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عنوان گزارش :توسعه دادگان و پيكرههاي انگليسي-فارسي

در راستاي تحقق ماموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري در فراهم سازي سكویي براي ارتقاء دانش ،انتقال فناوري و بوميسازي
محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت عالقه مندان در توسعه و بهره مندي از دستاوردهاي پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات ،آزاد رساني این دستاوردها در زمره برنامه هاي اولویت دار پژوهشگاه به شمار مي آید .به همين منظور مستند حاضر
تحت مجوز بين المللي  CC-BY-SA-NCنسخه  ،4در دسترس عموم قرار گرفته است .شایان ذکراست تحت این مجوز ،ضمن حفظ
مالكيت فكري این مستند براي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،بازانتشار و بكارگيري آن صرفاً براي موارد تحقيقاتي و با ذکر نام
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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مقدمه
بهره گيري از ترجمه یكي از مهم ترین شيوه هاي انتقال اندیشه ها ،علوم و مفاهيم محسوب مي شود .البته
اهميت این موضوع در کشورهاي مختلف به یك اندازه نيست .از آن جایي که توليد علوم و فناوري هاي مختلف
نيازمند سرمایه گذاري و صرف زمان نسبتاً طوالني است ،کشورهاي در حال توسعه به دليل امكانات مالي پایين تر،
تمایلي بيشتر به بهره گيري از ظرفيت هاي حوزه ترجمه دارند .کشور ایران ،با وجود اینكه نسبت به بسياري از
کشورهاي مشابه خود وضعيت بهتري دارد ،نيز از این قاعده مستثني نيست.
در طرح جویشگر براي ارتقاي کيفيت ابزارهاي خط و زبان فارسي به ویژه ترجمه ماشيني اقدام به تعریف این
پروژه کرده است.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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تعریف پروژه
یكي از منابع مورد نياز جهت ارتقا کيفي سامانههاي ترجمه ،وجود پيكرههاي موازي با حجمم و کيفيمت مناسمب
ميباشد .این فراخوان به منظور تهيه و گردآوري پيكرههاي موازي در جهمت توسمعه و ارتقماء سمامانه هماي ترجممه
ماشيني ارائه شدهاست.
هرچند مهم ترین هدف و کاربرد این پيكره در حوزه طراحي نرم افزارهاي هوشمند ترجمه آماري و یا به عبارتي
ماشينهاي ترجمه آماري در جفت زبان فارسي و انگليسي است ،اما این پيكرههاي باید به گونهاي باشند تا بتوان از
آنها در ابزارهاي معادل یابي واژگان و اصطالحات عمومي و تخصصي ،تهيه فهرست هاي واژگاني و یا فرهنگ
نگاري ،تحقيقات ترجمه ،آموزش ترجمه ،شناسایي راهبردهاي مترجمان در هنگام مواجهه با متون مختلف و
بسياري از موارد دیگر از آن استفاده کرد.
برخي از دستاوردهاي این پروژه به شرح زیر است:
 -1افزایش کيفيت مترجم هاي ماشيني بومي
 -2افزایش کارایي مترجم هاي موجود
 -3دسترسي قشر دانش آموز و دانشجو به محتواهاي علمي در سطح جهان (به زبان فارسي)
 -4افزایش جذابيت هاي علمي و آموزشي اینترنت براي کاربران فارسي زبان
 -5دسترسي وسيع و آسان کارشناسان فني بخش دولتي و خصوصي به انبموه اطالعمات فنمي موجمود بمر روي
اینترنت
 -6انتقال سریع دانش و فنآوري روز از طریق ترجمه متون تخصصي (با آموزش سامانههماي ترجممه از طریمق
پيكرههاي موازي موجود در حوزههاي تخصصي)
 -7افزایش محتواهاي فارسي و ترویج خط و زبان و فرهنگ بومي در محيط سایبري و فضاي مجازي

