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در راستاي تحقق ماموريت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري در فراهم سازي سکويی براي ارتقاء دانش ،انتقال فناوري و بومیسازي
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 رسانی اين دستاوردها در زمره برنامه هاي اولويت دار پژوهشگاه به شمار می آيد .به همين منظور مستند حاضر
تحت مجوز بين المللی  CC-BY-SA-NCنسخه  ،4در دسترس عموم قرار گرفته است .شايان ذکراست تحت اين مجوز ،ضمن حفظ
مالکيت فکري اين مستند براي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،بازانتشار و بکارگيري آن صرفاً براي موارد تحقيقاتی و با ذکر نام
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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مقدمه
هدف از تعريف اين فعاليت شناخت اثرات اجراي طرح جويشگر بومی بر توسعه پايدار از يك سو و ضرورت مقابله
با آثار منفی پروژه بر توسعه پايدار از سوي ديگر می باشد .همچنين الزم به ذکر است اين فعاليت بهعنوان يك
نقشه راه براي تعيين فعاليتهاي کالن ذينفعان آثار توسعه پايدار طرح جويشگر بومی و بالعکس محسوب میشود.
ازآنجا که موضوع اين فعاليت مباحث فنی و تخصصی ميانرشتهاي را در بر دارد ،لذا براي تدوين الزامات توسعه
پايدار طرح ،نياز به همکاري و تعامل با متخصصان اين حوزه ضروري است.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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تعريف پروژه
طرح جويشگر بومی از مجموعه پروژه هاي متنوع با محوريت جستجو در حال انجام می باشد .ليست پروژه هاي
طرح در سايت پژوهشگاه و به پيوست اين مستند آورده شده است .پروژه هاي اين طرح در حوزه هاي مختلف مانند
ايجاد و توسعه محصوت ،ارايه خدمات ،پژوهش و ......در راستاي اهداف طرح می باشد .با توجه به ابعاد وسيع و تنوع
فعاليت هاي اين طرح ،مطالعه در خصوص اثرات آن بر ساير مولفه ها مانند اقتصاد ،اجتماع ،سياست و محيط زيست
ضرورت پيدا کرده است .در اين پروژه به دنبال بررسی و شناخت اثرات اجراي طرح جويشگر بومی در ابعاد مختلف
توسعه پايدار (زيست محيط ،اقتصاد ،سياست و اجتماع) می باشيم .ارايه نقشه عملياتی و طراحی نظام پايش تاثير
گذاري جويشگر در تحقق توسعه پايدار نيز از فعاليت هاي اين پروژه خواهد بود .در ادامه تببين الزامات اين طرح در
راستاي تحقق توسعه پايدار و ارايه راهکار هاي الزم براي اين منظور مد نظر می باشد .در انتها به سنجش اثرات
الزامات و راهکارهاي ارايه شده در بهبود شاخص هاي توسعه پايدار (در بخش هاي اصلی توسعه پايدار شامل
اقتصاد ،اجتماع ،سياست و زيست محيط) پرداخته خواهد شد.
ويژگیهاي توسعه پايدار
 -1دوستدار محيط ،که حفظ و حراست از آن را هدف خود میداند.
 -2کم هزينه و بدون اتالف ،که از منابع به صورتی بهينه بهره میگيرد.
 -3خودکفا و خوداتکا ،که در محدوديتهاي منابع طبيعی معنی پيدا میکند.
 -4در آن ارزش ،امنيت و سالمت انسانها از اولويت برخوردار است.
 -5انسانی و انسانگرا ،که محور اصلی آن بالندگی انسانی است.
 -6فقرزدا ،زيرا فقر بيشتر از هر عامل ديگر مخرب محيط است.
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 0تعاريف و اصالحات
