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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

هقدهِ
أشٚص ،ٜپشسً٘ ؿذٖ ٘مؾ فٙبٚسی اعالػبت دس پیـجشد اٞذاف ػبصٔبٖٞب ٟ٘ ٚبدٞبی ٔختّف دِٚتی  ٚخلٛكی دس اثؼبد
ٌ٘ٛبٌ ٖٛثش وؼی پٛؿیذ٘ ٜیؼت .ث ٝعٛسیى ٝثؼیبسی اص ػبصٔبٖٞب ٟ٘ ٚبدٞب ٔٛتٛس ٔحشوٝی اكّی خٛد سا ثش ایٗ فٙبٚسی ثٙب
ٟ٘بدٜا٘ذ  ٚلغغ اػتفبد ٜاص ایٗ فٙبٚسی  ٚیب ثٟش ٜثشداسی ٘بٔٙبػت اص آٖ ٔمبسٖ ثب ؿىؼت آٖٞب ٔیثبؿذ.
اص آ٘جب و ٝثٟشٌ ٜیشی ٔٙبػت اص فٙبٚسی دا٘ؾ ثٙیبٖ اعالػبت تٟٙب ثب تىی ٝثش دا٘ؾ ٔٛجٛد دس تیٓٞبی تخللی ٕٔىٗ
اػت ،جبٔؼٝی أشٚصی ٘یبصٔٙذ تٛٙع  ٚتؼذد تیٓٞبی تخللی اػت و ٝثب تىی ٝثش دا٘ؾ خٛد  ٚتالؽ ثشای ثشٚص وشدٖ آٖ،
ٔؼیش ثٟش ٜثشدای ٔٙبػت اص ایٗ فٙبٚسی سا فشا ٓٞوشد ٚ ٜآحبد جبٔؼ ٝسا اص فٛایذ آٖ ثٟشٜٙٔذ ػبص٘ذ.
اص عشف دیٍش٘ ،مـی و ٝث ٝعٛس والٖ ثشای ایٗ فٙبٚسی دس سؿذ  ٚپیـشفت (ثبالخق) التلبدی وـٛس اص ٍ٘ب ٜكبحت
٘ظشاٖ ٔی تٛاٖ تشػیٓ وشد ثؼیبس فشاتش اص ٚالؼیت ٔٛجٛد اػت  ٚایٗ ٔم٘ ِٝٛیض ٘یبص ث ٝحضٛس پش سً٘ تیٓٞبی تخللی سا
ضشٚسی تش ٔیػبصد.
ثب ٕٞیٗ ٍ٘ب ٜؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس ث ٝػٛٙاٖ یىی اص تیٓٞبی تخللی فؼبَ دس ایٗ حٛص ٜپب ث ٝػشكٝی حیبت
ٌزاؿت تب ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ثبصٞٚبی پیـشاٖ ایٗ فٙبٚسی دس وٙبس ػبیش ٕٞىبساٖ ایٗ كٙؼت ث ٝایفبی ٘مؾ ثپشداصد.
ٔؤ ػؼبٖ ایٗ ؿشوت ٔتـىُ اص دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ سؿت٘ ٝشْ افضاس اص دا٘ـٍبٞ ٜبی ٔؼتجشی ٕٞچ ٖٛكٙؼتی ؿشیف ٞؼتٙذ
و ٝثیؾ اص د ٜػبَ تجشث ٝحضٛس دس ػبصٔبٖ ٞب  ٚؿشوت ٞبی ٔختّف فؼبَ دس حٛص ICT ٜسا دس ػٕت ٞبی ٔختّف ٔذیش
پشٚط ،ٜتحّیٍّش  ٚعشاح ػیؼتٓٔ ،ـبٚس ،ػضٛیت دس ٞیئت ٔذیش ،ٜسیبػت وٕیؼی٘ ٖٛشْ افضاس  ... ٚسا دس وبس٘بٔ ٝخٛد
داؿتٝا٘ذ  ٓٞ ٚاو ٖٛٙدس لبِت ٔجٕٛػ ٝؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس پب ث ٝػشك ٝخذٔت ٌزاؿتٝا٘ذ.
ٔتٗ حبضش تالؽ داسد تب ٕ٘بیی ٚالؼی اص أشٚص ؿشوت  ٚفشدایی و ٝثش آ٘یٓ تب ثشای آٖ ثؼبصیٓ سا تشػیٓ وٙذ تب ؿبیذ اص
ایٗ سٍٞزس ثتٛا٘یٓ ثب ؿؼبس ٍ٘بٞی ٘ ،ٛساٞی ٘ ،ٛآیٙذ ٜای پیؾ س ٚ؛ ٍ٘بٞی ٘ ٛدس ؿٕب ایجبد وٙیٓ  ٚساٞی ٘ ٛث ٝؿٕب ٘ـبٖ
دٞیٓ تب آیٙذٜای پیؾ س ٚداؿت ٝثبؿیذ.
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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