پخش و استفاده از محتویات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 0هدف پروژه
مهم ترین ایراد پيكره هاي موازي انگليسي-فارسي حجم کم داده ها و عدم پوشش داده ها در بسياري از حوزه
ها و وجود نواقص و خطاها در آنها است .در نتيجه هدف اصلي از این فراخوان توليد و ارتقاء پيكرههاي تك زبانه و
دوزبانه انگليسي-فارسي با حجم و کيفيت مناسب ميباشد .همانگونه که مي دانيم طراحي یك ماشين ترجمه
آماري جامع با برون داد باال نيازمند پيكره اي جامع است که داده هاي آن تمامي حوزه هاي عمومي و تخصصي را
پوشش دهد .با توجه به موارد فوق ،انگيزه اصلي از طراحي و ساخت این پيكره موازي عظيم ،با حجمي بالغ بر
مجموع دویست ميليون واژه در دو زبان انگليسي و فارسي ،ارتقاء سامانههاي ترجمه موجود و استفاده از آنها در
سایر بخشها و ابزارهاي پردازش زبان فارسي ميباشد.
اهداف اصلي از این پروژه عبارتند از:
 ترویج خط و زبان فارسي
 حفظ فرهنگ و اقتدار ملي در فضاي مجازي
 توسعه دانش فني کشور در حوزه پردازش زبان طبيعي
 افزایش ضریب استفاده از اینترنت کاربران داخل کشور
ضرورتهاي اصلي تعریف این طرح نيز توسعه ابزارهاي پایه براي زبان فارسي و ناکافي بودن دادگان چند زبانه
ميباشند.
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 2تعاریف و اصالحات
 ترجمه ماشينی :عبارت است از ترجمه خودکار متني از زبان مبدا به زبان مقصد.
 پيكره دو زبانه و تک زبانه :امروزه در بحث پردازش زبان پيكره هاي زباني به یكي از ابزارهاي پرکاربرد تبدیل
گردیده ان د .منظور از پيكره هاي تك زبانه ،متوني مي باشند که در برگيرنده جمالتي به یك زبان هستند و
همچنين پيكره هاي دو زبانه عبارتند از متوني که جمالت آنها به دو زبان مي باشد به گونه اي که ترجمه هر
جمله به زبان دیگر ان نيز موجود باشد و این پيكره ها مي بایست به طور کامل ترازبندي شوند بطوریكه هر
جمله در مقابل ترجمه خود قرار گيرد.
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 3قلمرو اجراي پروژه
(شامل مشتري پروژه ،قلمرو منطقي ،قلمرو فيزیكي ،فناوري مورد استفاده و سایر الزامات نظير مشخصات فني):
مشتري پروژه  :مشتري اصلي این پروژه طرح جویشگر مي باشد .اما به طور کلي مي توان از این نرم افزار و
پيكره توليد گردیده در سامانه هاي پردازش زبان فارسي و مخصوصا ترجمه ماشيني (مبتني بر قاعده) استفاده
نمود .در نتيجه سازمان ها و مراکز فعال در زمينه پردازش زبان فارسي مي توانند از این محصول استفاده نمایند.
 قلمرو منطقی :حوزه عمومي این پروژه زبان فارسي و انگليسي و مسائل مرتبط با پردازش این دو زبان مي-
باشد.
 قلمرو فيزیكی :محل قرارگيري سيستمهایي که در قلمرو منطقي قرار دارند
فناوري ها مورد استفاده :جهت اجراي این پروژه ،بایستي ابزارهاي متعددي از طرف مجري تهيه گردد که در
زیر بخشهایي از آن ذکر شده است .پيشنهاد دهند بایستي نمونه کارها یا تجربيات خود در این زمينه را نيز ارائه
دهد و به عنوان یك امتياز به شمار ميآید .از جمله فناوري ها و ابزارهاي موجود در این پروژه مي توان به موارد زیر
اشاره نمود.
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 9مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
براي اجراي این طرح مراحل کلي در نظر گرفته شده است .این مراحل عبارتند از:
مرحله اول:
 )1انتخاب منابع و حوزه ها
 )2استخراج و گردآوري داده هاي زباني از منابع منتخب
 )3ترجمه ،ذخيرهسازي و طبقه بندي دادهها
مرحله دوم:
 )1ارائه روشي جهت ارزیابي کيفيت پيكرهها
 )2اجراي فرآیندهاي ارزیابي و رفع نواقص پيكرهها
 )3همتراز سازي دادهها در سطح جمله
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 5الزامات یكپارچه سازي
طراحي و پيادهسازي سرویس گرا و پيمانه اي ( )Modularمحصول و خدمات در الیه هاي کسب وکار ،خدمات
و کاربردها ،داده و محتوا و زیرساخت
مالحظه یكپارچگي و تعامل پذیري محصول و خدمات ارائه شده با سایر خدمات و فعاليتهاي طرح جویشگر
(بر اساس جایگاه محصول پيشنهادي در معماري طرج جویشگر)
ارائه مالحظات خاص کارکرد و تعامل پذیري در طراحي و مععاري محصول و خدمات ارائه شده
رعایت مشخصه هاي کيفيت (امنيت ،انعطاف پذیري ،کارایي )...در طراحي و پيادهسازي محصول و خدمات بر
اساس استاندارهاي مرجع جهاني مانند )... W3C - OASIS-IETF – ISO
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 1الزامات امنيتی
رعایت اصول امنيت در تمامي مراحل چرخه توليد نرم افزار SDLC
تأکيد بر طراحي امن مطابق با استانداردهاي موجود
تست مرتب و دوره اي امنيت
استفاده از مراجع کدنویسي امن بسته به زبان برنامه نویسي مورد استفاده
امنيت الیه هاي مختلف شامل :الیه فيزیكي ،الیه شبكه و الیه کاربرد دیده شود.
لحاظ نمودن مؤلفه هاي سه گانه امنيت اطالعات )(CIAشامل :محرمانگي ،یكپارچگي و در دسترس بودن در
سرویس هاي مختلف جویشگر بومي
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 1الزامات کسب و کار


