و اقداماتي اطالق مي ها، فعاليت به مجموعه پروژه: كار خوب و با كيفيت ايراني

و .( ..اي و  افزار یا برنامه كاربردي، سامانه یا سایت، بازي رایانه از قبيل كاال یا تجهيز، نرم)مشخص و با كيفيت 

و یا از بوده  در حوزه( سازي، ایجاد فرصت شغلي از قبيل ارائه خدمت، ارتقاي دانش و بومي)دستاوردهاي داراي ارزش 

 .باشد آن استفاده نمودههاي  پلتفورم

در پيوست فراخوان ذكر و باشد  موضوعات محوري مرتبط با محصول شركت متقاضي مي: موضوعات محوري

 .است شده

گروهي از اعضاي شوراي دستياران جوان وزارت است كه جهت ارزیابي اوليه و انتخاب  :يابي اوليهت داوري ارزئهي

 .شود نامزدها محصوالت مرتبط با موضوعات محوري تشكيل مي
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 4از  3 صفحه

 اوليهارزیابي ، آغاز و با تكميل فرم درخواست توسط متقاضي فرایندي است كه با :فرايند ارزيابي و انتخاب كار خوب

 .شود هيئت داوري، ادامه و در پایان با راي مردم انتخاب ميتوسط مرتبط با موضوعات محوري  محصوالتِ

باشد كه جهت ارزیابي اوليه و انتخاب نامزدهاي محصول  معيارهاي كلي مي :معيارهاي ارزيابي و انتخاب نامزدها

 :و عبارتند از شود خوب و با كيفيت تعریف مي

 متقاضي؛ توسط محصولجذب شده مرتبط با /تهگرف گذاري صورت ميزان سرمایه 

 ؛تعداد فرصت شغلي 

 ميزان درآمد محصول در سال گذشته؛ 

 كاهش شكاف دیجيتالي، آمایش )محيطي محصول  منافع و تاثيرات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، زیست

 ؛(ط زیستجویي در منابع، كمك به ترویج و فرهنگسازي، كمك به محي وري و صرفه سرزمين، افزایش بهره

  ؛(المللي شهر، استان، كشور، بين)ميزان گستردگي كاربرد محصول 

  رساني به تعداد كاربران، پشتيباني از  كاربرپسند بودن، جذابيت، قابليت اطمينان، قابليت خدمت) محصولكيفيت

 ؛(هاي متنوع پلتفورم

  ؛(هاي كاربردي ها و برنامه در خصوص سامانه)تعداد كاربران فعال 

  امنيت و حقوق شهرونديرعایت. 

برداران تكميل و از طریق پست الكترونيك به  فرمي است كه توسط متقاضي، مطلعين یا بهره :ارزيابي فرم درخواست

 .شود دبيرخانه هيئت داوري ارسال مي

 

 راهنماي تكميل فرم

  محوري مرتبط با محصول( موضوعات)شماره موضوع 

مشخص  محوري مرتبط با محصول كه بيشترین ارتباط را با آن دارد، با عالمت ( موضوعات)موضوع   شماره

 .شود مي

 اطالعات شركت 

 .شود عنوان كامل شركت متقاضي، آدرس ثبتي، آدرس وب سایت و شماره تماس درج مي

 عنوان محصول 

 .شود عنوان كامل محصول درج مي
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 4از  4 صفحه

 تعداد فرصت شغلي 

 .شود درج مي بالقوه محصولتعداد فرصت شغلي و  ایجاد شده غير مستقيم و شغلي مستقيمتعداد فرصت 

 (اختياري)گذاري محصول  ميزان سرمايه 

شده از بخش دولتي و غيردولتي جهت  گذاري صورت گرفته توسط متقاضي، ميزان سرمایه جذب ميزان سرمایه

 .شود توسعه محصول درج مي

  (اختياري)گذشته ميزان درآمد محصول در سال 

 .شود است درج مي آمده شده، به دست ميزان درآمدي كه به واسطه محصولِ ارائه

 ميزان گستردگي كاربرد 

شده در یك شهر، یك استان، كشور ایران و یا خارج از كشور اشاره  به گستردگي ميزان كاربرد محصول ارائه

 .دارد

 توضيحات 

 .كلمه ذكر گردد 333اه متقاضي حداكثر در هاي خاص محصول از نگ ها و شایستگي ویژگي

ماعي، اقتصادي، فرهنگي منافع و تاثيرات اجت( ثبت پتنت یا اختراع)مواردي از قبيل نوآوري و ابداعي بودن آن 

هاي محصول از  هاي مشابه خارجي و مقایسه تطبيقي با آن، قابليت ، كيفيت آن، وجود یا عدم نمونهو اجتماعي

، ميزان اهميت به حقوق (هاي كاربردي ها و برنامه در خصوص سامانه)تعداد كاربران فعال  بعد تعداد كاربران،

اخذ شده و موارد مشابه، ذكر و مستندات مرتبط حداكثر به حجم  هاي شهروندي و امنيت، گواهينامه

 .مگابایت پيوست آن شود03

 

 

 

 

 


