فراخوان شرکت در مسابقه WSIS 2020
اتحادیه جهانی مخابرات هر ساله اجالسی را با عنوان اجالس جهانی جامعه اطالعاتی برگزار میکند که در آن
شرکتکنندگان در خصوص محورهای مختلفی در زمینه افزایش کمی و کیفی زیرساختهای فناوری اطالعات در
تمامی کشورهای جهان و تالش برای حذف شکاف دیجیتالی و توسعه داناییمحور به بحث و ارائه دیدگاهها و
آخرین دستاوردهای خود میپردازند.
به موازات این اجالس هر ساله مسابقهای با شرکتکنندگانی از کشورهای مختلف برگزار میشود .مسابقه WSIS
در پاسخ به تقاضای ذینفعان  WSISجهت ایجاد مکانیزمی اثربخش برای ارزیابی پروژهها و فعالیتهایی که از
قدرت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ( )ICTsجهت پیشبرد توسعه پایدار استفاده میکنند ایجاد شد .از آغاز
اجرای مسابقه  WSISتاکنون  033هزار شرکتکننده در این مسابقه شرکت کردهاند .در سال  9302کشور ایران
موفق شد در زمینه علوم الکترونیک برنده این جایزه باشد.
حال با توجه به برنامه اجالس برای سال  ،9393فراخوان مشارکت در نهمین دوره از این مسابقه برای کشورهای
عضو ارسال شده است .طبق روال سالهای گذشته ،حضور در این رقابتها در پنج مرحله انجام میگیرد و گذر از
این مراحل مستلزم رعایت ضوابطی است .که جزییات آن در  www.wsis.org/prizesقابل مشاهده است.
پنج فاز اصلی این مسابقه شامل موارد زیر است:
فاز  :1ارسال
در این فاز شرکتکنندگان از تاریخ  99جوالی ( 00تیر ماه  )0021تا  99نوامبر  0( 9302آذرماه  )0021فرصت
دارند تا پروژههای خود را جهت مشارکت ارسال کنند.
فاز  :2اعالم نامزدها
در این فاز پروژههای ارسالی بررسی شده و لیستی از  063پروژه به عنوان نامزدها انتخاب خواهند شد .برای هر
کدام از خطوط اقدام  93 WSISپروژه نامزد خواهند شد .این فاز از تاریخ  92نوامبر  4( 9302آذرماه )0021
آغاز شده و در  93دسامبر ( 92اذرماه  )0021همان سال نامزدها اعالم خواهند شد.

فاز  :3رایگیری عمومی آنالین
از تاریخ  90دسامبر  03( 9302اذرماه  )0021تا  94ژانویه  4( 9393بهمن ماه  )0021ضمن فرایند رایگیری
عمومی ،پروژههایی که بیشترین رای را بدست بیاورند مشخص خواهند شد.
فاز  :4انتخاب پروژههای برنده
از بین پروژههای با بیشترین رای ،گروه کارشناسان اتحادیه جهانی مخابرات ،پروژههای برنده را مشخص خواهند
کرد.
فاز  :5اعالم برندگان
در ضمن برگزاری اجالس جهانی جامعه اطالعاتی در سال  ،9393برندگان مسابقه  WSIS 2020نیز اعالم خواهند
شد .این اجالس در تاریخ  03مارس ( 00فروردین  )0022تا  0آوریل  02( 9393فروردین  )0022برگزار میشوند.
همچنین ،گزارش «برندگان :WSISداستانهای موفقیت  »9393نیز در حین برگزاری این اجالس منتشر میشود
که به بررسی تفصیلی  01پروژه برنده و  29پروژه قهرمان میپردازد.
از عالقمندان به شرکت در این مسابقه دعوت میشود تا با مراجعه به سایت  www.wsis.org/prizesضمن
کسب اطالع دقیق از ضوابط شرکت در مسابقه ،جزییات نحوه ارسال را نیز بررسی کرده تا حضور پررنگتر
شرکتکنندگان ایرانی در مسابقات سال آینده ،فرصت افتخارآفرینی بیشتری را برای کسب و کارهای ایرانی فراهم
کند.