چطن اًداس
الصٔ ٝی سؿذ  ٚتؼبِی؛ داؿتٗ افمی ثشای آیٙذ ٚ ٜحشوت ٔتیٗ دس ساػتبی حل َٛث ٝآٖ اػت .اص ایٗ س ٚؿشوت ٔذَ
ػبصاٖ ٘شْافضاس ٘یض ثب ٍ٘ب ٜث ٝلبثّیتٞب  ٚتٛإ٘ٙذیٞب ٚ ٚالؼیت ٞبی ٔٛجٛد چـٓ ا٘ذاصی دس لبِت ػجبسات صیش ثشای خٛد
تشػیٓ وشد ٜاػت.
ٔ oغشح ؿذٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ؿشوت اٍِ ٛدس صٔی ٝٙاػتفبد ٜاص پتب٘ؼیُ ٘شْ افضاس دس پیـجشد
اٞذاف وـٛس  ٚا٘مالة.
 oفشا ٓٞوشدٖ ٔحیغی ػّٕی ،ا٘ؼب٘ی ،دیٙی  ٚا٘مالثی ٕٞشا ٜثب تؼٟذ ٘ؼجت ثٚ ٝظبیف اِٟی ثب
تبٔیٗ ػالٔت ،أٙیت ،سفب ،ٜسؿذ ػّٕی ٔ ٚؼٛٙی  ٚحفظ وشأت ا٘ؼب٘ی  ٚپبیجٙذی ث ٝاكٚ َٛ
اٞذاف ثشای وبسوٙبٖ  ٚػٟبٔذاساٖ.
 oتالؽ ثشای فشا ٓٞوشدٖ صٔی ٝٙحُ ٔـىالت كٙؼت ٘شْافضاس دس اثؼبد ٔختّف آٔٛصؿی،
ثبصاسی ،لب٘. ... ٚ ٖٛ
 oلشاس ٌشفتٗ دس صٔش ٜؿشوتٞبی ٔغشح دس صٔی ٝٙاسائ ٝخذٔبت پشداصؽ اثشی.
 oآٔبد ٜؿذٖ ثشای ٚسٚد ث ٝثبصاسٞبی جٟب٘ی دس اثؼبد ٔختّف.
ٔ oغشح ؿذٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ؿشوت ٔحتشْ ،ػّٕی ،ثب تٛاٖ ٔذیشیتی لبثُ لج ،َٛثبصاسؿٙبع،
ٔٙلفٔ ،غشح دس ثیٗ سلجب  ٚؿبخق دس ثؼیبسی اص صٔیٞٝٙب

هأهَریت
تشػیٓ چـٓ ا٘ذاص فٛقٔ ،تٙبػت ثب تؼییٗ ٔأٔٛسیتٟبیی اػت و ٝریالً ث ٝآٟ٘ب اؿبسٔ ٜیؿٛد:
 oاسائ٘ ٝشْ افضاسٞبیی لبثُ اػتٕبدٔ ،ـتشی پؼٙذٔ ،مش ٖٚث ٝكشف ٚ ٝدس صٔبٖ ٔٙبػت ثٝ
ٔـتشیبٖ
 oفشا ٓٞوشدٖ ٔحیظ وبسی أٗ ،ػبِٕب٘ ٚ ٝػبِٓ ثب لبثّیت سؿذ ثشای وبسٔٙذاٖ
 oتـخیق ٔٙبػت ٘یبصٞبی ثبصاس
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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

 oسكذ تىِٛٛٙطی  ٚا٘تخبة تىِٛٛٙطی ٔٙبػت ثشای ٘یبصٞبی ٔـتشی
 oسا ٜا٘ذاصی ػشٚیغ ٞبی ٘شْ افضاسی ٔٛسد ٘یبص جبٔؼ ٝدس لبِت SAAS

 oپـتیجب٘ی ٔٛسد پؼٙذ ٔـتشیبٖ

ارسش ّا
اسصؽٞبیی و ٝدس ؿشوت ٔلٕٓ ٞؼتیٓ ث ٝآٟ٘ب پبیجٙذ ثٛد ٚ ٜثشای تحمك آٟ٘ب تالؽ وٙیٓ ػجبستٙذ اص:
 oاحؼبع تؼٟذ ٘ؼجت ث ٝایشاٖ اػالٔی
 oثٟشٚ ٜسی
 oوؼت ثشٚت اص تِٛیذ
 oوبس ػبِٕب٘ٝ
ٔ oـتشی ٔذاسی
 oا٘لبف
 oا٘ؼبٖ دٚػتی
 oوبس ٔؼتحىٓ ٔ ٚتمٗ
 oاحؼبع تؼٟذ ٘ؼجت ث ٝؿشوت
ٔ oؼئِٛیت ؿٙبػی
ٔ oـٛست  ٚثىبسٌیشی خشدجٕؼی
٘ oذاؿتٗ اػتجذاد سای
 oتالؽ ثشای كیب٘ت اص حمٛق ػٟبٔذاس
 oسػبیت لٛا٘یٗ
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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