توسعه پايدار :مباحث رشد و توسعه اقتصادي ،توسعه اجتماعی و انسانی و ترکيب آن با توسعه محيطی پارادايم
جديدي در توسعه فراهم می کند ،توسعه اي که بر عدالت بين نسلی و درون نسلی و عدالت اجتماعی تاکيد دارد،
و حفاظت از محيط زيست را جزء محورهاي اصلی توسعه قرار می دهد .اين پارادايم جديد که پارادايم پايداري و
توسعه پايدار ناميده می شود و داراي ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و زيست محيطی می باشد.
توسعه پايدار از منظر اقتصادي  .يك نظام اقتصادي پايدار بايد به توليد کاالها و خدماتی باشد که از بی تعادلی
جامعه در بخش هاي مختلف اقتصادي جلوگيري می کند تا به توليدات کشاورزي و صنعتی آسيب وارد نشود.
توسعه پايدار از منظر اجتماعی .يك نظام اجتماعی پايدار بايد به توزيع برابرمنابع و تسهيالت اجتماعی شامل:
بهداشت ،آموزش و پرورش ،برابرهاي جنسيتی ،پاسخگويی سياسی و مشارکت دست يابد.
توسعه پايدار از منظر محيطی  .يك نظام محيط زيست پايدار بايد از منابع حياتی حمايت کند ،و از بهره
برداري بی رويه از منابع تجديد ناپذير و نيز از کارکردهايی که منجر به تخريب محيط زيست می شود ،جلوگيري
کند.
توسعه پايدار از منظر سياسی .بعد سياسی نيز به قوانين ،سياستها ،برنامهه ريهزي ،بودجهه بنهدي ،نهادسهازي،
تنوع و تکثّرگرايی ،احترام به حقوق انسانی و مشارکت موثر مردم در فرايندهاي تصميمگيري توجه دارد و به تنظهيم
وضعيت و شرايط الزم براي تلفيق هدفهاي اجتماعی ،اقتصادي و زيست محيطی و ايجاد رابطه مبادله بين آنها بهراي
رسيدن به توسعه پايدار می پردازد.
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 2قلمرو اجراي پروژه
(شامل مشتري پروژه ،قلمرو منطقی ،قلمرو فيزيکی ،فناوري مورد استفاده و ساير الزامات نظير مشخصات فنی):
 مشتري پروژه :مشتري اصلی اين پروژه طرح جويشگر بومی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات می
باشد.
 قلمرو منطقی :حوزه عمومی اين پروژه اين پژوهش در پروژه هاي مختلف طرح جويشگر بومی و توسعه
پايدار(با تاکيد بر اقتصاد ،اجتماع و محيط زيست) میباشد.
 قلمرو فيزيکی :حوزه عمومی اين پروژه کشور ايران می باشد.
 فناوري ها مورد استفاده :کليه فناوري هايی که در راستاي جمع آوري اطالعات و تحليل آنها در قلمروهاي
مذکور بتواند کمك کند در اين پروژه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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 3مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
 -0تعيين اقالم ،تحليل ذينفعان و تعيين انگيزههاي بکارگيري محصوالت و خدمات طرح جويشگر
 -0-0تحليل ذينفعان ()Stakeholder Analysis
ذينفع ،افراد يا سازمانهايی هستند که به نوعی از فعاليتهاي سازمان متأثر میشوند و میتوانند ،تقويتکننده
يا مانع موفقيت سازمان شوند .به عبارت ديگر ،ذينفع قانونی ،شخص يا گروهی است که براي مشارکت در فعاليت
ها و مشخص کردن جهتگيريهاي سازمان ،داراي دانش کافی هستند و سهم و منفعت آنها در سازمان باالست.
 شناسايی ذينفعان ()Stakeholder Identification
 طبقهبندي ذينفعان ()Stakeholder Classification
 تحليل تمايالت و انتظارات کليدي ذينفعان ()Stakeholder Interest
 -2-0تعيين انگيزههاي ذينفعان
