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عنوان گزارش :توسعه ترجمه ماشيني انگليسي/فارسي

در راستای تحقق ماموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری در فراهم سازی سکویي برای ارتقاء دانش ،انتقال فناوری و بوميسازی
محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت عالقه مندان در توسعه و بهره مندی از دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات ،آزاد رساني این دستاوردها در زمره برنامه های 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
مالکيت فکری این مستند برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،بازانتشار و بکارگيری آن صرفاً برای موارد تحقيقاتي و با ذکر نام
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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مقدمه
نياز روز افزون کاربران و متخصصين فارسي زبان به برقراری ارتباط با دنيای اطراف ،لزوم توليد و توسعه سامانه
ترجمه ماشيني فارسي-انگليسي را بيش از پيش نشان ميدهد .در راستای تحقق این امر تا کنون تالشهایي در
دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي انجام شدهاست و نمونههای بومي از سامانههای ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي توسعه
داده شدهاست.
در این پروژه بيشترین تمرکز بر روی توسعه (ارتقاء) و توليد سامانه ترجمه ماشيني دوزبانه انگليسي-فارسي قرار
گرفته که تو انایي ترجمه متون در هر دو جهت فارسي به انگليسي و بالعکس با کيفيت مطلوب را دارا باشد در واقع
در این پروژه عالوه بر ایجاد و توسعه منابع جدید مورد نياز ،منابع و دادگان موجود نيز بهبود و توسعه خواهند یافت
تا کيفيت ترجمه در هر دو سو بهبود یابد و از نتایج نسخه اوليه مترجم موجود نيز بهرهبرداری الزم به عمل آید.
مزایای این پروژه عبارتند از:
 بهبود کيفيت ترجمه انگليسي به فارسي (و بالعکس) و دسترسي کاربران فارسي زبان به ترجمههایي با
کيفيت باالتر
 امکان ترجمه متون فارسي به زبان انگليسي (و بالعکس) و برقراری ارتباط سریعتر و راحتتر محققين،
متخصصين و عالقمندان ایراني با دنيای اطراف
 گسترش و اشاعه فرهنگ و دانش ایراني در محيط مجازی

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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تعریف پروژه
این پروژه به منظور توسعه سامانه های ترجمه ماشيني دو سویه فارسي-انگليسي ارائه مي گردد .بطور کلي در
این پروژه سه فعاليت اصلي تحليل نيازمندی ها و گردآوری دادگان و منابع آموزشي مناسب ،آموزش سامانههای
ترجمه با استفاده از منابع توسعه داده شده با هدف ارتقاء این سامانهها و تبليغات و جذب بازدیدکنندگان این
سامانه ها (با افزایش و ارتقاء سطح سرویس دهي این سرویسها) مراحل اجرا این فعاليت ها به شرح زیر ميباشد:
مرحله اول:
 راه اندازی سرویس ترجمه ماشيني در طرح جویشگر
 بازاریابي و جذب مشتری برای محصوالت جدید و توسعه بازار برای محصوالت قدیمي
 تحليل کارکردهای سيستم و ارائه طرح توسعه محصول به شکل تفصيلي
 تحليل کيفيت سامانه و رفع اشکالت موجود سامانه
مرحله دوم:
 ارتق اء کيفيت سامانه ترجمه از طریق توسعه سامانه و افزودن پيکره ها و دادگان مورد نياز
 توسعه سامانه در هر دو جهت فارسي به انگليسي و بالعکس
 توسعه پيکره و دادگان مورد نياز در صورت لزوم
مرحله سوم:
 تست و ارزیابي کيفيت سامانه
 افزایش سطح سرویس دهي سامانه ترجمه ماشيني
 افزایش تعداد کاربران و بازدیدکنندگان
 افزایش سرعت ترجمه
 ارتقاء زیرساخت و منابع الزم
 کاهش خطاهای دسترس پذیری در جهت افزایش پایداری سيستم