خدهات
 oهطاٍرُ
ثبصی وشدٖ ٘مؾ ٔـبٚس دس پشٚطٜٞبی ٘شْ افضاسی ،ػخت ِٚی اسصؿٕٙذ ٌ ٚشٌ ٜـبػت .ثؼیبسی اص
پشٚطٜٞبی ٘شْافضاسی ٚجٛد داس٘ذ و ٝث ٝدِیُ ٘ذاؿتٗ تؼشیف دلیك ٘یبصٔٙذی ،ػذْ ؿٙبخت اص
فشایٙذ تِٛیذ ،ػذْ آؿٙبیی ثب ٔبٞیت ٘شْ افضاس ٚ ٚیظٌیٞبی ٔٙحلش ث ٝفشد آٖ  ... ٚعؼٓ تّخ
ؿىؼت سا چـیذٜا٘ذ  ٚچ ٝثؼب پشٚطٜٞبی ٘شْافضاسی و ٝثب تشػیٓ ٘مـٝی ساٚ ٜالؼی ،تبسیىی ٔؼیش
ثشایـبٖ ث ٝسٚؿٙی ٔجذَ ؿذ ٜاػت.
ثب تٛج ٝث ٝػبثمٝی وبسی تیٓ فٙی ؿشوت ٔؼٙب؛ ایٗ ؿشوت آٔبدٌی ٚسٚد ث ٝحٛصٔ ٜـبٚس ٜتِٛیذ سا
داسد  ٚآٔبدٌی داسد تب دس ٘مؾ ٔـبٚس ،خذٔبتی ٕٞچ ٖٛأىبٖ ػٙجی٘ ،یبصػٙجی  ٚتذٚیٗ عشح
فشاخٛاٖ ) (RFPپشٚطٜٞب سا ثٔ ٝـتشیبٖ اسائ ٝوٙذ.

ً oظارت
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس ٘ظبْ ٟٔٙذػی ٘شْ افضاس (ٕ٘بتٗ) پیؾ ثیٙی ؿذ ،ٜیىی اص ضشٚسیبت اجشای ٔٙبػت
پشٚطٞ ٜبی ٘شْ افضاسی دس ٘ظش ٌشفتٗ جبیٍبٞی ثشای ٘ظبست فٙی ٔیثبؿذ .اجشای ثٟتشیٗ ٘مـٝ
تذاسن ؿذ ٜتٛػظ ٔـبٚس ثذ ٖٚحضٛس ٘بظش ٔیتٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝاتٕبْ ٘بٔٛفك پشٚطٌ ٜشدد.
اص ایٙش ٚؿشوت ،یىی اص ػشفلّٟبی وبسی خٛد سا ٚسٚد ث ٝحٛص٘ ٜظبست دس پشٚطٜٞبی فٙبٚسی
اعالػبت لشاس داد ٜاػت.

 oطزاحی ٍ تَلید ًزمافشار تِ سفارش هطتزی
سؿذ تىِٛٛٙطی  ٚتغییش ٔتٙبٚة ٘یبصٞبیی اص جبٔؼ ٝو ٝثب ٘شْافضاس لبثُ ثشعشف وشدٖ اػت ،تِٛیذ
٘شْافضاسٞبی جذیذ ثشای ایٗ ٘یبصٞب  -و ٝثؼضبً وبٔال ٔحذٚد ثٌ ٝشٜٞٚبیی خبف اص جبٔؼٞ ٝؼتٙذ -
سا اجتٙبة ٘بپزیش ٔیوٙذ .اص ایٙشٕٛٞ ٚاس ٜالصْ اػت تب تیٕٟبیی و ٝكبحت تجشث ٚ ٝدا٘ؾ ثشٚص
تِٛیذ ٘شْ افضاس ٞؼتٙذ ثشای سفغ ایٗ ٘ٛع ٘یبصٞب الذاْ ث ٝتِٛیذ ٘شْ افضاسٞبی ػفبسؿی وٙٙذ.
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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

