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 باسمه تعالی

 مسیر پیشنهادی در جهت

 افزایش دانش عمومی نسبت به شفافیت

 گام اول: مشاهده ویدئوهای آموزشی .1
 لطفاً این ویدئوها به صورت کامل و دقیق مشاهده گردند:

 ویدئوی آموزشی شفافیت 

o  در « شفافیت حول مباحث با اولیه آشنایی»ذیل عنوانtransparency4iran.ir/post/48 

 ویدئوی آموزشی داده باز 

o  در همان لینک« آن ذیل موضوعات و باز داده بحث با آشنایی»ذیل عنوان 

  با موضوع شفافیت 152برنامه پایش 

o  :در لینکtransparency4iran.ir/post/176 

 های وبالگ شفافیت برای ایرانگام دوم: مشاهده پست .2
پذیرد. اما آنچه که دشوار است، تبدیل شدن این مفهوم شفافیت مفهومی ساده است، لذا فهم آن بسهولت صورت می

تعدد کند، در اختیار داشتن مصادیق مکه شفافیت را کاربردی می ساده به مصادیق متعدد است. به عبارت دیگر، آنچیزی

ای که حسب تجربه سواد و دانش بسیار اندکی نسبت به آن در های گوناگون است، مسئلهاز کاربردهای آن در حوزه

ه با هدف کهای وبالگ ترویجی شفافیت برای ایران )فضای عمومی کشور وجود دارد. به این دلیل نیاز است تا کلیه پست

های مختلف ایجاد شده است( مشاهده شود. بدین منظور گردآوری مصادیق مفید کاربردهای مختلف شفافیت در حوزه

 گردد، یعنی: مطالعهشود از اولین پست وبالگ آغاز کرده و این مطالب بصورت یکی یکی پیشنهاد می

 http://transparency4iran.ir/post/1 

 http://transparency4iran.ir/post/2 

 http://transparency4iran.ir/post/3 

 http://transparency4iran.ir/post/… 

 :چند نکته

 ها نه ممکن و نه مطلوب است. از آنجا که هدف مطالعه کردن همه صفحات کلیه اسناد معرفی شده در این پست

گردد های مختلف است، پیشنهاد میآشنایی با مباحث و مطلع شدن از جزئیات ابعاد کاربردی شفافیت در حوزه

 مروری اجمالی بر آن اسناد داشته باشید.
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 ها و سایر پیشنهادات و انتقادات خود حین این مطالعه، سواالت، ابهامات، نکات، ایدهگردد در قویاً پیشنهاد می

دن نکات منتقل شناظر به مطالب را ثبت و منتقل نمایید. این مسئله ضمن فعال نگاه داشتن ذهن شما، باعث 

 مهم از سوی شما شده و به تقویت مباحث کمک فراوانی خواهد نمود.

 برای ایران داده بازای وبالگ هگام سوم: مشاهده پست .3
ت به آشنایی خوبی نسبتر و باالتر، الزم است پس از طی کردن مباحث عمومی شفافیت، برای ورود به سطح دانش قوی

رور مایجاد گردد. برای این کار مشابه گام دوم، مطالب وبالگ ترویجی داده باز برای ایران نیز مباحث حوزه داده باز نیز 

 مرور نیز نکات ذیل گام دوم صادق هستند.گردد. در این 

 http://opendata4iran.ir/post/1 

 http://opendata4iran.ir/post/2 

 http://opendata4iran.ir/post/3 

 http://opendata4iran.ir/post/… 

 گام چهارم .4
فراد ای از اآخرین تحوالت در حوزه شفافیت کشور و مشارکت در مباحث آن در میان گستردهبه منظور با اطالع ماندن از 

 ردید:شود در گروه ایمیلی شفافیت برای ایران عضو گمند در این حوزه، پیشنهاد میعالقه

 https://groups.google.com/forum/#!forum/transparency4iran 

 گردد در گروه تلگرامی ما نیز عضو شوید:همچنین پیشنهاد می

 https://telegram.me/transparency4iran 
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