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 0هدف پروژه
بدین ترتيب ميتوان گفت که اهداف اصلي که باید در پيشنهادات ارائه شده در نظر گرفته شود ،عبارتند از:
 .1ارتقا سامانههای ترجمه انگليسي -فارسي موجود به منظور افزایش سطح سرویس دهي از جنبههای کيفي
و کمي
 .2توسعه سامانه ترجمه ماشيني موجود به گونه ای که امکان ترجمه دو طرفه فارسي به انگليسي و بالعکس را
دارا باشد.
 .3بهبود و توسعه دادگان ،ابزارها و الگوریتمهای سامانه ترجمه ماشيني موجود
اهداف کلي این طرح عبارتند از:
 ترویج خط و زبان فارسي حفظ فرهنگ و اعتقادات ملي آسان سازی کاربری اینترنت -غني سازی محتوای فارسي

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 2تعاریف و اصالحات
 ترجمه ماشيني :عبارت است از ترجمه خودکار متني از زبان مبدا به زبان مقصد.
 منظور از سامانه ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي ،سامانه ای است که امکان تشخيص خودکار زباان ماتن و نياز
توانایي ترجمه دوطرفه متون (انگليسي به فارسي و بالعکس) را داشته باشد.
 منظور از سامانه ترجمه ماشيني ترکيبي :سيستم ترجمه ماشيني که از روشها و الگوریتمها ،منابع و ابزار هار دو
روش آماری و مبتني بر قاعده به نحوی استفاه نماید که نتایج حاصله کيفيت بهتری پيدا نماید.
 ترجمه در سطح مستند :این خصيصه به مترجم کمک خواهد نمود تا از اطالعاات باافتي ماتن ورودی حاداک ر
استفاده را نموده و فقط به اطالعات موجود در جمله مورد ترجمه کفایت ننماید .ترجمه در سطح مساتند ماي-
تواند در بسياری قسمتها نظير رفع ابهام معنایي ،ترجمه کلمات و عبارات و  ...مفيد واقع شود.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 3قلمرو اجرای پروژه
(شامل مشتری پروژه ،قلمرو منطقي ،قلمرو فيزیکي ،فناوری مورد استفاده و سایر الزامات نظير مشخصات فني):
مشتری پروژه  :مشتری اصلي این پروژه طرح جویشگر مي باشد .اما به طور کلي مي توان از این نرم افزار و
پيکره توليد گردیده در سامانه های 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 فيزیکی :محل قرارگيری سيستمهایي که در قلمرو منطقي قرار دارند
فناوری ها مورد استفاده :جهت اجرای این پروژه ،بایستي ابزارهای متعددی از طرف مجری 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 یک امتياز به شمار ميآید.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 9مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
برای اجرای این طرح  3مرحله اصلي در نظر گرفته شده است .اما ميتوان با توجه به پيشنهادات ارائه شده این
مراحل تغيير نماید.
مرحلة اول:
فعاليتهای پيشبيني شده برای این مرحله عبارتند از :
 .1بررسي پيکرهها و منابع زبان فارسي موجود
 .2توليد و گردآوری پيکرههای آموزشي فارسي و انگليسي
 .3راه اندازی سرویس ترجمه ماشيني در طرح جویشگر
 .4بازاریابي و جذب مشتری برای محصوالت جدید و توسعه بازار برای محصوالت قدیمي
 .5تحليل کارکردهای سيستم و ارائه طرح توسعه محصول به شکل تفصيلي
 .6تحليل کيفيت سامانه و رفع اشکالت موجود سامانه
 .7برنامهریزی جهت استفاده از منابع موجود زبان فارسي (استفاده از پيکرههای موازی انگليسي-فارسي
موجود)
 .8طراحي و پيادهسازی کليه ابزارها و مولفههای مورد نياز
مرحله دوم:
 ارتق اء کيفيت سامانه ترجمه از طریق توسعه سامانه و افزودن پيکره ها و دادگان مورد نياز
 توسعه سامانه در هر دو جهت فارسي به انگليسي و بالعکس
 توسعه پيکره و دادگان مورد نياز در صورت لزوم
 .1توسعه سامانههای ترجمه انگليسي -فارسي و آموزش آن از طریق منابع توسعه داده شده در مرحله قبل
 .2افزایش ویژگيها و قابليت به سامانههای ترجمه (مانند ترجمه متون و فایلهای با فرمتهای مختلف)
 .3توسعه سامانه های ترجمه با هدف ارائه ترجمه تخصصي در حوزههای مختلف (متناسب با پيشنهادات
ارسالي)
مرحلة سوم:
فعاليتهای پيشبيني شده برای این مرحله ،عبارتند از :
 .1اجرای انواع تست ها بر روی بخشهای مختلف سامانه و رفع نواقص احتمالي
 .2تبليغات و اجرای مدلهای کسب و کار
 .3استقرار سامانه تحليل الگ و نظارت مستمر بر کارکرد سامانهها
پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 .4افزایش زیرساخت سختافزاری متناسب با رشد کاربران

