
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                        

علم داده و هوش مصنوعی فراخوان          

یونیسفجهانی صندوق نوآوری   

 
                دفتر یونیسف در ایران

(1397اسفند  9) 2019فوریه  28مهلت ثبت نام:              



 

 سفیونی یجهان یصندوق نوآورفراخوان 

 مشابه ورانهآ فن هایحلو راه یهوش مصنوع ، یادگیری ماشین،علم داده 

 

سود ده است و نوپای فناوری محور  کسب و کارهایدالر در  100.000گذاری بذری تا سقف یونیسف در حال حاضر به دنبال سرمایه

 . دارندقدم بر می زندگی انسان ها ارتقای در جهتکه 

 ،)از جمله ایران( یونیسف در آنها برنامه کشوری دارددر یکی از کشورهایی که  ثبت شده خصوصی نوپای اگر شما دارای کسب و کار

که نتایج در اختیار دیگران قرار دهید( خود را هستید و یک محصول نمونه اولیه داده باز دارید )و یا آمادگی دارید نمونه اولیه داده باز 

 یالت صندوق نوآوری یونیسف باشید.می توانید متقاضی دریافت تسه ای در بر داشته باشد،امیدوارکننده

 سفیونی یجهان یصندوق نوآور

سر جهان حمایت کرده و با بخش خصوصی برای بکارگیری فناوری برای حل چالشدر وری یونیسف از کشورها دفتر نوآ هایی سرتا

سیس شد و توانست صندوق أت 2016در سال  سفیونی یجهان یصندوق نوآورکند. همکاری می ،که کودکان با آنها رو به رو هستند

نوپای  کسررب و کارهایاین صررندوق با انمام سرررمایه گذاری بذری در میلیون دالر تشررکیل دهد.  17.9سرررمایه گذاری به ارز  

شکالت و چالش هزار دالر 100-50معموالً بین  ،سود ده و فناوری محور سعه فناوری برای حل م سر به تو سر تا  های کودکان در 

ضر، کند. جهان کمک می ست گذاری در کشورهایی سرمایه 72گذاری با سرمایهسبد در حال حا . دفعالیت داردر آنها که یونیسف ا

 . انمام دهدنوپا  کسب و کارهایگذاری در سرمایه 30قصد دارد ساالنه  سفیونی یجهان یصندوق نوآور

 هستیم؟هایی ایدهما به دنبال چه 

های م داده، یادگیری ماشین، هو  مصنوعی و فناوریهایی است که از علوکارکسبگذاری در سرمایهیونیسف در حال حاضر به دنبال 

 کنند:هایی برای پاسخ به سواالت زیر کمک میحلراه ارائهد که به نکنمشابه استفاده می
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؟ است محلی ایجاد شدهشما در فضای بر خط در دسترس است؟ آیا به صورت  د چه میزان دانش به زبانیدانآیا می

م داده و هوش مصنوعی برای شناخت از علقادرید ؟ آیا چگونه آن را یاد می گیریمو  صورت استمحتوا به چه ساختار 

 ؟نماییداستفاده  ،می کنیم بهتر از دنیای مجازی که در آن زندگی

o ( استفاده از پرداز  زبان طبیعیNLPیا تکنیک ) های مشابه برای تحلیل حمم باالیی از نوشته 

o های یادگیری ماشین یا هو  مصنوعی برای درک بهتر از ساختار محتوایی و روابط استفاده از تکنیک

 دانش/یادگیری 

o های یادگیری ماشین یا هو  مصنوعی برای کمک به درک بهتر از دنیای ممازی که در آن در بررسی تکنیک

 روندهای پویا و در حال تغییر آن و  کنیدمی  زندگیحاضر حال 

 

م داده، یادگیری ماشین و علهای خواهید از تکنیکآیا می هایی بیشترین تقاضا را در آینده خواهند داشت؟چه مهارت

