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 مقدمه

ن رفا  موانا  قاانو 12مديريت طرح هاي مصوب ماده ” يدر نظر دارد پروژه( اکارفرم) مصرف سوختسازي بهينه شرکت

ت، و يمند، واجاد الا حمعتبر، توان مناقصه گرانبه  به روش محدود دو مرحله اي ق انتخاب ياز طرخود را “ (MCتوليد )

 . نمايدنه، واگذار ين زميدر ا يتجربه کاف يدارا

از  يکايوان عناه کاه با باوده، ماذکور( پروژه RFQ) يفيک يابيارزبه منظور ه ياستع م اسناد و مدارک اول ين سند حاويا

در   قادون  رگزاری م مقدقتاد  12"ج" ماده  اجراياي بناد ناماه ينيمفااد آاست. شده يزيرند انتخاب طرحيآمراحل فر

 يباراه شاده ياارا يهاات قالبيارعا . لاذامورد توجه بوده و اجرا خواهد شاد طور کامله جاري ب فراخوانيند برگزاري آفر

ناقصاه م يفيک يبايم در ارزير مستقيبرخوردار بوده و تاث ييت بااليل و ارسال اط عات از اهميدر تکم ،درخواست اط عات

و تهيه ليست کوتاه را بر اساس “ ارزيابي کيفي”مند بايد اط عات مورد نياز به منظور هاي ع قهشرکت .خواهد داشت انگر

 کنند. ارسال  کارفرماه شده تکميل و براي يقالب ارا

 ف و اختصاراتيتعار . 1

 : خواهد بود يضرور ي، در مطالعه سند جارليتوجه به االط حات و اختصارات ذ

رفا  موانا   قانون 12مديريت طرح هاي مصوب ماده استفاده از خدمات مشاوره در زمينه ” پروژهاز منظور  پروژه:

 است.  مصرف سوختسازي بهينهشرکت “  (MCتوليد )

 است.“ مصرف سوختسازي بهينهشرکت ”منظور  كارفرما:

 . کارفرما است در مجموعه “هاريزي و سيستممديريت برنامه”منظور دستگاه نظارت: 

 کنند.يمشرکت پروژه( ن يا)مربوط به  انتخاب مشاوريند آکه در فر است هاييشرکت تماميمنظور  :مناقصه گر

  قانون 12ماده  "ج"بند  اجرايي نامهينيآمنظور  :اجراييارزيابي كيفينامه آئين

 سازي مصرف سوختآشنايي کلي با شرکت بهينه

 121هاي استراتژيك کشور در بخش انرژي و بر اساس ماده ايران در راستاي اجراي سياستوزارت نفت جمهوري اس مي 

جويي و منطقاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس مي ايران باه منظاور اعماال الارفه

ز اناوا  اري کارآماد و بهيناه اباردکردن مصرف انرژي، حفاظت از محيط زيست، همچنين اجراي اقدامات مارتبط باا بهره

 نموده است. "سازي مصرف سوختشرکت بهينه"اقدام به تاسيس  1379هاي انرژي، در سال حامل

باراي  سازي مصرف سوخت کشور بر مطالعه و بررساي، بسترساازي و انجاام اقادامات الزمبطور کلي فعاليت شرکت بهينه

کننده نهايي، ري که به نحوي چه در فرآيند توليد و چه بعنوان مصرفها و اموسازي مصرف سوخت در تمامي فعاليتبهينه

هاي ناماهباشد. در اين راستا وظيفه تهيه و تدوين معيارها، ضوابط، اساتانداردها، آييننمايد، متمرکز ميسوخت مصرف مي

فرآينادها،  اخت تجهيازات،اجرايي الزم براي ساماندهي به بازار سوخت و حرارت، مشتمل بر معيارهاا و اساتانداردهاي سا

هاي االالي شارکت باشد. براين اساس فعاليتها و وسايل و تجهيزات مصرف کننده انرژي نيز بعهده اين شرکت ميسيستم

 گردد:در قالب موضوعات ذيل طبقه بندي مي

 ل حمل و نقل يها و وساسيستم در سوخت مصرف سازيبهينه -1
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 ساختمان و مسکنسازي مصرف سوخت در بخش بهينه -2

 سازي مصرف سوخت در الناي بهينه -3

ننده کمك به رشد تکنولوژي و بهبود کيفيت محصوالت از لحاظ مصرف انرژي در الاناي  ساازنده تجهيازات مصارفک -4