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 5الزامات یکپارچه سازی
طراحي و پيادهسازی سرویس گرا و پيمانه ای ( )Modularمحصول و خدمات در الیه های کسب وکار ،خدمات
و کاربردها ،داده و محتوا و زیرساخت
مالحظ ه یکپارچگي و تعامل پذیری محصول و خدمات ارائه شده با سایر خدمات و فعاليتهای طرح جویشگر
(بر اساس جایگاه محصول پيشنهادی در معماری طرج جویشگر)
ارائه مالحظات خاص کارکرد و تعامل پذیری در طراحي و مععاری محصول و خدمات ارائه شده
رعایت مشخصه های کيفيت (امنيت ،انعطاف پذیری ،کارایي )...در طراحي و پيادهسازی محصول و خدمات بر
اساس استاندارهای مرجع جهاني مانند )... W3C - OASIS-IETF – ISO

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 1الزامات امنيتی
رعایت اصول امنيت در تمامي مراحل چرخه توليد نرم افزار SDLC
تأکيد بر طراحي امن مطابق با استانداردهای موجود
تست مرتب و دوره ای امنيت
استفاده از مراجع کدنویسي امن بسته به زبان برنامه نویسي مورد استفاده
امنيت الیه های مختلف شامل :الیه فيزیکي ،الیه شبکه و الیه کاربرد دیده شود.
لحاظ نمودن مؤلفه های سه گانه امنيت اطالعات )(CIAشامل :محرمانگي ،یکپارچگي و در دسترس بودن در
سرویس های مختلف جویشگر بومي

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 1الزامات کسب و کار


توانمندی عمومي شرکت
 تاریخچه شرکت و پروژه ها و فعاليتهای انجام شده در راستای انجام فعاليت های طرح
 ساختار سازماني شرکت در جهت نوآوری بازار و خدمات
 توان مالي ،دارایي های کليدی و تجهيزات و امکانات شرکت در جهت انجام فعاليت های طرح



ویژگي های محصول و خدمات
 ارتباط محصوالت و خدمات ارائه شده شرکت با اهداف طرح
 ویژگي های کارکردی و غيرکارکردی محصول و خدمات
 وجه تمایز و مزیت رقابتي آن در مقایسه با سایر محصوالت موجود
 هزینه های سرمایه گذاری و عملياتي برای عرضه محصول



پيش بيني بازار و مشتری
 مشتریان شرکت (بخشبندی بازار) و رویکردها و روشهای شرکت در ارتباط با مشتری
 تحليل شرکت از روند (و اندازه) بازار و صنعت و جایگاه شرکت در این رابطه
 پيش بيني شرکت برای ورود به بازار و تقاضا و فروش محصول پيشنهادی
 راهبرد بازاریابي شرکت و ایدهها و برنامه های (طرح مشارکت) شرکت برای همکاری در بازار و
صنعت
 مدل ها و جریان های درآمدی برای محصول پيشنهادی