مقصود تعيين داليل مراجعه ،نوع نيازها ،استفاده ها و کارکردهايی است که کاربران و ذينفعان از جويشگر بومی
مطالبه میکنند.
 مطالعات نظري
 مطالعات تطبيقی (محكزنی)
 مطالعات اسنادي (بررسی اسنادباالدستی)
 مطالعات ميدانی (مصاحبه با خبرگان و ذينفعان)
 -2تببين ابعاد و بررسی اثرات طرح جويشگر بومی
 -0-2تبيين ابعاد جويشگر بومی
 تبيين ابعاد زيست محيطی طرح جويشگر بومی
 تبيين ابعاد اجتماعی و فرهنگی طرح جويشگر بومی
 تبيين ابعاد سياسی طرح جويشگر بومی
 تبيين ابعاد اقتصادي طرح جويشگر بومی
 -2-2بررسی اثرات جويشگر بومی
 بررسی ،ارزيابی و تحليل اثرات زيست محيطی طرح جويشگر بومی
 بررسی ،ارزيابی و تحليل اثرات اجتماعی و فرهنگی طرح جويشگر بومی
 بررسی ،ارزيابی و تحليل اثرات سياسی طرح جويشگر بومی
 بررسی ،ارزيابی و تحليل اثرات اقتصادي طرح جويشگر بومی
 -3تببين الزامات طرح جويشگر بومی در تحقق توسعه پايدار
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 تبيين الزامات طرح جويشگر بومی در بعد زيست محيطی
 تبيين الزامات طرح جويشگر بومی در بعد اجتماعی و فرهنگی
 تبيين الزامات طرح جويشگر بومی در بعد سياسی
 تبيين الزامات طرح جويشگر بومی در بعد اقتصادي
 -9ارائه راه کارهاي الزم براي جويشگر بومی با هدف تحقق اهداف توسعه پايدار
 ارائه راه کارهاي الزم با هدف تحقق اهداف زيست محيطی توسعه پايدار
 ارائه راه کارهاي الزم با هدف تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی توسعه پايدار
 ارائه راهکارهاي الزم با هدف تحقق اهداف سياسی توسعه پايدار
 ارائه راه کارهاي الزم با هدف تحقق اهداف اقتصادي توسعه پايدار
 -1سنجش اثرات طرح جويشگر بومی در توسعه پايدار
 سنجش اثرات طرح جويشگر در بعد زيست محيطی توسعه پايدار
 سنجش اثرات طرح جويشگر در بعد اجتماعی و فرهنگی توسعه پايدار
 سنجش اثرات طرح جويشگر در بعد سياسی توسعه پايدار
 سنجش اثرات طرح جويشگر در بعد اقتصادي توسعه پايدار
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 9الزامات يکپارچه سازي
طراحی و پيادهسازي سرويس گرا و پيمانه اي ( )Modularمحصول و خدمات در اليه هاي کسب وکار ،خدمات
و کاربردها ،داده و محتوا و زيرساخت
مالحظه يکپارچگی و تعامل پذيري محصول و خدمات ارائه شده با ساير خدمات و فعاليتهاي طرح جويشگر
(بر اساس جايگاه محصول پيشنهادي در معماري طرج جويشگر)
ارائه مالحظات خاص کارکرد و تعامل پذيري در طراحی و مععاري محصول و خدمات ارائه شده
رعايت مشخصه هاي کيفيت (امنيت ،انعطاف پذيري ،کارايی )...در طراحی و پيادهسازي محصول و خدمات بر
اساس استاندارهاي مرجع جهانی مانند )... W3C - OASIS-IETF – ISO
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 1الزامات امنيتی
رعايت اصول امنيت در تمامی مراحل چرخه توليد نرم افزار SDLC
تأکيد بر طراحی امن مطابق با استانداردهاي موجود
تست مرتب و دوره اي امنيت
استفاده از مراجع کدنويسی امن بسته به زبان برنامه نويسی مورد استفاده
امنيت اليه هاي مختلف شامل :اليه فيزيکی ،اليه شبکه و اليه کاربرد ديده شود.
لحاظ نمودن مؤلفه هاي سه گانه امنيت اطالعات )(CIAشامل :محرمانگی ،يکپارچگی و در دسترس بودن در
سرويس هاي مختلف جويشگر بومی
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 1الزامات کسب و کار