 سوخت

هاي مصرف بهينه انرژي در سطوح مختلف جامعه از طريق نشر کتب، مج ت و مقاالت، تادوين برناماه توسعه فرهنگ -5

هاي تشويقي در جهات تعمياق فرهناگ سازي و آمورش عمومي و همچنين ايجاد سيستمهاي گروهي، آگاهزم در رسانهال

 سازي مصرف انرژيبهينه

ها در زميناه ارتقاا  هاي غيردولتي و مؤسسات پژوهشي و دانشاگاههاي بخشپشتيباني علمي از فعاليت وحمايت مالي  -6

 هاي علماااي بهباااود ماااديريت مصااارف انااارژيفاااراهم نماااودن زميناااههااااي الااارفه جاااويي انااارژي و فااان آوري

 : بهينه سازي انداز شركتچشم

  1400در سطح کشور تا سال  1388نسبت به سال  %50کاهش شدت مصرف انرژي به ميزان 

 : بهينه سازي مأموريت شركت

ف مصرف، کماك باه توساعه هاي مختلسازي مصرف سوخت در بخشهاي مرتبط با بهينهمديريت تقاضا و اجراي سياست

هاي درازمادت ناشاي از تقاضااي هاي مختلف مصرف، کااهش هزيناههاي نوين تبديل انرژي در بخشکاربرد انوا  فناوري

هاي انرژي سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حاملهاي مرتبط با بهينهانرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل

 هاي تجديدپذيرهاي محلي انرژي و انرژيظرفيتهمراه با توسعه بکارگيري 

  www.ifco.irسازي مصرف سوخت، رجو  شود به آدرس اينترنتي: براي دريافت اط عات بيشتر در خصوص شرکت بهينه

 خدمات مشاورهو دامنه موضوع  . 2

 (MCقاانون رفا  موانا  تولياد ) 12مديريت طرح هاي مصوب مااده در زمينه استفاده از خدمات مشاوره  ،موضو  پروژه

 د:نطرح و شامل موارد ذيل مي باش هفتمشمول به تعداد  12طرح هاي مصوب ماده  .باشدمي شرکت
 ارتقا  کارايي موتورخانه هاي ساختمان هاي مسکوني، اداري و تجاري 

 تلمبه هاي آب کشاورزي ديزلي برق دار کردن چاه ها و 

  سال 35تن داراي سن باالتر از  10دستگاه کاميون و کشنده فرسوده باالي  65000نوسازي 

  17000جايگزيني (اتوبوس شهري فرسوده ديزلي با اتوبوس هاي گازسوزCNG) 

  تاکسي فرسوده با تاکسي تمام گازسوز با پيمايش باال 140000جايگزيني 

 يليتوسعه حمل و نقل ر 

 توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت ک نشهر 

 

 به شرح ذيل مي باشد:مشاور شرح خدمات مورد انتظار از همچنين 

 هاي جاريرحط ،12سامانه پايش طرح هاي ماده حوزه فعاليت االلي تحت عناوين  سهخدمات مديريت طرح عمدتا در     

 د:نبه شرح ذيل مي باش ونظارت کارگاهي

http://www.ifco.ir/
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 درصد( 25) 12مربوط به سامانه پايش طرح هاي ماده  يهاتيفعال حوزه 1-3

بايست ريزي انجام شده و پس از تاييد کارفرما ميها بوده و حسب مورد و طبق برنامهاين خدمات مستقل از پيشرفت طرح

 توسط مديريت طرح در زمان مقتضي انجام گردد:

ها و نه پايش اطالعات مديريت طرحپشتيباني، بروزرساني و بهبود ساماطراحي، راه اندازي، نگهداري،  -3-1-1

 تني برمب با استفاده از سامانه رگيري مشاوران و پيمانکاران مورد تائيد كارفرماهاي مربوطه با بکازيرسامانه

BPMS  (2و 1ارائه شده در پيوست شماره نياز)مطابق با شرح 

 سازي نيازمندي ها و مدل سازي فرآيندهاليل و مستند استخراج، تح -3-1-1-1

 ني و زيرساختتامين ميزبا -3-1-1-2

 راحي سامانه و مکانيزه کردن فرايندهاط -3-1-1-3

 ست اجراي آزمايشي و اعمال تغييرات سامانهت -3-1-1-4

 ستقرار و عملياتي سازي سامانه و انتقال دانش از طريق آموزشا -3-1-1-5

 سامانه در طول مدت قرارداد نيازمندي هاي جديد و پشتيباني براساستوسعه سامانه  -3-1-1-6