٘شْ افضاسٞبی ػفبسؿی دس ثؼت شٞبی ٔتفبٚتی ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝع ٘یبص  ٚری ٘فؼبٖ آٖ لبثُ اسائٞ ٝؼتٙذ.
و ٝاص جّٕٝی آٟ٘ب ٔیتٛاٖ ثؼتش ایٙتش٘ت ،ؿجىٞٝبی ٔحّی ٌ ٚؼتشد ،ٜثش٘بٔٞٝبی سٚی ٔیضی  ٚیب
حتی ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ  ٚثبالخق تجّت سا ٔٛسد اؿبس ٜلشاس داد.
آؿٙب ثٛدٖ ث ٝفشایٙذٞب ٔ ٚتذِٛٚطیٟبی تِٛیذ ٘شْ افضاس ،داؿتٗ تیٓ تخللی آؿٙب ثب تىِٛٛٙطیٞبی
سٚص ،داؿتٗ تجشثٔ ٝذیشیت پشٚطٞ ٜبی ٘شْ افضاسی  .. ٚاص جّٕ ٝػٛأّی اػت و ٝدس تِٛیذ ػفبسؿی
ٔٛسد ٘یبص ٔی ؿٛد و٘ ٝظش ث ٝفشا ٓٞثٛدٖ آٟ٘ب دس ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس ،ایٗ ؿشوت ٔیتٛا٘ذ
دس صٔیٝٙی تِٛیذ ٘شْافضاسٞبی ػفبسؿی دس لبِتٞبیی ٕٞچ ٖٛتحت ٚة ،ثش٘بٔٞٝبی سٔٚیضی
ٚیٙذٚص  ٚثش٘بٔٞٝبی لبثُ اسائ ٝثش سٚی تجّت ٌٛ ٚؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ ایفبی ٘مؾ وٙذ.

 oارائِ راُ حلْای پزداسش اتزی  /راُاًداسی سزٍیسّای ًزمافشاری
پشداصؽ اثشی و ٝػبِٟبی صیبدی اص ٔغشح ؿذٖ آٖ دس ػشك ٝفٙبٚسی اعالػبت ٕ٘یٌزسد  ٚثب خٛد
تٛكیفبتی ٕٞچ" ٖٛؿىّی جذیذ اص كٙؼت"" ،ا٘فجبس وبسآفشیٙی"" ،اججبس  ٚضشٚست تٛػؼ ٝوؼت
 ٚوبس" " ٚسوٗ پٙجٓ كٙؼت" سا ثٕٞ ٝشا ٜآٚسد ٜاػتٔ ،یتٛا٘ذ ٔحّٕی ثشای اسائ ٝسا ٜحّٟبیی دس
سفغ ثشخی ٘یبصٞب ثبؿذ.
پشداصؽ اثشی ٔذَ ) Software As a Service (S.A.A.Sسا دس حٛصٜی ٘شْافضاس ث ٝاسٔغبٖ آٚسدٜ
اػت ٍ٘ ٚشؽ ٘شْافضاسی سا ث ٝػٕت ػشٚیغٞبی ثشخظ ػٛق داد ٜاػت .اسائ ٝثشخی ٘یبصٞبی ٘شْ
افضاسی دس لبِت ػشٚیغ ٔیتٛا٘ذ ٔجٙبیی ثشای ٔؼشفی سا ٜحُٞبیی ثذیغ ثبؿذ .یمیٙبً ایٗ ٔذَ ثٝ
ػٛٙاٖ یىی اص ضشٚستٞبی آیٙذ ٚ ٜیىی اص ٔؼیشٞبیی اػت و ٝتٛاٖ  ٚا٘شطی تیٓٞبی ٘شْ افضاسی سا
ث ٝخٛد اختلبف خٛاٞذ داد.
اص ایٗ س ٚثب پیؾ ثیٙی ایٗ آیٙذ ،ٜؿشوت ٔذَػبصاٖ دس ٘ظش داسد ثخـی اص ٘یبصٞبی جبٔؼ ٝسا دس
لبِت ػشٚیغٞبی ٘شْافضاسی تِٛیذ  ٚث ٝثبصاس اسائٕ٘ ٝبیذ  ٚآٔبدٌی پیـٟٙبد ػشٚیؼٟبی ٔٛسد ٘یبص
ٔـتشیبٖ ث ٝآٟ٘ب سا ٘یض داسد.

 oارائِ راُ حلْای هثتٌی تز تثلت ٍ گَضیّای َّضوٌد
دػتشػی ٌٛؿی ٞبی ٛٞؿٕٙذ  ٚتجّت ٞش چٙذ وٛٙٞ ٝص ثب وبسثشدٞبی ٚالؼی خٛد ٕٞشا٘ ٜـذٜ
اػتِٚ ،ی اص پتب٘ؼیُ ثؼیبس ثبالیی دس سفغ ٘یبصٞبی ثـش ثشخٛسداس اػت ،ث ٝعٛسیىٔ ٝبٞیت ثشخی
وؼت  ٚوبسٞبی ٔٛجٛد ثب ظٟٛس جذیتش ایٗ ٚػبیُ ثىّی دٌشٌ ٖٛخٛاٞذ ؿذ.
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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