توانمندي عمومي شرکت
 تاریخچه شرکت و پروژه ها و فعاليتهاي انجام شده در راستاي انجام فعاليت هاي طرح
 ساختار سازماني شرکت در جهت نوآوري بازار و خدمات
 توان مالي ،دارایي هاي کليدي و تجهيزات و امكانات شرکت در جهت انجام فعاليت هاي طرح



ویژگي هاي محصول و خدمات
 ارتباط محصوالت و خدمات ارائه شده شرکت با اهداف طرح
 ویژگي هاي کارکردي و غيرکارکردي محصول و خدمات
 وجه تمایز و مزیت رقابتي آن در مقایسه با سایر محصوالت موجود
 هزینه هاي سرمایه گذاري و عملياتي براي عرضه محصول



پيش بيني بازار و مشتري
 مشتریان شرکت (بخشبندي بازار) و رویكردها و روشهاي شرکت در ارتباط با مشتري
 تحليل شرکت از روند (و اندازه) بازار و صنعت و جایگاه شرکت در این رابطه
 پيش بيني شرکت براي ورود به بازار و تقاضا و فروش محصول پيشنهادي
 راهبرد بازاریابي شرکت و ایدهها و برنامه هاي (طرح مشارکت) شرکت براي همكاري در بازار و
صنعت
 مدل ها و جریان هاي درآمدي براي محصول پيشنهادي