 

 درصد( 07) :يجار يهاطرح يهاتيفعال حوزه -2-3

 درصد( 10)نفعانيذ جذب و يفرهنگساز ج،يترو غ،يتبل يها برنامه 1 -3-2

راي رت بر حسن اجنظاتهيه برنامه زمان بندي و ارايه محتواي برنامه هاي تبليغاتي و فرهنگ سازي و  1-1 -3-2

 برنامه هاي تعيين شده و ارايه گزارش هاي اثر بخشي طرح ها. )مطابق نظر کارفرما(

 يبرا ها طرح از كي هر کامل يمعرف ها، طرح در شرکت طيشرا حايز انيمشتر جذبو  قيتشو ،ييشناسا 1-2 -3-2

 شتري در سامانه است.()براي طرح هايي که نيازمند ثبت نام م نام در سامانه.در ثبت يو همکار هاآن

 يمعرف بوسيله طرح ها در يگذار هيسرما طي( واجد شرايخارج/يداخلگذاران ) هيجذب سرما و ييشناسا 1-3 -3-2

 هاي الزم تا زمان عقد قرارداد.کليه زيرساخت نمودنفراهم  واز طرح ها  كيکامل هر 

هاي الزم زيرساخت فراهم آوردن ودر طرح ها  ازيموردن يکنندگان کاالها نيو جذب تام قيتشو ،ييشناسا 1-4 -3-2

 تا زمان وارد شدن تامين کننده به فهرست مورد تأييد وزارت نفت.

 درصد( 20برنامه ريزي، كنترل، نظارت، ثبت مستندات طرح ها و پيگيري و مديريت قراردادها) 2 -3-2

 ار، هزينه وبرنامه زمانبندي، ساختار شکست ک بازنگري و به روزآوريي و مديريت طرح ها شامل برنامه ريز 3-2-2-1

مرتبط با طرح  ( قراردادها و عوامل اجرايي داخلي و خارجيcoordination planسازمان و دستورالعمل هماهنگي )

 .کارفرماکيفيت  ها مطابق با نظر و رويه هاي ارايه شده در سيستم مديريت

ه گزارش و اراي گزارش هاي تحليلي و تفصيلي ارايه وهر طرح  پيشرفت )واقعي، برنامه اي(گزارش هاي  تهيه 3-2-2-2

  هاي دوره اي و موردي. )طبق نظر کارفرما(

جراي آن براي طرح ها به الورت فيزيکي و و ا و درس آموخته ها ثبت مستنداتتهيه دستور العمل   3-2-2-3

 )طبق نظر کارفرما(.الکترونيکي
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 ها.)مطابق نظر کارفرما( اجراي آن براي طرح ومديريت ريسك  تدوين روش اجرايي 3-2-2-4

 اختياسناد پرد ا ذينفعان و تهيه/اال ح/بررسي و تاييدو موافقتنامه هاي منعقده ب کنترل و پايش قراردادها 3-2-2-5

 .طرح ها و ارايه بي ن مالي براي همه طرح ها

 

 درصد( 40( و انجام خدمات نظارت در طرح هاي جاري)M&Vروند اندازه گيري و صحه گذاري ) 3-2-3

زم ال يهيوججلسات ت/يآموزش يدوره هانيازسنجي، تهيه و تدوين بسته هاي آموزشي و مديريت برگزاري  3-2-3-1

مورد تاييد  مهبرنا بر اساس موردنظر با نظارت و يطرح ها يحقوق/يقيحق يگذارالحهو  يريگاندازهناظران  يبرا

 .کارفرما

 ارايه اوليه شرايط بر اساساندازه گيري و الحه گذاري  رکت هاي ناظرشخواني و رتبه بندي شناسايي، فرا 3-2-3-2

 .کارفرماآن جهت تاييد نهايي به و ارايه  فهرستو تهيه  کارفرماتوسط  شده

 وبه حساب مشترک کارفرما  ه اندازه گيري و الحه گذاري طرح هابپيگيري واريز هزينه هاي مربوط   3-2-3-3

 توسط سرمايه گذاران و مديريت هزينه هاي مذکور. مشاور

اي جهت انجام الحه گذاري ه تاييد شده ندازه گيري و الحه گذاريا عقد قرارداد با شرکت هاي ناظر  3-2-3-4