تجّت ث ٝػٛٙاٖ ٚػیّ ٝای لبثُ اتلبَ ،لبثُ حُٕ  ٚلبثُ ثش٘بٔ ٝسیضی ٔیتٛا٘ذ ٔحُٕ ثؼیبسی اص
خذٔبتی ثبؿذ و ٝدس ؿىُ ٘شْ افضاس ثؼیبس ٔمش ٖٚث ٝكشف ٝتش اص ػبثك ٔی تٛا٘ذ دس دػتشع ٔشدْ
ثبؿذ.
حٛصٞ ٜبی ٔختّفی دس كٙؼت ،تجبست ،فش ،ًٙٞآٔٛصؽ ٔ ... ٚیتٛاٖ یبفت و ٝایٗ اثضاس ثتٛا٘ذ دس
ؿىُ سا ٜحّٟبیی جذیذ ٘مؾ آفشیٙی وٙذ وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبیی اص آٖ دس ٔذاسع ،ثب٘ىٟب  ٚػبصٔبٖٞب تب
و ٖٛٙظٟٛس پیذا وشد ٜا٘ذ.
ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس ثب داؿتٗ تٛاٖ اسائ ٚ ٝاجشای ساٜحّٟبی ٔجتٙی ثش تجّت  ٚثب تٛج ٝثٝ
آؿٙبیی ثب حٛصٜٞبی ٔختّف وؼت  ٚوبس ،ػال ٜٚثش ایٙى ٝدس حبَ اجشای پشٚطٜٞبیی دس ایٗ ساػتب
ٔیثبؿذ ٔیتٛا٘ذ دس صٔیٝٙی ثىبسٌیشی ایٗ فٙبٚسی  ٚاثضاس ٘یض یبسی وٙٙذٔ ٜـتشیبٖ خٛد ثبؿذ.

ساسهاى ضزکت
سػیذٖ ث ٝچـٓ ا٘ذاص تشػیٓ ؿذ ٜثشای ؿشوت ٘یبصٔٙذ
ػبصٔب٘ی و ٝدس ثّٙذ ٔذت ٔذ ٘ظش ٔذیشاٖ ؿشوت اػت ٚ
جزة  ٚػبصٔب٘ذٞی ٘یشٔ ٚغبثك آٖ كٛست ٔیٌیشد ،دس
ؿىُ صیش اسائ ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ػبختبس ثب ٞذف ا٘ؼغبف،

ٌش ٜٚآٔٛصؽ ،تحمیك  ٚتٛػؼٝ

ػبصٔب٘ی لبثُ تٛػؼ ٚ ٝچبثه اػتٔ .ذَ تٛػؼٝی

ٌش ٜٚفٙی  -پـتیجب٘ی

تیٓ پشٚط3 ٜ

تیٓ پشٚط2 ٜ

تیٓ پشٚط1 ٜ

لبثّیت تٛػؼٍٕٞ ،ٝشایی  ٚتخللی ثٛدٖ تذٚیٗ ؿذٜ
اػت.

ٌش ٜٚاداسیٔ /بِی
ٌش ٜٚثبصسٌب٘ی
ٞؼتٔ ٝذیشیتٔ ،ـبٚس ٚ ٜػیبػت ٌزاسی
ٍاحدّای ساسهاًی ضزکت هد ساساى ًزم افشار  -هسٌا
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ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

هعزفی تین
 oهحود هْدی رحیوی ًداف
هدیز عاهل
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

وبسؿٙبػی ٘شْافضاس اص دا٘ـٍب ٜكٙؼتی ؿشیف
وبسؿٙبػی اسؿذ ٘شْافضاس اص دا٘ـٍب ٜاسان
ثیؾ اص  15ػبَ ػبثم ٝوبسی دس ػٕتٞبی ٔختّف
وبسؿٙبع فٙی  ٚتحّیٌُش  ٚعشاح ػیؼتٓ دس ٔشوض تحمیمبت وبٔپیٛتشی ػّ ْٛاػالٔی
ٔـبٚس ؿٟشداس یضد
ػضٞ ٛیئت ٔذیش ٜػبصٔبٖ آٔبس  ٚفٗآٚسی اعالػبت یضد
ػضٞ ٛیئت ٔذیش ٚ ٜاص ٔٛػؼبٖ ؿشوت ٘شْافضاسی آفبق
ٔذیش پشٚط ٚ ٜوبسؿٙبع فٙی ؿشوت ٘شْافضاسی آفبق
ٔذیش پـتیجب٘ی  ٚثبصسٌب٘ی ؿشوت ٘شْافضاسی آفبق
وبسؿٙبع سػٕی دادٌؼتشی
داٚس جـٛٙاس٘ ٜشْافضاسٞبی لشا٘ی
ٔـبٚس ٔٛػؼٝی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی أبْ خٕیٙی
ٔـبٚس ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ اػتبٖ لٓ
ٔذیش پشٚط ٜؿٙبػبیی فشكتٞبی ػشٔبیٌ ٝزاسی اػتبٖ لٓ ث ٝوبسفشٔبیی اػتب٘ذاسی
سییغ وٕیؼی٘ ٖٛشْ افضاس ػبصٔبٖ ٘ظبْ كٙفی سایب٘ ٝای اػتبٖ لٓ
ٔذیشػبُٔ ٛٔ ٚػغ ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