چالشهای کسب و کار
 پيش بيني شرکت از مخاطرات کسب و کار
 ساختار پيشنهادی برای مدیریت مخاطرات مرتبط با عرضه محصول
 پيش بيني شرکت از منابع مورد نياز

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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طرح پيشنهادی
 نوآوری طرح پيشنهادی در کسب و کار ،صنعت و بازار
 امکان سنجي تحقق طرح پيشنهادی
 نظریههای و تجربيات عملي مرتبط با طرح پيشنهادی
 فعاليت های و زمان بندی پيشنهادی برای انجام طرح
 ساختار و منابع (مالي ،تجيهزات ،انساني ،مالکيت معنوی و  )...مورد نياز برای انجام طرح
 روش مدیریت انجام طرح پشنهادی

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.

03

عنوان گزارش :توسعه ترجمه ماشيني انگليسي/فارسي

 8خروجی های هر مرحله از اجرای پروژه
حداقل مشخصه فني مورد انتظار برای خروجي های پروژه به شرح زیر است:
 قابليت ترجمه خودکار دوطرفه انگليسي /فارسي
 قابليت پاسخگویي به تعداد حداقل  011کاربر همزمان
 سرعت پاسخگویي حداقل  361کلمه بر ثانيه
 قابليت ترجمه در حوزه های عمومي و تخصصي (حداقل  4حوزه تخصصي هنر ،علوم انساني و علوم
اجتماعي -فناوری اطالعات و رسانه و ارتباطات  -ورزش و سرگرمي -اقتصاد و تجارت )
 ارائه مدل و برنامه کسب و کار


دارای حداقل کيفيت گوگل در هر دو طرف با معيارهای METEOR،TER ،BLEU

 امکان ترکيب با سيستم آماری
 ارائه وب سرویس
 ارائه سرویس برون برخط بر روی تجهيزاتي نظير  ،Tablet ،PCتلفن همراه و. ...
 تشخيص خودکار حوزه یا ترجمه مستقل از حوزه
*پيشنهادات ویژگيهای بيشتر توسط مجری ،نظير موارد زیر امتيازی اضافه خواهد داشت:
 دارای قابليت توسعه به چند زبانه
 ارائه ابزارهای پایه جانبي به صورت مستقل
 ارائه پيکره های مورد استفاد در توسعه و آزمون سامانه های ترجمه
 ارائه پيشنهاد در خصوص متن باز سازی خروجي های نهایي

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 4روش آزمون کيفيت و صحت خروجی
پيشنهادات الزم است حتي االمکان کامل و حاوی جزئيات مورد نياز باشند و حجم و ابعاد کار مورد پيشنهاد را
بخوبي و بطور صریح نشان دهند.
بهترین پيشنهاداتي که در دارای حداقل ویژگي های مورد انتظار است ،در مرحله اول مورد پذیرش قرار ميگيرند.
مرحلهی دوم ارزیابي تجربيات پيشنهاد دهنده با سنجههای علمي ،فني و نرم افزاری و با توجه به هزینه و زمان
پيشنهادی است .به طور مختصر مي توان گفت که پارامترهای زیر در امتيازات پيشنهاد دهنده موثر است:
 .0نمونه کارهای انجام شده توسط پيشنهاد دهنده
 .2سابقه علمي پيشنهاد دهنده مرتبط با موضوع
 .3تجربه پيشنهاد دهنده در تهيه ابزارهای پيش نياز
 .4تجربه پيشنهاد دهنده در تهيه نرمافزارهای مشابه
بدیهي است وجود نرم افزارهای آماده در حال اجرا و یا قابل تهيه در کوتاه مدت ،پيشنهاد را در اولویت باالتری
قرار ميدهد .از پارامترهای مهم دیگر در ارزیابي پيشنهادها ،ميتوان به هزینه پایينتر ،زمان توسعه کمتر ،ویژگيها
و توانایيهای بيشتر و سرعت ،دقت و صحت عملکرد باالتر اشاره نمود.
مواردی که در پيشنهاد باید توضيح داده شوند عبارتند از:
 .0منابع مورد استفاده برای توليد و توسعه سامانه ترجمه
 .2مشخصات فني سيستم ترجمه مورد نظر
 معماری نرمافزار
 نيازهای عمکردی
 نيازهای غيرعملکردی
 ویژگيهای نرمافزاری
 .3محدوده عملکرد نرمافزار شامل مواری که پوشش داده ميشود و مواردی که پوشش داده نميشود.
 .4ویژگي های کيفي سيستم ترجمه نظير کيفيت و سرعت ترجمه ،پوشش حوزههای تخصصي و درصد
پایداری و دسترس پذیری سيستم و قابليت پاسخگوئي به تعداد کاربران همزمان.
 .5نحوه تعامل با سایر نرمافزارهای موجود (در صورت وجود)
 .6قابليت گسترش و قابليت استفاده مجدد از بانک درختي و تجزیهگر در سایر سيستمها
 .7زمان و محيط برنامهنویسي ابزارهای توليد شده
 .8تخمين زمان و هزینه