چالشهاي کسب و کار
 پيش بيني شرکت از مخاطرات کسب و کار
 ساختار پيشنهادي براي مدیریت مخاطرات مرتبط با عرضه محصول
 پيش بيني شرکت از منابع مورد نياز
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طرح پيشنهادي
 نوآوري طرح پيشنهادي در کسب و کار ،صنعت و بازار
 امكان سنجي تحقق طرح پيشنهادي
 نظریههاي و تجربيات عملي مرتبط با طرح پيشنهادي
 فعاليت هاي و زمان بندي پيشنهادي براي انجام طرح
 ساختار و منابع (مالي ،تجيهزات ،انساني ،مالكيت معنوي و  )...مورد نياز براي انجام طرح
 روش مدیریت انجام طرح پشنهادي
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 8خروجی هاي هر مرحله از اجراي پروژه
از خروجيهاي اصلي این طرح مي توان به پيكره هاي موازي همتراز شده در سطح جمله و عبارت و پيكرههاي
موازي برچسب گذاري شده در حوزههاي تخصصي مختلف اشاره نمود .براي هریك از این موارد ویژگيهایي در نظر
گرفته شدهاست .این ویژگيها عبارتند از:
 )1پيكره موازي در حوزه هاي عمومي یا تخصصي با اولویت نياز کاربران ایراني که مي بایست با تحليلي از رفتار
کاربران ایراني انتخاب و پيشنهاد گردد.
 عمومي
 هنر ،علوم انساني و علوم اجتماعي
 فناوري اطالعات
 رسانه و ارتباطات
 ورزش و سرگرمي
 اقتصاد و تجارت
 قانون ،حكومت (سياست)
 علوم طبيعي
 تكنولوژي
 سالمت و بيولوژي
 کشاورزي
 حمل و نقل ،سفر
 نظامي و ارتشي
 )2کيفيت مناسب براي هر حوزه
 oترازبندي صحيح جمالت
 oحداقل وجود غلط هاي امالیي و نحوي (نگارشي ،دستوري و محتوائي)
 oپوشش مناسب حوزه
 oتنوع جمالت ازجنبه طول جمله ،نوع جمله و لغات متنوع متناسب با تنوع پيكرههاي موجود
 oعدم همپوشاني با پيكرههاي موجود
 oارائه روش ارزیابي و سنجش ميزان کيفيت پيكره هاي توليد شده
 oمشخص نمودن روش برچسبگذاري و حاشيه نویسي جمالت
 )3حجم مناسب پيكره
 oتعداد جمالت
 oتعداد لغات
پخش و استفاده از محتویات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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*سایر پيشنهادات مجري در این خصوص داراي امتياز جداگانه خواهد بود .مانند:
 برچسبگذاري و حاشيه نویسي جمالت
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 4روش آزمون کيفيت و صحت خروجی
پيشنهادات الزم است حتي االمكان کامل و حاوي جزئيات مورد نياز باشند و حجم و ابعاد کار مورد پيشنهاد را
بخوبي و بطور صریح نشان دهند.
بهترین پيشنهاداتي که در داراي حداقل ویژگي هاي مورد انتظار است ،در مرحله اول مورد پذیرش قرار ميگيرند.
مرحلهي دوم ارزیابي تجربيات پيشنهاد دهنده با سنجههاي علمي ،فني و نرمافزاري و با توجه به هزینه و زمان اجرا
و حجم پيكرههاي پيشنهادي است .به طور مختصر مي توان گفت که پارامترهاي زیر در امتيازات پيشنهاد دهنده
موثر است:
 .1نمونه کارهاي انجام شده توسط پيشنهاد دهنده
 .2سابقه علمي پيشنهاد دهنده مرتبط با موضوع
 .3تجربه پيشنهاد دهنده در تهيه ابزارهاي پيش نياز
 .4تجربه پيشنهاد دهنده در تهيه نرمافزارهاي مشابه
بدیهي است وجود نرم افزارهاي آماده در حال اجرا و یا قابل تهيه در کوتاه مدت ،پيشنهاد را در اولویت باالتري
قرار ميدهد .از پارامترهاي مهم دیگر در ارزیابي پيشنهادها ،ميتوان به هزینه پایينتر ،زمان توسعه کمتر ،ویژگيها
و توانایيهاي بيشتر ،دقت و صحت عملكرد باالتر اشاره نمود.
مواردي که در پيشنهاد باید توضيح داده شوند عبارتند از:
 .1منابع مورد استفاده براي توليد پيكره
 .2مكانيزمهاي تائيد صحت و رفع نواقص و خطاهاي موجود در پيكرهها
 .3نظارت مستمر متخصصان ترجمه در مراحل مختلف توسعه پيكرهها
 .4تخمين زمان و هزینه
 .5حجم پيكرهها و حوزههاي تخصصي پيكرهها