 oهجتثی هحودی ًصیزی
هدیز فٌی ٍب  /طزاح سیستن
 oوبسؿٙبع اسؿذ ٘شْ افضاس از دا٘ـٍب ٜكٙؼتی ؿشیف
 oدا٘ـجٛی دوتشی دا٘ـٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبیی تٟشاٖ
 oداس٘ذٔ ٜذاَ ثش٘ض وـٛسی إِپیبد وبٔپیٛتش دا٘ؾ آٔٛصی
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ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

 oداس٘ذٔ ٜذاَ عالی وـٛسی إِپیبد وبٔپیٛتش دا٘ـجٛیی
٘ oفش ا َٚوٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ ٘شْ افضاس وـٛس
ٔ oذسع دا٘ـٍب ٜلٓ

 oعلی اسکیا
هدیز فٌی اًدرٍید– طزاح سیستن
 oوبسؿٙبع اسؿذ ٛٞؽ ٔلٛٙػی از دا٘ـٍب ٜكٙؼتی ؿشیف
 oداس٘ذٔ ٜذاَ ثش٘ض ٘ ٚمش ٜوـٛسی إِپیبد وبٔپیٛتش دا٘ـجٛیی

 oطیثِ تزاتی
تزًاهِ ًَیس ٍ طزاح سیستن
 oوبسؿٙبع ٘شْ افضاس اص دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی وبؿبٖ

 oسیٌة ٍکیل
تزًاهِ ًَیس ٍ طزاح سیستن
 oوبسؿٙبع اسؿذ ٛٞؽ ٔلٛٙػی اص دا٘ـٍب ٜأیشوجیش

 oسعیدُ هسجد جاهعی
تزًاهِ ًَیس اًدرٍید
 oوبسؿٙبع اسؿذ فٙبٚسی اعالػبت از دا٘ـٍب ٜلٓ
ٔ oذسع دا٘ـٍبٜ
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ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

 oهحثَتِ هحودی ًصیزی
تزًاهِ ًَیس اًدرٍید
 oوبسؿٙبع ٘شْ افضاس از دا٘ـٍب ٜكٙؼتی ؿشیف
 oدػٛت ؿذ ٜث ٝدٚس ٜوبسؿٙبػی اسؿذ ٘شْ افضاس دا٘ـٍب ٜكٙؼتی ؿشیف ثذ ٖٚوٙىٛس

 oهحود اتزاّیوی اٍ
کارضٌاس راتط کارتزی ٍ تجزتِ کارتزی
 oوبسؿٙبع ٘شْ افضاس از دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ثیشجٙذ

 oهحود طاّا جْاًگیز
هطاٍر فٌی
 oوبسؿٙبع اسؿذ ٘شْ افضاس از دا٘ـٍب ٜكٙؼتی ؿشیف
 oداس٘ذٔ ٜذاَ ٘مش ٜوـٛسی إِپیبد وبٔپیٛتش دا٘ـجٛیی
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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

هجَسّا

ادارُ ثثت ضزکت ّا

ساسهاى ًظام صٌفی رایاًِ ای

ضَرای عالی اًفَرهاتیک

داًص تٌیاى
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ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

پزٍصُ ّای اًجام ضدُ
 oتْساسی ساهاًِ ثثت ًام سٌجص ٍ پذیزش جاهعِ الوصطفی العالویِ (ظ)
ػبٔب٘ ٝثجت ٘بْ ػٙجؾ  ٚپزیشؽ ثب ٞذف ثجت ٘بْ داٚعّجبٖ تحلیُ دس جبٔؼ ٝإِلغفی
اِؼبِٕی(ٝف) عشاحی ؿذ ٜاػت و ٝدس ػبَ  93تٛػظ ؿشوت ٔٛسد ثبصػبصی  ٚثٟؼبصی لشاس
ٌشفت.