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 01اطالعات اجرایی
0-01

برنامه زمانی مورد انتظار پروژه

برنامه زماني پروژه از زمان عقد قرارداد به مدت  08ماه در نظر گرفته شده است که مي بایست در قالب
فعاليتهای کالن احتمالي زیر مورد نظر پيشنهاد دهنده قرار گيرد:
 مرحله اول 31 ................................................درصد
 مرحله دوم 31 ................................................درصد
 مرحله دوم 41 ................................................درصد
با توجه به اینکه تاکيد مرکز بر پژوهشي بودن فعاليتهای خود ميباشد ،مجری ميبایست این نکته را به وضوح
در پيشنهاد خود مد نظر قرار داده و طرح را با تاکيد در نوآوری و پژوهش های مورد نظر خود ارائه نماید .البته با
توجه به پيشنهاد مجری ممکن است درصدهای فوق تغيير یافته و به شکل دیگری ارائه گردد ولي زمان کلي پروژه
غير قابل تغيير مي باشد.
 حداکثر مدتزمان مجاز برای ارائه پيشنهاد:
دریافتکننده  ،RFPميبایست حداک ر  04روز پس از دریافت  ،RFPپيشنهاد خود را بر اساس مکانيزم
پيشبيني شده در بند  9این  ،RFPتحویل دبيرخانه پژوهشگاه نماید .پيشنهادات ارائه شده پس از این تاریخ،
قابل وصول توسط طرح نخواهند بود.

2-01

مراحل و نحوه ارائه پيشنهاد

پيشنهاد پروژه مي بایست ضمن اینکه 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 مجری در پيشنهاد خود مي باشد.
 بررسي کارهای انجام شده و نوآوری این پروژه با ذکر مراجع مربوطه برای توسعه محصول برنامه توسعه
محصول باید به شکل شفاف بيان شود
 متدلوژی انجام کار به شکل شفاف و قابل دفاع
 ذکر ابزارها و استانداردهای مورد استفاده در جریان انجام پروژه
 ارائه چارت سازماني دقيق که در طول پروژه رعایت خواهد شد.
 ساختار شکست پروژه که براساس فاز و ریز فعاليتهای مورد نظر در پروژه صورت مي گيرد و تناسب
فعاليتها با مسئوليتهای پروژه (چارت پروژه) نيز بطور شفاف بيان شود.
پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 تعيين ارزش هر بخش از فعاليتهای پروژه نسبت به کل فعاليت ضروری است و در شفاف سازی
نظارت و ميزان تاکيد م جری در بخش های متفاوت کمک شایاني مي نماید.
 برنامه زماني انجام پروژه که براساس شکست فعاليتهای پروژه تهيه شده است که شامل ميزان نفر-روز
الزم برای هر فعاليت نيز مي باشد
 ذکر نيروی انساني با توجه به تخصصهای دیده شده در چارت پروژه و تعيين ميزان همکاری آنها بر
اساس شکست فعاليت
 محاسبه هزینه پيشنهادی پروژه با توجه به نيروی انساني مورد نياز در پروژه با در نظر داشتن ميزان
حقوق مورد تایيد از سوی مرکز
 ارائه یک فاز بندی مناسب برای پروژه و شفاف سازی خروجي های پروژه با توضيحات مختصری که در
مورد هریک از خروجيها ارائه مي گردد.
 ذکر روال های تست و تایيد صحت و کيفيت خروجي های پروژه به همراه دادگان تست ،استاندارد و
ویژگيهای مورد نظر ميباشد.