توانمندي عمومی شرکت
 تاريخچه شرکت و پروژه ها و فعاليتهاي انجام شده در راستاي انجام فعاليت هاي طرح
 ساختار سازمانی شرکت در جهت نوآوري بازار و خدمات
 توان مالی ،دارايی هاي کليدي و تجهيزات و امکانات شرکت در جهت انجام فعاليت هاي طرح



ويژگی هاي محصول و خدمات
 ارتباط محصوالت و خدمات ارائه شده شرکت با اهداف طرح
 ويژگی هاي کارکردي و غيرکارکردي محصول و خدمات
 وجه تمايز و مزيت رقابتی آن در مقايسه با ساير محصوالت موجود
 هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتی براي عرضه محصول



پيش بينی بازار و مشتري
 مشتريان شرکت (بخشبندي بازار) و رويکردها و روشهاي شرکت در ارتباط با مشتري
 تحليل شرکت از روند (و اندازه) بازار و صنعت و جايگاه شرکت در اين رابطه
 پيش بينی شرکت براي ورود به بازار و تقاضا و فروش محصول پيشنهادي
 راهبرد بازاريابی شرکت و ايدهها و برنامه هاي (طرح مشارکت) شرکت براي همکاري در بازار و
صنعت
 مدل ها و جريان هاي درآمدي براي محصول پيشنهادي



چالشهاي کسب و کار
 پيش بينی شرکت از مخاطرات کسب و کار
 ساختار پيشنهادي براي مديريت مخاطرات مرتبط با عرضه محصول
 پيش بينی شرکت از منابع مورد نياز

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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طرح پيشنهادي
 نوآوري طرح پيشنهادي در کسب و کار ،صنعت و بازار
 امکان سنجی تحقق طرح پيشنهادي
 نظريههاي و تجربيات عملی مرتبط با طرح پيشنهادي
 فعاليت هاي و زمان بندي پيشنهادي براي انجام طرح
 ساختار و منابع (مالی ،تجيهزات ،انسانی ،مالکيت معنوي و  )...مورد نياز براي انجام طرح
 روش مديريت انجام طرح پشنهادي

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 7خروجی هاي هر مرحله از اجراي پروژه
حداقل مشخصه فنی مورد انتظار:
 بررسی و تحليل ابعاد اجتماعی طرح جويشگر بررسی و تحليل ابعاد زيست محيطی طرح جويشگر بررسی و تحليل ابعاد سياسی طرح جويشگر بررسی و تحليل ابعاد اقتصادي طرح جويشگر بررسی ،تحليل و ارزيابی اثرات طرح جويشگر در توسعه پايدار تدوين نقشه عملياتی بهکارگيري طرح جويشگر بومی در تحقق توسعه پايدار طراحی نظام پايش و ارزيابی تأثير بهکارگيري طرح جويشگر بومی در تحقق توسعه پايدار تبيين الزامات طرح جويشگر در راستاي تحقق توسعه پايدار تبيين الزامات طرح جويشگر بومی در بعد زيست محيطی
 تبيين الزامات طرح جويشگر بومی در بعد اجتماعی و فرهنگی
 تبيين الزامات طرح جويشگر بومی در بعد اقتصادي
 ارايه راهکارهاي الزم براي طرح جويشگر با هدف تحقق اهداف توسعه پايدار سنجش اثرات طرح جويشگر بومی و الزامات و راهکارهاي ارايه شده در بهبود شاخص هاي توسعه پايدار (دربخش هاي اصلی توسعه پايدار شامل اقتصاد ،اجتماع ،سياست و زيست محيط)