 oتَسعِ ٍ پطتیثاًی ساهاًِ هدیزیت سٌجص ٍ پذیزش جاهعِ الوصطفی العالویِ
(ظ)
ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػٙجؾ  ٚپزیشؽ ،ثشای سػیذٌی ث ٝپش٘ٚذٔ ٜتمبضیبٖ ث ٝتحلیُ دس جبٔؼٝ
إِلغفی اِؼبِٕی( ٝف) تِٛیذ ؿذ ٜو ٝػّٕیبتی ٕٞچٔ ٖٛلبحج ،ٝثشسػی كالحیت ،دسخٛاػت
ٚیضا ،وبست ػالٔتٕٟٔ ،ب٘ؼشا ،كذٚس حىٓ ،كذٚس ؿٕبس ٜدا٘ـجٛیی ٔ ٚؼشفی ث ٝػیؼتٓ آٔٛصؽ سا
پٛؿؾ ٔیدٞذ.

 oطزاحی ٍ پیادُ ساسی ساهاًِ هزکش کٌتز دستزسی جاهعِ الوصطفی العالویِ
(ظ)
ایٗ ػبٔبٕ٘ٞ ٝب٘غٛس و ٝاص ٘بْ آٖ ٔـخق اػت خذٔبت ٚسٚد  ٚدػتشػی دس لبِت ػشٚیؼٟبی ٚة
دس اختیبس  ٕٝٞػبٔب٘ٞٝبی ٔٛجٛد دس جبٔؼ ٝإِلغفی اِؼبِٕی( ٝف) لشاس ٔیدٞذ.

www.masna-soft.ir
info@masna-soft.ir

12

ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

 oطزاحی ٍ پیادُ ساسی ساهاًِ تاًک سؤاالت جاهعِ الوصطفی العالویِ (ظ)

جبٔؼ ٝإِلغفی اِؼبِٕی( ٝف) دا٘ـٍبٞی ثیٗ إِّّی اػت و ٝثشای ػٙجؾ داٚعّجبٖ ٚسٚدی ٚ
ٕٞچٙیٗ عالة  ٚدا٘ـجٛیب٘ؾ ،آصٔٞ ٖٛبی ٔتٛٙػی ثشٌضاس ٔی ٕ٘بیذ و ٝایٗ ػبٔب٘ٔ ٕٝٞ ٝشاحُ
عشاحی ػؤاالت ایٗ آصٔٞ ٖٛب سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد .ایٗ ٔشاحُ ػجبست ا٘ذ اص :
ایجبد عشاحبٖ ػؤاَ ،ثجت ٚ ٚیشایؾ ٞش ػؤاَِ ،یؼت ػؤاالت ،تـىیُ  ٚثجت جّؼ ٝساجغ ثٝ
ػؤاالت ،اسصیبثی ػؤاالت ،ایجبد دفتشچ ٝػؤاالت ،ایجبد آصٔ ٚ ٖٛاختلبف ػؤاالت آٖ ،تٙظیٕبت
الصْ ... ٚ

 oطزاحی ٍ پیادُ ساسی ًزم افشار هسأُلِ گَ
ٔؼأِ٘ ،ٌٛ ٝـب٘ی اػت و ٝثب ٞذف ٔؼشفی احىبْ ؿشػی ٔغبثك ثب ؿأٖ  ٚجبیٍب ٜآٖ دس فضبی
ٔجبصی تٛػظ ٌشٞٚی اص ٘خجٍبٖ حٛصٚی  ٚدا٘ـٍبٞی وّیذ صد ٜؿذ ٜاػت .دس ایٗ ػشی
٘شْ افضاسٞب  -و ٝثش سٚی ٌٛؿی ٞبی ا٘ذسٚیذی لبثُ اػتفبد ٜاػت  -ثؼتٞ ٝبی ػبد ٚ ٜچٙذ
سػب٘ ٝای احىبْ ث ٝكٛست عجم ٝثٙذی ؿذٔ ٚ ٜتٙبػت ثب ٘یبصٞبی ٔخبعت ثٚ ٝی اسائٔ ٝی
ؿٛد.

 oهجوَعِ خدهات ًزم افشاری حساب ٍکتاب
حؼبة  ٚوتبة ٘ـب٘ی تجبسی ثجت ؿذ ٜث٘ ٝبْ ؿشوت اػت و ٝدس
پٛؿؾ آٖٔ ،جٕٛػ ٝای اص خذٔبت ٘شْ افضاسی دس لبِت  SAASثٝ
فشٚؿٍبٞ ٜبی وٛچه ٔ ٚتٛػظ اسائ ٝخٛاٞذ ؿذ .ایٗ خذٔبت اص عشیك
تجّت ٌٛ ٚؿی ٞبی ٛٞؿٕٙذ لبثُ دػتشع ٞؼتٙذ .ایٗ ٔحلَٛ
تٛػظ ٔؼب٘ٚت ػّٕی  ٚفٙبٚسی سیبػت جٕٟٛسی ث ٝػٛٙاٖ یه ٔحلَٛ
دا٘ؾ ثٙیبٖ پزیشفت ٝؿذ ٜاػت.
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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