3-01



ارائه طرح کسب و کار طرح پيشنهادی در قالب یک پيوست مجزا



ارائه مدل مشارکتي مربوط به طرح پيشنهادی در قالب یک پيوست مجزا

حداکثر مدت زمان مجاز برای اجرای پروژه

حداک ر مدتزمان پيشبيني شده و قابلپذیرش برای اجرای این پروژه 08 ،ماه ميباشد.

4-01

شاخص های ارزیابی کيفی و فنی پيشنهاد دهنده

ارزیابي پيشنهادات رسيده براساس پارامترهای زیر خواهد بود:
 -0ميزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتياز این ردیف با توجه به سمينار ارائه شده توسط پيشانهاد
دهنده و نيز مطالب ارائه شده در فرم پيشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات ،خروجيها ،اهاداف و
 . . .تعيين ميگردد)
 -2نحوة تخصيص منابع انساني شامل کيفيت و کميت نيروها (رزومه و سابقة کاری الزم در ارتباط باا
انجام خدمات مورد نياز پر وژه ،تعداد و تناسب نيروها با توجه به حجم کار ،ناوع رابطاة اساتخدامي
نيروها براساس مدارك ارائه شده)
 -3کيفيت ساختار شکست پروژه متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه
 -4کيفيت ساختار سازماني پيشبيني شده برای انجام پروژه(تيمهای اجرایي ،مدیریت پروژه و)...
 -5ساختار و روالهای پيشبيني شده برای کنترل و مدیریت پروژه و تأیيد صحت خروجيها
پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 -6روال ها ،متدولوژی و استانداردهای پيشنهادی برای اجرای شرح خدمات
 -7نحوة ارائه زمانبندی و پوشش کامل و بموقع شرح خدمات
 -8پيوستي شامل الزامات امنيتي برای توسعه محصول
 -9پيوستي شامل طرح کسب و کار برای توسعه محصول
 -01پيوستي شامل توضيح محصول شرکت
 -00مبلغ پيشنهادی
برای ارزیابي پيشنهادات شاخصهای کسب و کار و محصول قبال توضيح داده شده است که  21درصد از کل
امتياز را دارد و  81درصد امتياز به ارزیابي پيشنهاد فني در قالب شناسنامه پژوهشي است که جدول زیر امتياز
بخش های مختلف ارزیابي پيشنهادات را به تفکيک مشخص نموده است.

ردیف

معيار ارزیابي

وزن معيار

عالي

بسيار

(01

خوب

امتياز)

( 7امتياز)

خوب
( 5امتياز)

متوسط
(3
امتياز)

تا چه حد پيشنهاد دهنده بر ابعاد و جوانب
پروژه( شامل شرح خدمات ،خروجيها )... ،تسلط
0

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 متدلوژی انتخاب شده مناسب بوده و
بر پایه روشهای علمي و مستدل ميباشد؟

