
 مبانی ایجاد شبکه متخصصین

شبکه متخصصین یک شبکه بررسی اطالعات متشکل از اعضایی شامل اساتید دانشگاهی، مهندسین و نیروهاي متخصص 
صین متخصواقع شبکه  کنند. درنیاز در یک زمینه خاص را فراهم می بوده که امکان دسترسی سریع به دانش و مهارت مورد

ه در زمین انرا در راستاي ارایه خدمات مشاوره و پاسخ به سواالت مشتری باالمیان افراد با تخصص و دانش یک همکاري 
 زمینهود در خیات و دانش به تجرب بسته ي شبکه متخصصینهر کدام از اعضاکند. تعمیرات فراهم میبرداري، نگهداري و بهره

 دانش نگهداري و تعمیرات و نیز مسایل آموزشی همکاري می نمایند. توسعه

ترین اهداف ایجاد شبکه متخصصین توسعه منابع، مشاوره با متخصصین، کمک عملی به پیشبرد پروژه و مدیریت یکی از مهم
لمی ها و مراکز عبخانه هایی در کتا. شبکه متخصصین توسط لینکباشدداده می چرخه عمردر هر مرحله از  پژوهشیهاي داده

 ژوهشیپبه منظور طراحی، مدیریت، ذخیره، محافظت، اشتراك و نگهداري از داده  فعالیت کرده و از متخصصین در هر گرایش
  گیرد.بهره می دیجیتال

به منظور استفاده از ظرفیت دانش این مراکز  مراکز داده و اطالعاتنیروهاي متخصص در  مشارکتهمکاري در نتیجه   این
یک و یا  تیا، پروژه به طور مستقیم به یک تیم تحقیقپذیر نباشدچنین مشارکتی امکاندر صورتی که ایجاد شده است. 

 گردد. مستقل واگذار می پژوهشگر

 هاي شبکه متخصصینمسولیت

 و منابع اطالعاتی به کمک وب )1RDM( پژوهشیهاي فراهم کردن دسترسی رایگان به ابزارهاي مدیریت داده •
هاي مدیریت داده توسعه طرحداده و نیز  چرخه عمر داده در سراسردر مدیریت  پژوهشگرانبه سایت؛ این منابع 
 کمک می نماید. 

با کنار هم قرار دادن افراد متخصص به صورت حضوري و یا  RDMبراي  کاري یک مجموعه و توسعه نگهداري •
ت تواند از تمامی ظرفیبدین ترتیب شبکه متخصصین می ها؛مجازي به منظور به اشتراك گذاشتن اطالعات آن

ریت وزه مدیحشامل  بازیگرانو  پژوهشیارتباط با سایر مراکز  ایجاد علمی کشور استفاده نماید. همچنین امکان
  گردد.می میسربه منظور فراهم کردن زمینه علمی و تحقیقاتی  هابخش و سایر IT ،تحقیقات

و  و توسعه نرم افزاري براي تولیدهاي پژوهشی کار و زیرساخت الزم براي حمایت از نگهداري داده روندطراحی  •
 .هاي پژوهشیهاي بایگانی براي دادهبسته انتشار

آموزش شامل اجراي یک دوره آنالین براي  ارتباط با مدیریت داده پژوهشی؛در نظارت بر ایجاد آموزش آنالین  •
 اشد. بنیز آموزش مستقیم فرد به فرد به منظور انتقال تخصص به دیگران میدانشجویان فارغ التحصیل شده و 

  ؛هاي پژوهشی در حوزه هايگذاري تجارب موفق در مدیریت دادهاشتراك بهتوسعه، شناخت و  •
a.  محرمانگی دادهامنیت و 
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b. ها و آموزشمهارت 
c. هاي مدیریت دادهطرح 
d. شناخت داده و متادیتاF
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e. گزینش داده 
f. سترسی و توزیع اطالعاتد 
g. نگهداري داده.  

مشارکت  شامل المللیبه کمک منابع محلی، ملی و بین هاروشاستانداردها، ابزارها و  مشارکت در توسعه و بکارگیري •
 المللی.هاي ملی و بینسازمان همکاري با و ايرشتههاي چندپروژه در

که این اطالعات به طور کامل شناخته شده و به صورت  به این منظور ها براي تولید متادیتاتوسعه راهبردها و روش •
و نیز  شیهاي پژوهاستانداردهاي متادیتا براي دادهبر انتخاب  شبکه متخصصین همچنینمستقل قابل درك باشند. 

 کند. راي تولید متادیتا نظارت میجریان کاري ب

 هان روشایشوند. هایی که باعث تسهیل در انتشار و استفاده مجدد از داده میشیوهدسترسی به داده و  هايتوسعه راه •
ا مورد و متادیت دادهبراي آماده سازي، انتشار و نگهداري از  هاحلراهتوانند در شناسایی، محاسبه و توسعه بهترین می

 متادیتا شده و دادهها و ابزارهایی است که باعت افزایش کیفیت ، تکنیکهاروشاستفاده قرار گیرند. این شیوه شامل 
 دهد. ، انتشار و استفاده مجدد از داده، و نیز قابلیت همکاري با سایر منابع را افزایش میو قابلیت انتقال

هاي مربوطه و نیز موسساتی که در یک زمینه ها در پروژهبه آن رسانیمشاوره جهت کمک موسساتپیشنهاد به  •
 دارند.  همکاريتخصصی نیاز به 

 نگهداري و تعمیرات برداري،بهره هاي فعلی و آتی درشناسایی، فرموله کردن و حل چالش •

 بازیگرانهاي تجاري مابین تجربیات و ایجاد فرصتهمکاري و تبادل تسهیل  •

 ردد. گواقعیت که رویکردهاي نوین نگهداري و تعمیرات منجر به افزایش سرمایه در کسب و کار میاثبات کردن این  •

 دت در درازمو تعمیرات اري دو در نتیجه افزایش دانش نگهصالحیت و توانایی بازیگران این حوزه افزایش سطح  •

 ینی باشد. بقابل پیش و تعمیرات داريهکه نگ با این هدفهاي نوین توسعه و بررسی روش •
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