پخش و استفاده از محتویات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 01اطالعات اجرایی
1-11

برنامه زمانی مورد انتظار پروژه

برنامه زماني پروژه از زمان عقد قرارداد به مدت  6ماه در نظر گرفته شده است که مي بایست در قالب
فعاليتهاي کالن احتمالي زیر مورد نظر پيشنهاد دهنده قرار گيرد:
 مرحله اول 41 ................................................درصد
 مرحله دوم 61 .......................................... ......درصد
با توجه به ا ینكه تاکيد مرکز بر پژوهشي بودن فعاليتهاي خود ميباشد ،مجري ميبایست این نكته را به وضوح
در پيشنهاد خود مد نظر قرار داده و طرح را با تاکيد در نوآوري و پژوهش هاي مورد نظر خود ارائه نماید .البته با
توجه به پيشنهاد مجري ممكن است درصدهاي فوق تغيير یافته و به شكل دیگري ارائه گردد ولي زمان کلي پروژه
غير قابل تغيير مي باشد.
 حداکثر مدتزمان مجاز براي ارائه پيشنهاد:
دریافتکننده  ،RFPميبایست حداکثر  14روز پس از دریافت  ،RFPپيشنهاد خود را بر اساس مكانيزم
پيشبيني شده در بند  9این  ،RFPتحویل دبيرخانه پژوهشگاه نمای د .پيشنهادات ارائه شده پس از این تاریخ،
قابل وصول توسط طرح نخواهند بود.
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مراحل و نحوه ارائه پيشنهاد

پيشنهاد پروژه مي بایست ضمن اینكه در قالب شناسنامه پژوهشي (از سایت اطالع رساني طرح جویشگر قابل
دسترسي است) ارائه مي گردد حتما شامل موارد زیر باشد:
 شرح خدمات دقيق پروژه که نشان دهنده روش و طرح مجري در پيشنهاد خود مي باشد.
 بررسي کارهاي انجام شده و نوآوري این پروژه با ذکر مراجع مربوطه براي توسعه محصول برنامه توسعه
محصول باید به شكل شفاف بيان شود
 متدلوژي انجام کار به شكل شفاف و قابل دفاع
 ذکر ابزارها و استانداردهاي مورد استفاده در جریان انجام پروژه
 ارائه چارت سازماني دقيق که در طول پروژه رعایت خواهد شد.
 ساختار شكست پروژه که براساس فاز و ریز فعاليتهاي مورد نظر در پروژه صورت مي گيرد و تناسب
فعاليتها با مسئوليتهاي پروژه (چارت پروژه) نيز بطور شفاف بيان شود.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 تعيين ارزش هر بخش از فعاليتهاي پروژه نسبت به کل فعاليت ضروري است و در شفاف سازي
نظارت و ميزان تاکيد مجري در بخش هاي متفاوت کمك شایاني مي نماید.
 برنامه زماني انجام پروژه که براساس شكست فعاليتهاي پروژه تهيه شده است که شامل ميزان نفر-روز
الزم براي هر فعاليت نيز مي باشد
 ذکر نيروي انساني با توجه به تخصصهاي دیده شده در چارت پروژه و تعيين ميزان همكاري آنها بر
اساس شكست فعاليت
 محاسبه هزینه پيشنهادي پروژه با توجه به نيروي انساني مورد نياز در پروژه با در نظر داشتن ميزان
حقوق مورد تایيد از سوي مرکز
 ارائه یك فاز بندي مناسب براي پ روژه و شفاف سازي خروجي هاي پروژه با توضيحات مختصري که در
مورد هریك از خروجيها ارائه مي گردد.
 ذکر روال هاي تست و تایيد صحت و کيفيت خروجي هاي پروژه به همراه دادگان تست ،استاندارد و
ویژگيهاي مورد نظر ميباشد.
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ارائه طرح کسب و کار طرح پيشنهادي در قالب یك پيوست مجزا