طزاحی ٍ پیادُ ساسی ًزم افشار ثثت ًام داٍطلثیي ادارُ سٌجص ٍ پذیزش
جاهعِ الوصطفی العالویِ (ظ)
ایٗ ٘شْ افضاس ،ثشای ثجت ٘بْ اص داٚعّجبٖ آٔٛصؽٞبی حضٛسی  ٚغیش حضٛسی جبٔؼ ٝإِلغفی
اِؼبِٕی( ٝف) دس ػ ٝصثبٖ فبسػی ،ػشثی  ٚاٍّ٘یؼی تٟی ٝؿذ ٚ ٜدس تجّت ٌٛ ٚؿی ٞبی ٛٞؿٕٙذ،
لبثُ ٘لت  ٚاجشا ٔی ثبؿذ .اص ایٗ عشیك ،داٚعّجبٖ اص ػشاػش جٟبٖ ٔیتٛا٘ٙذ دس جبٔؼ ٝإِلغفی
اِؼبِٕی( ٝف) ثجت ٘بْ ٕ٘بیٙذ.

تکٌَلَصی
ٞش تىِٛٛٙطی  ٚاثضاسی ثشای ثشعشف وشدٖ ٌؼتشٜای اص ٘یبصٞب ،ثب ٞذف ٌزاسی خبف  ٚثشای
ٔحیغٟبی ٔتٙبظشی فشا ٓٞؿذ ٜاػتِ .زا ثش ایٗ ثبٚسیٓ وٕٝٞ ٝی تىِٛٛٙطیٞب ٔفیذ  ٚوبسٌـب
ٞؼتٙذ.
ٙٞش ،ا٘تخبة دسػت تىِٛٛٙطی ٔتٙبظش ثب ٘یبصٞب اػت.
ثب ایٗ ثیٙؾٔ ،تؼلت ثٞ ٝیچ تىِٛٛٙطی ٘یؼتیٓ!
تشجیح ٔب تشٚیج جٙجؾ ٔتٗ ثبص  ٚثىبسٌیشی تىِٛٛٙطیٞبی ٔشتجظ اػتِ ،زا ثشای تِٛیذ ٘شْ
افضاسٞبی تحت ٚة لبِت وبسی  Djangoو ٝثش سٚی صثبٖ وذثبص  Pythonتٛػؼ ٝداد ٜؿذ ٜاػت
سا ا٘تخبة وشدٜایٓ.
ثشای تِٛیذ ٘شْ افضاسٞبی ا٘ذسٚیذ ٘یض اص صثبٖ  Javaو ٝصثبٖ اكّی ا٘ذسٚیذ ٔی ثبؿذ ،اػتفبدٔ ٜی-
وٙیٓ.
ٔتذِٛٚطی  Scrumسا ثشای تِٛیذ ٔحلٛالت ثب ویفیتٔ ،غبثك ٘یبصٞبی ٔـتشی ،صٚدٍٙٞبْ  ٚلبثُ
اػتٕبدٙٔ ،بػتتش یبفتیٓ.
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ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

ٍتالگ هسٌا
٘ظش ث ٝا٘تخبة پشداصؽ اثشی ث ٝػٛٙاٖ صٔی ٝٙتخللی جذی ؿشوت ،جذیذ ثٛدٖ ایٗ حٛص ٜدس
وـٛس ٘ ٚیبص جذی ث ٝاعالع سػب٘ی  ٚفش ًٙٞػبصی ،اص آغبصیٗ سٚصٞبی تأػیغ ؿشوتٚ ،ثالي
ؿشوت ٘یض ثب ٞذف اعالع سػب٘ی دس صٔی ٝٙپشداصؽ اثشی سا ٜا٘ذاصی ؿذ و ٝث ٝكٛست ٔبٞب٘ ٝثشٚص
ٔیؿٛد.
ثخـٟبی اكّی ایٗ ثالي؛ پشداصؽ اثشیٔ ،ؼبئُ ٔشثٛط ث ٝوؼت  ٚوبس ٕٞ ٚچٙیٗ اخجبس ؿشوت
ٔیثبؿذ .ایٗ ثالي اص عشیك آدسع  masna.blog.irلبثُ دػتیبثی اػت.
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ٔؼشفی ؿشوت ٔذَ ػبصاٖ ٘شْ افضاس

ٍ٘بٞی ٘ ... ٛساٞی ٘ ... ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ

ثب ؿؼبس ٍ٘بٞی ٘ ،ٛساٞی ٘ ،ٛآیٙذ ٜای پیـشٚ
ًگاّی ًَ دس ٔـتشیبٖ ایجبد ٔیوٙیٓ
راّی ًــــــَ ث ٝآٟ٘ب ٘ـبٖ ٔیدٞیٓ
تب آیٌــــدُ ای پیطزٍ داؿت ٝثبؿٙذ...
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