 اندازهای جدید از داده استفاده کنید؟هوش مصنوعی برای ایجاد چشم

o ی بین متغیرهای مختلف که بر برای درک رابطههای یادگیری ماشین و هو  مصنوعی استفاده از تکنیک

 گذارندآوری، سالمت( تاثیر میاجتماعی، تاب-های توسعه )یادگیری، اقتصادیشاخص

o ت، اختصاص منابع یا ارسال محتویسازی برای بهبود ارائه خدماهای بهینهاستفاده از تکنیک 

o های مهارتازار شغل یا تقاضا و عرضهبینی برای درک تغییرات در جهان مانند روندهای بتحلیل پیش 

 

 

  آوری می کنید؟برای هر کدام از موارد باال، داده جمعآیا شما 

 های موجود از منابع مختلفآوری و ترکیب دادهجمع •

 های اجتماعیهای شبکههای میدانی، جمع سپاری یا پلتفرمآوری دادههای جدید از طریق جمعایماد داده •

 های آموزشی )یادگیری ماشین( حمم باالیی از دادهیید أهای نوین برای ایماد و همچنین تاستفاده از رو  •

 

 



 

 فناوری رو به جلوحرکت 

گذاری . یونیسف تمایل به سرمایهشودخوان صرفاً به توضیحات باال محدود نمیام داده وجود دارد و این فرکاربردهای متعددی از عل

دارند و مقیاس پذیری و کاربرد در سطح جهانی  یتکنند، قابلداده به شکل نوین استفاده می مهایی را دارد که از علدر شرکت

 د. ناستفاده شو ارتقاء رفاه انسان هاد برای نتوان همچنین می

 الزمشرایط 

)از جمله ایران( به عنوان شرکت خصوصی  یونیسف در آنها برنامه کشوری داردمتقاضیان باید در یکی از کشورهایی که  •

 ثبت شده باشند.

 هایهای فناوری داده باز کار کرده باشند و یا با استفاده از فناوری داده باز تحت یکی از امتیازمتقاضیان باید بر روی راه حل •

BSD (نرم افزار)  یاCERN (سخت افزار)  یاCC-BY  .محتوا یا معادل آنها موافق باشند 

 های اولیه باشند. دارای یک محصول نمونه از راه حل به همراه نتایج امیدبخش از آزمایشمتقاضیان باید  •

 راه حل متقاضیان باید پتانسل اثر مثبت بر جامعه را داشته باشد.  •

 هیسرماما عالقمند به تواند در مراحل اولیه باشد. کامالً یک طرح را پیش برده باشد و می متقاضینیازی نیست شرکت  •

تواند سودآور ی اولیه قوی است که میکه در حال حاضر وجود دارد، دارای تیم و نمونههستیم در شرکتی اولیه گذاری 

 م داده موفق ظاهر شود. در فضای علباشد و 

 شود.شوند، توصیه میتوسط متقاضیان خانم هدایت میهایی که ثبت نام پروژه* 
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 دهد؟صندوق نوآوری یونیسف چه مزایایی ارائه می

 گذاری بذرسرمایه

یید و آزمایش أاین مبلغ برای تدهد. دالر بدون سهم سرمایه ارائه می 100.000تا سطح  بذر گذاریهیسرما نوآوری یونیسف صندوق

 گیرد. بدست آورد، مورد استفاده قرار می حلشرکت مدرکی مبنی بر عملی بودن راهتا زمانی که نمونه 

 توسعه محصول و فناوری

یید و بهبود ایده خود کمک دریافت خواهند أیونیسف برای ت دفتر کسب و کارهای خطرپذیرنوپای انتخاب شده از  کسب و کارهای

 به گروهی از شرکت های داده، های ضروریاشتراک گذاردن تمربیات و داده برای بههمچنین کسب و کارهای نوپا می توانند کرد. 