ارائه مدل مشارکتي مربوط به طرح پيشنهادي در قالب یك پيوست مجزا

حداکثر مدت زمان مجاز براي اجراي پروژه

حداکثر مدتزمان پيشبيني شده و قابلپذیرش براي اجراي این پروژه 11 ،ماه ميباشد.
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شاخص هاي ارزیابی کيفی و فنی پيشنهاد دهنده

ارزیابي پيشنهادات رسيده براساس پارامترهاي زیر خواهد بود:
 -1ميزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتياز این ردیف با توجه به سمينار ارائه شده توسط پيشمنهاد
دهنده و نيز مطالب ارائه شده در فرم پيشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات ،خروجيها ،اهمداف و
 . . .تعيين ميگردد)
 -2نحوة تخصيص منابع انساني شامل کيفيت و کميت نيروها (رزومه و سابقة کاري الزم در ارتباط بما
انجام خدمات مورد نياز پروژه ،تعداد و تناسب نيروها با توجه به حجم کار ،نموع رابطمة اسمتخدامي
نيروها براساس مدارك ارائه شده)
 -3کيفيت ساختار شكست پروژه متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه
 -4کيفيت ساختار سازماني پيشبيني شده براي انجام پروژه(تيمهاي اجرایي ،مدیریت پروژه و)...
 -5ساختار و روالهاي پيشبيني شده براي کنترل و مدیریت پروژه و تأیيد صحت خروجيها
پخش و استفاده از محتویات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 -6روال ها ،متدولوژي و استانداردهاي پيشنهادي براي اجراي شرح خدمات
 -7نحوة ارائه زمانبندي و پوشش کامل و بموقع شرح خدمات
 -1پيوستي شامل الزامات امنيتي براي توسعه محصول
 -9پيوستي شامل طرح کسب و کار براي توسعه محصول
 -11پيوستي شامل توضيح محصول شرکت
 -11مبلغ پيشنهادي
براي ارزیابي پيشنهادات شاخصهاي کسب و کار و محصول قبال توضيح داده شده است که  21درصد از کل
امتياز را دارد و  11درصد امتيا ز به ارزیابي پيشنهاد فني در قالب شناسنامه پژوهشي است که جدول زیر امتياز
بخش هاي مختلف ارزیابي پيشنهادات را به تفكيك مشخص نموده است.

ردیف

معيار ارزیابي

وزن معيار

عالي

بسيار

(11

خوب

امتياز)

( 7امتياز)

خوب
( 5امتياز)

متوسط
(3
امتياز)

تا چه حد پيشنهاد دهنده بر ابعاد و جوانب
پروژه( شامل شرح خدمات ،خروجيها )... ،تسلط
1

دارد؟ (امتياز این ردیف با توجه به سمينار ارائه

0/5

شده توسط پيشنهاد دهنده و نيز مطالب ارائه شده
در فرم پيشنهاد پروژه تعيين مي گردد)
2

تا چه حد متدلوژي انتخاب شده مناسب بوده و
بر پایه روشهاي علمي و مستدل ميباشد؟

0

تا چه حد استانداردهاي مورد استفاده در پروژه
3

به طور دقيق و متناسب با نيازهاي پروژه بيان

1/15

شدهاند ؟
4

تا چه حد روالهاي تائيد صحت و کيفيت
خروجيهاي پروژه دقيق ،معتبر و کارآمد است؟

0/5

تا چه حد سازمان پروژه به طور دقيق و
5

متناسب با ابعاد فعاليتهاي پيشنهادي تعيين شده

1/15

است ؟
تا چه حد ساختار شكست پروژه دقيق و
6

متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه ارائه شده

2/5

است؟
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تا چه حد زمانبندي پروژه متناسب با شرح