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 8روش آزمون کيفيت و صحت خروجی
پيشنهادات الزم است حتی االمکان کامل و حاوي جزئيات مورد نياز باشند و حجم و ابعاد کار مورد پيشنهاد را
بخوبی و بطور صريح نشان دهند.
بهترين پيشنهاداتی که در داراي حداقل ويژگی هاي مورد انتظار است ،در مرحله اول مورد پذيرش قرار میگيرند.
مرحلهي دوم ارزيابی تجربيات پيشنهاد دهنده با سنجههاي علمی ،فنی و نرم افزاري و با توجه به هزينه و زمان
پيشنهادي است .به طور مختصر می توان گفت که پارامترهاي زير در امتيازات پيشنهاد دهنده موثر است:
 .1نمونه کارهاي انجام شده توسط پيشنهاد دهنده
 .2سابقه علمی پيشنهاد دهنده مرتبط با موضوع
 .3تجربه پيشنهاد دهنده در تهيه ابزارهاي پيش نياز
 .4تجربه پيشنهاد دهنده در تهيه نرمافزارهاي مشابه
بديهی است وجود نرم افزارهاي آماده در حال اجرا و يا قابل تهيه در کوتاه مدت ،پيشنهاد را در اولويت باالتري
قرار می دهد .از پارامترهاي مهم ديگر در ارزيابی پيشنهادها ،میتوان به هزينه پايينتر ،زمان توسعه کمتر ،ويژگیها
و توانايیهاي بيشتر و سرعت ،دقت و صحت عملکرد باالتر اشاره نمود.
مواردي که در پيشنهاد بايد توضيح داده شوند عبارتند از:
 .1منابع مورد استفاده براي تحقيق
 .2مشخصات فنی نرمافزار (در صورت وجود)
 معماري نرمافزار
 نيازهاي عمکردي
 نيازهاي غيرعملکردي
 ويژگیهاي نرمافزاري

 .3محدوده عملکرد شامل مواري که پوشش داده میشود و مواردي که پوشش داده نمیشود.
 .4ارزيابی مدل ارائه شده (در صورت وجود)
 .5نحوه تعامل با ساير نرمافزارهاي موجود (در صورت وجود)
 .6قابليت گسترش و قابليت استفاده مجدد از اين روش براي ساير فعاليت هاي مشابه
 .7زمان و محيط برنامهنويسی ابزارهاي توليد شده (در صورت وجود)
 .8تخمين زمان و هزينه
پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 4اطالعات اجرايی
1-9

برنامه زمانی مورد انتظار پروژه

برنامه زمانی پروژه از زمان عقد قرارداد به مدت  8ماه در نظر گرفته شده است که می بايست در قالب
فعاليتهاي کالن احتمالی زير مورد نظر پيشنهاد دهنده قرار گيرد:
 مرحله اول 15 ................................................درصد
 مرحله دوم 22 ................................................درصد
 مرحله سوم 22 ................................................درصد
 مرحله چهارم 22 ................................................درصد
 مرحله پنجم 25 ................................................درصد
با توجه به اينکه تاکيد مرکز بر پژوهشی بودن فعاليتهاي خود میباشد ،مجري میبايست اين نکته را به وضوح
در پيشنهاد خود مد نظر قرار داده و طرح را با تاکيد در نوآوري و پژوهش هاي مورد نظر خود ارائه نمايد .البته با
توجه به پيشنهاد مجري ممکن است درصدهاي فوق تغيير يافته و به شکل ديگري ارائه گردد ولی زمان کلی پروژه
غير قابل تغيير می باشد.
 حداکثر مدتزمان مجاز براي ارائه پيشنهاد:
دريافتکننده  ،RFPمیبايست حداکثر  14روز پس از دريافت  ،RFPپيشنهاد خود را بر اساس مکانيزم
پيشبينی شده در بند  9اين  ،RFPتحويل دبيرخانه پژوهشگاه نمايد .پيشنهادات ارائه شده پس از اين تاريخ،
قابل وصول توسط طرح نخواهند بود.