 .شوندمتصل  محور

 رشد کسب و کار

نوپا در طراحی مدل کسب و کار و توسعه استراتژی  کسب و کارهایبه می توانند ای از اساتید دسترسی دارد که صندوق به شبکه

 .کنندکمک برای رشد و سودآوری 

 هاداده هایشبکه و پلتفرم

مشارکت، پلتفرم داده  در زمینه ایماد 2014که از سال  استتیم متخصص علم داده دارای یونیسف  دفتر کسب و کارهای خطرپذیر

بیشتر های داده به محققین تراز اول، شرکای شرکتی و پایگاه دتوانیاز طریق شبکه ما، میها فعال بوده است. و استفاده از نمونه

 دسترسی داشته باشید. 

 

 حداکثرسازی اثرات برای کودکان

در دفاتر کشوری خود است که  ءای از متخصصان و شرکادارای شبکه ،یونیسف به عنوان سازمان تراز اول جهانی در حوزه کودکان

هایی را برای رسیدن به کاربران بیشتر اثرات آن را ارزیابی کنند و مشارکتتوانند پیشنهادهای محلی برای راه حل شما ارائه دهند، می

 دهند. توسعه 

 

 چه زمانی ثبت نام کنیم؟

های متناوب در حال بررسی تقاضاها هستیم. فقط با شرکتکنیم در اولین فرصت تقاضای خود را ارائه دهید و ما به صورت توصیه می

 خواهد شد. تماس گرفته  ترتر و جامعپیشنهاد طرح دقیقبرای منتخب 

 شود. می (1397اسفند  9) 2019 هیفور 28پایان مهلت ثبت نام 

 مراجعه فرمایید. نوآوری جهانی یونیسف صندوق سایتبه ثبت نام برای و  فراخوان لینک به برای کسب اطالعات بیشتر 

https://www.unicef.org/innovation/FundCallDataAI
https://unicefinnovationfund.org/


 

  نگاه کیدر  سفیونی

 20 خیسازمان ملل متحد در تار یجلسه مممع عموم نی( در اولسفیونیکودکان سازمان ملل متحد ) یاضطرار یالملل نیب صندوق

 سفیونیشد. امروزه  سیغذا، دارو، و لباس آنها تاس نیدوم و تام یاز جنگ جهان دهید بیکمک به کودکان آس یبرا 1325آذر 

آموز ، مراقبت از  ه،یغذبهداشت و ت نهیکشور جهان در زم 190از  شیاست و در ب کاندر حوزه کود یالملل نینهاد ب نیبزرگتر

جامعه  یسازمان ها ،یاز مقامات دولت یعیوس فیبا ط سفیونیکند.  یم تیکودکان فعال یبرابر برا یبه فرصت ها یکودکان و دسترس

  .کند یم یهمکار یدانشگاه ها و بخش خصوص ،یرهبران مذهب ،یمدن

 

  رانیا یاسالم یدر جمهور سفیونی یها برنامه

 سفیونی س،یتأس یهاسال نیکرده است. از اول تیکودکان، حما یبرا رانیدولت ا یهااز برنامه یالدیدهه پنماه م لیاز اوا سفیونی

کشور مشارکت  زهیپاستور ریکارخانه ش نیاول زیدر تمه نیکرد و همچن تیسل حما یماریب هیکودکان عل ونیناسیاز برنامه واکس

  ت.داش

  سفیونیو  رانیا یاسالم یدولت جمهور یفعل یکشور یهمکار برنامه

 :متمرکز است ریز یها نهیبر زم 1400تا  1395دوره پنج ساله  یبرا سفیونیو  رانیا یاسالم یدولت جمهور یهمکار یکنون برنامه

 کودکان هیسالمت و تغذ •

 و سوء مصرف مواد یو یاز اچ آ یریشگیپ •

 آموز  کودکان •

 ییقضا یهایدگیکودکان در رس •

 از کودکان در برابر سوء رفتار تیحما •

 از رفاه کودکان تیحما •

 در ایران است.« نوآوری برای کودکان» ملی ابتکار برای رونمایی ازدر حال انمام مقدمات  رانیدر ا سفیونیدفتر همچنین 

 