0

تا چه حد استانداردهای مورد استفاده در پروژه
3

به طور دقيق و متناسب با نيازهای پروژه بيان

1/15

شدهاند ؟
4

تا چه حد روالهای تائيد صحت و کيفيت
خروجيهای پروژه دقيق ،معتبر و کارآمد است؟

0/5

تا چه حد سازمان پروژه به طور دقيق و
5

متناسب با ابعاد فعاليتهای پيشنهادی تعيين شده

1/15

است ؟
تا چه حد ساختار شکست پروژه دقيق و
6

متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه ارائه شده

2/5

است؟

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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تا چه حد زمانبندی پروژه متناسب با شرح

7

خدمات است؟

1/15

تا چه حد شرح نيروی انساني پيشبيني شده
8

برای پروژه و تخصص آنها با حجم فعاليتها و

1/15

شرح خدمات پروژه تناسب دارد؟
جمع کل امتياز

 00سایر الزامات و محدودیتهای موجود در اجرای پروژه
عالوه بر محدودیت موجود در خصوص زمان اجرای پروژه ،الزم است پيشنهاد دهندگان در تنظيم پيشنهاد خاود،
موارد ذیل را نيز رعایت فرمایند:
 .0پيشنهاد باید در قالب "فرم پيشنهاد پروژه" موجود در سایت اطالع رساني طرح جویشگر قابل دسترسي اسات،
تنظيم و ارائه گردد.
 .2پيشنهاد قيمت باید در قالب «فرم پيشنهاد قيمت پروژه» موجود در سایت اطالع رسااني طارح جویشاگرتنظيم
گردد.
 .3در جدول ساختار شکست پاروژه پايشبيناي شاده در بخاش  8-3-2فارم پيشانهاد پاروژه ،الزم اسات شارح
فعاليت های هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعاليتهای پيشبيني شده در  RFPبه همراه ماوارد احتماالي کاه
پيشنهاد دهنده ،انجام آنها را ضروری ميداند) به همراه کليه اطالعات درخواست شده در فرم ،به تفکياک بارای
هر فعاليت و مرحله ،ارائه گردد .از خالي گذاشتن ستونهای این جادول بارای فعالياتهاای پاروژه ،خاودداری
گردد.
 .4در جدول مشخصات منابع انساني پيش بيني شده ،الزم است نام و سایر مشخصات درخواست شاده بارای کلياه
پرسنلي که در اجرای پروژه بصورت واقعي مشارکت دارند با ذکر ميزان مشارکت درج گردد .محادودیت خاصاي
در مورد هزینه های پرسنلي از نظر مرکز تحقيقات مخابرات ایران وجود ندارد.
 .5شفاف سازی خروجيهای هر مرحله و ارتباط آن باا  RFPدر جهات نشاان دادن پوشاش کامال شارح خادمات
درخواستي مي باید در طرح پيشنهادی انجام شود و  RFPمهمور به مهر شرکت به هماراه شناسانامه پژوهشاي
ارسال گردد.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 02تحویل پيشنهاد به مرکز تحقيقات مخابرات ایران
 حداقل شرایط پيشنهاد قابل تحویل:
پيشنهاداتي قابل وصول ميباشند که شرایط منادرج در بنادهای  7و  8ایان  RFPرا کاامالً رعایات نماوده
باشند .در زمان ارائه پيشنهاد به طرح جویشگر ،رعایت شرایط مذکور ،کنترل شده و در صورت عدم رعایات هار
یک از موارد ،از تحویل پيشنهاد ،خودداری 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 پيشنهادی بوده و پاکت دوم شامل فارم پيشانهاد
قيمت پروژه ميباشد ،آماده و به همراه یک نامه رسمي به نام معاونات پاژوهش و توساعه ارتباطاات علماي باه
دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ایران) ،تحویل داده و رسايد دریافات
نمایند( .درصورتي که م دارك به سایر واحد های دیگر مرکز تحویل داده شود در فراخوان ثبات نخواهاد شاد و
این مرکز در قبال آن هيچگونه مسئوليتي ندارد)

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.

21