2-9

مراحل و نحوه ارائه پيشنهاد

پيشنهاد پروژه می بايست ضمن اينکه در قالب شناسنامه پژوهشی ( از سايت اطالع رسانی طرح جويشگر قابل
دسترسی است) ارائه می گردد حتما شامل موارد زير باشد:
 شرح خدمات دقيق پروژه که نشان دهنده روش و طرح مجري در پيشنهاد خود می باشد.
 بررسی کارهاي انجام شده و نوآوري اين پروژه با ذکر مراجع مربوطه براي توسعه محصول برنامه توسعه
محصول بايد به شکل شفاف بيان شود
 متدلوژي انجام کار به شکل شفاف و قابل دفاع
 ذکر ابزارها و استاند اردهاي مورد استفاده در جريان انجام پروژه
 ارائه چارت سازمانی دقيق که در طول پروژه رعايت خواهد شد.
پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 ساختار شکست پروژه که براساس فاز و ريز فعاليتهاي مورد نظر در پروژه صورت می گيرد و تناسب
فعاليتها با مسئوليتهاي پروژه (چارت پروژه) نيز بطور شفاف بيان شود.
 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 شايانی می نمايد.
 برنامه زمانی انجام پروژه که براساس شکست فعاليتهاي پروژه تهيه شده است که شامل ميزان نفر-روز
الزم براي هر فعاليت نيز می باشد
 ذکر نيروي انسانی با توجه به تخصصهاي ديده شده در چارت پروژه و تعيين ميزان همکاري آنها بر
اساس شکست فعاليت
 محاسبه هزينه پيشنهادي پروژه با توجه به نيروي انسانی مورد نياز در پروژه با در نظر داشتن ميزان
حقوق مورد تاييد از سوي مرکز
 ارائه يك فاز بندي مناسب ب راي پروژه و شفاف سازي خروجی هاي پروژه با توضيحات مختصري که در
مورد هريك از خروجيها ارائه می گردد.
 ذکر روال هاي تست و تاييد صحت و کيفيت خروجی هاي پروژه به همراه دادگان تست ،استاندارد و
ويژگيهاي مورد نظر میباشد.
 ارائه طرح کسب و کار طرح پيشنهادي در قالب يك پيوست مجزا


3-9

ارائه مدل مشارکتی مربوط به طرح پيشنهادي در قالب يك پيوست مجزا

حداکثر مدت زمان مجاز براي اجراي پروژه

حداکثر مدتزمان پيشبينی شده و قابلپذيرش براي اجراي اين پروژه 8 ،ماه میباشد.

4-9

شاخص هاي ارزيابی کيفی و فنی پيشنهاد دهنده
ارزيابی پيشنهادات رسيده براساس پارامترهاي زير خواهد بود:
 -1ميزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتياز اين رديف با توجه به سمينار ارائه شده توسط پيشهنهاد
دهنده و نيز مطالب ارائه شده در فرم پيشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات ،خروجیها ،اههداف و
 . . .تعيين میگردد)
 -2نحوة تخصيص منابع انسانی شامل کيفيت و کميت نيروها (رزومه و سابقة کاري الزم در ارتباط بها
انجام خدمات مورد نياز پروژه ،تعداد و تناسب نيروها با توجه به حجم کار ،نهوع رابطهة اسهتخدامی
نيروها براساس مدارك ارائه شده)
 -3کيفيت ساختار شکست پروژه متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه
 -4کيفيت ساختار سازمانی پيشبينی شده براي انجام پروژه(تيمهاي اجرايی ،مديريت پروژه و)...
 -5ساختار و روالهاي پيشبينی شده براي کنترل و مديريت پروژه و تأييد صحت خروجیها

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی 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
 -8الزامات امنيتی براي توسعه محصول
 -9طرح کسب و کار براي توسعه محصول
 -12تشريح محصول فعلی شرکت
 -11مبلغ پيشنهادي
براي ارزيابی پيشنهادات شاخصهاي کسب و کار و محصول قبال توضيح داده شده است که  22درصد از کل
امتياز را دارد و  82درصد امتياز به ارزيابی پيشنهاد فنی در قالب شناسنامه پژوهشی است که جدول زير امتياز
بخش هاي مختلف ارزيابی پيشنهادات را به تفکيك مشخص نموده است.

رديف

معيار ارزيابی

وزن معيار

عالی

بسيار

(12

خوب

امتياز)

( 7امتياز)

خوب
( 5امتياز)

متوسط
(3
امتياز)

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

دارد؟ (امتياز اين رديف با توجه به سمينار ارائه

0/1

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

تا چه حد متدلوژي انتخاب شده مناسب بوده و
بر پايه روشهاي علمی و مستدل میباشد؟

0

تا چه حد استانداردهاي مورد استفاده در پروژه
3

به طور دقيق و متناسب با نيازهاي پروژه بيان

1/71

شدهاند ؟
4

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

0/1

تا چه حد سازمان پروژه به طور دقيق و
5

متناسب با ابعاد فعاليتهاي پيشنهادي تعيين شده

1/71

است ؟
تا چه حد ساختار شکست پروژه دقيق و
6

متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه ارائه شده

2/1

است؟

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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7