7

خدمات است؟

1/15

تا چه حد شرح نيروي انساني پيشبيني شده
1

براي پروژه و تخصص آنها با حجم فعاليتها و

1/15

شرح خدمات پروژه تناسب دارد؟
جمع کل امتياز

 00سایر الزامات و محدودیتهاي موجود در اجراي پروژه
عالوه بر محدودیت موجود در خصوص زمان اجراي پروژه ،الزم است پيشنهاد دهندگان در تنظيم پيشنهاد خمود،
موارد ذیل را نيز رعایت فرمایند:
 .1پيشنهاد باید در قالب "فرم پيشنهاد پروژه" موجود در سایت اطالع رساني طرح جویشگر قابل دسترسي اسمت،
تنظيم و ارائه گردد.
 .2پيشنهاد قيمت باید در قالب «فرم پيشنهاد قيمت پروژه» موجود در سایت اطالع رسماني طمرح جویشمگرتنظيم
گردد.
 .3در جدول ساختار شكست پمروژه پميشبينمي شمده در بخمش  1-3-2فمرم پيشمنهاد پمروژه ،الزم اسمت شمرح
فعاليت هاي هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعاليتهاي پيشبيني شده در  RFPبه همراه مموارد احتممالي کمه
پيشنهاد دهنده ،انجام آنها را ضروري ميداند) به همراه کليه اطالعات درخواست شده در فرم ،به تفكيمك بمراي
هر فعاليت و مرحله ،ارائه گردد .از خالي گذاشتن ستونهاي این جمدول بمراي فعاليمتهماي پمروژه ،خمودداري
گردد.
 .4در جدول مشخصات منابع انساني پيشبيني شده ،الزم است نام و سایر مشخصات درخواست شمده بمراي کليمه
پرسنلي که در اجراي پروژه بصورت واقعي مشارکت دارند با ذکر ميزان مشارکت درج گردد .محمدودیت خاصمي
در مورد هزینه هاي پرسنلي از نظر مرکز تحقيقات مخابرات ایران وجود ندارد.
 .5شفاف سازي خروجيهاي هر مرحله و ارتباط آن بما  RFPدر جهمت نشمان دادن پوشمش کاممل شمرح خمدمات
درخواستي مي باید در طرح پيشنهادي انجام شود و  RFPمهمور به مهر شرکت به هممراه شناسمنامه پژوهشمي
ارسال گردد.
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 02تحویل پيشنهاد به مرکز تحقيقات مخابرات ایران
 حداقل شرایط پيشنهاد قابل تحویل:
پيشنهاداتي قابل وصول ميباشند که شرایط منمدرج در بنمدهاي  7و  1ایمن  RFPرا کمامالً رعایمت نمموده
باشند .در زمان ارائه پيشنهاد به طرح جویشگر ،رعایت شرایط مذکور ،کنترل شده و در صورت عدم رعایمت همر
یك از موارد ،از تحویل پيشنهاد ،خودداري خواهد شد.
 نحوه تحویل پيشنهاد:
پيشنهاد دهندگان ميبایست پيشنهاد خود را در قالب دو پاکت مجزا که پاکت اول شامل فرم پيشنهاد پروژه
بدون قيمت به همراه طرح کسب و کار و مشخصات محصول پيشنهادي بوده و پاکت دوم شامل فمرم پيشمنهاد
قيمت پروژه ميباشد ،آماده و به همراه یك نامه رسمي به نام معاونمت پمژوهش و توسمعه ارتباطمات علممي بمه
دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ایران) ،تحویل داده و رسميد دریافمت
نمایند( .درصورتي که مدارك به سایر واحد هاي دیگر مرکز تحویل داده شود در فراخوان ثبمت نخواهمد شمد و
این مرکز در قبال آن هيچگونه مسئوليتي ندارد)
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