تا چه حد زمانبندي پروژه متناسب با شرح
خدمات است؟

1/71

تا چه حد شرح نيروي انسانی پيشبينی شده
8

براي پروژه و تخصص آنها با حجم فعاليتها و

1/71

شرح خدمات پروژه تناسب دارد؟
جمع کل امتياز
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 01ساير الزامات و محدوديتهاي موجود در اجراي پروژه
عالوه بر محدوديت موجود در خصوص زمان اجراي پروژه ،الزم است پيشنهاد دهندگان در تنظيم پيشنهاد خهود،
موارد ذيل را نيز رعايت فرمايند:
 .1پيشنهاد بايد در قالب "فرم پيشنهاد پروژه" موجود در سايت اطالع رسانی طرح جويشگر قابل دسترسی اسهت،
تنظيم و ارائه گردد.
 .2پيشنهاد قيمت بايد در قالب «فرم پيشنهاد قيمت پروژه» موجود در سايت اطالع رسهانی طهرح جويشهگرتنظيم
گردد.
 .3در جدول ساختار شکست پهروژه پهيشبينهی شهده در بخهش  8-3-2فهرم پيشهنهاد پهروژه ،الزم اسهت شهرح
فعاليت هاي هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعاليتهاي پيشبينی شده در  RFPبه همراه مهوارد احتمهالی کهه
پيشنهاد دهنده ،انجام آنها را ضروري میداند) به همراه کليه اطالعات درخواست شده در فرم ،به تفکيهك بهراي
هر فعاليت و مرحله ،ارائه گردد .از خالی گذاشتن ستونهاي اين جهدول بهراي فعاليهتههاي پهروژه ،خهودداري
گردد.
 .4در جدول مشخصات منابع انسانی پيشبينی شده ،الزم است نام و ساير مشخصات درخواست شهده بهراي کليهه
پرسنلی که در اجراي پروژه بصورت واقعی مشارکت دارند با ذکر ميزان مشارکت درج گردد .محهدوديت خاصهی
در مورد هزينه هاي پرسنلی از نظر مرکز تحقيقات مخابرات ايران وجود ندارد.
 .5شفاف سازي خروجي هاي هر مرحله و ارتباط آن بها  RFPدر جههت نشهان دادن پوشهش کامهل شهرح خهدمات
درخواستی می بايد در طرح پيشنهادي انجام شود و  RFPمهمور به مهر شرکت به همهراه شناسهنامه پژوهشهی
ارسال گردد.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

04

عنوان گزارش :تبيين الزامات طرح جويشگر در راستاي تحقق توسعه پايدار (اقتصاد ،اجتماع ،سياست و زيست محيط)

 00تحويل پيشنهاد به مرکز تحقيقات مخابرات ايران
 حداقل شرايط پيشنهاد قابل تحويل:
پيشنهاداتی قابل وصول میباشند که شرايط منهدرج در بنهدهاي  7و  8ايهن  RFPرا کهامالً رعايهت نمهوده
باشند .در زمان ارائه پيشنهاد به طرح جويشگر ،رعايت شرايط مذکور ،کنترل شده و در صورت عدم رعايهت ههر
يك از موارد ،از تحويل پيشنهاد ،خودداري خواهد شد.
 نحوه تحويل پيشنهاد:
پيشنهاد دهندگان میبايست 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 و پاکت دوم شامل فرم پيشنهاد قيمت
پروژه میباشد ،آماده و به همراه يك نامه رسمی به نام معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمهی بهه دبيرخانهه
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ايران) ،تحويهل داده و رسهيد دريافهت نماينهد.
(درصورتی که مدارك به ساير واحد هاي ديگر مرکز تحويل داده شود در فراخوان ثبت نخواهد شد و اين مرکهز
در قبال آن هيچگونه مسئوليتی ندارد)
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