 رانناظاخت به پردو  از حساب مشترک انجام نظارت حق الزحمه، دوره اي و موردي، برداشت عملياتيوضعيت موجود، 

و  رفرماکابه  هر طرح M&Vبر اساس دستور العمل  هاي انجام شدهو ارايه مستندات و گزارش تفصيلي نظارت 

 .کارفرماپيگيري روند نظارت هاي الزم تا زمان تاييد 

زه گيري و رآيند کنترل کيفيت در قراردادهاي خدمات نظارت ناظران انداملکرد و انجام فنظارت بر نحوه ع 3-2-3-5

 .الحه گذاري

وجود بنا ممر دستورالعمل اندازه گيري و الحه گذاري هر يك از طرح هاي تهيه، بازنگري و بروزرساني مست  3-2-3-6

 .جاريو شرکت در جلسات و انجام ساير امور  کارفرمابر ال حديد 

ه ه حق الزحمه اندازه گيري و الحبتدوين/بازنگري دستورالعمل دريافت و تخصيص هزينه هاي مربوط   3-2-3-7

 .گذاري ناظران قراردادهاي مربوط به طرح ها

 زا كي هر ازين اساس بر يگذار الحه و يريگ اندازه حوزه در پژوهش هب مربوط يقراردادها تيريمد و عقد 3-2-3-8

 کارفرما. به کار انجام يينها گزارش و جهينت ارايه و کارفرما درخواست و ها طرح

 درصد( 5نظارت كارگاهي ) 3-3

گزارش  از محل اجراي طرح ها در نقاط مختلف کشور و تهيه کارفرماد و فراهم نمودن زمينه بازديد نمايندگان انجام بازدي -3-3-1

 بازديد.)طبق درخواست و نظر کارفرما(

 كارفرما اطالعات تماس . 3

 ر هستند:يتماس با کارفرما به شرح ز ياز براياط عات مورد ن
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فتر کميسيون د -23ي، خيابان دانشور شرقي، پ ک خيابان م الدرا، خيابان شيرازي شمالتهران، : يپست ينشان

 مناقصات

  021-88604760-6 تلفن:

 021-88604942 :نگاردور

 http://www.ifco.irآدرس پايگاه اينترنتي: 

 info@ifco.ir پست الکترونيکي:

 تحويل مدارك و رفع ابهامات احتمالي . 4

 الاورتبه "4بناد "ذکر شاده در  استفاده از اط عات تماسبا توانند يم يرف  ابهامات احتمالجهت کنندگان ه شرکتيکل

 کنند. الورت کتبي اط عات مورد نياز را دريافتتلفني و يا به

پس از  روز هفت ياران وقت اديد حداکثر تا پايبا ،شده در ذيل ارايهمطابق با قالب ن استع م، يمدارک و اسناد مربوط به ا

 .گرددافت يد دريو رسشده ل يتحو "4بند "ذکر شده در به آدرس  چاپ آگهي نوبت دوم

 كنندگانعمومي شركتشرايط  . 5

 باشد.مطابق شرايط اع م شده در متن فراخوان مي

 شرايط اختصاصي، اسناد و مدارك مورد نياز براي ارزيابي  . 6

ا کاه رهاي مشاور براي حضور در ارزيابي کيفي، ع وه بر دارا بودن شرايط مندرج در فراخوان بايد اسناد و مادارکي شرکت

 تکميل و ارسال کنند.در اين بخش آمده تهيه يا 

 مناقصه گرمعرفي نماينده  .1-6

ا به راالختيار و پاسخگوي اط عات ارسالي، معرفي و اط عات تماس وي هر مشاور بايد يك شخص را به عنوان نماينده تام

 طور کامل به کارفرما اع م کند.  

بازار هاي مديريتي و کيفيتي و اردها، نظامهمچنين مشاور موظف به ارايه مستندات و شواهدي به منظور بکارگيري استاندا

 هاي اع م شده است.و روش

 

 

 

 

http://www.ifco.ir/
mailto:info@ifco.ir
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 اطالعات عمومي، مدارك و مستندات مورد نياز . 7

 ساختار سازماني  .1-7

 بخش اول : اطالعات عمومي 

 مشاوراطالعات عمومي  -1جدول

 مشخصات عنوان رديف

   نام شرکت 1

   نام شرکت االلي) مادر( 2

   نام قديم شرکت 3

   نام تجاري شرکت 4

   مدت تشکيل شرکت  5

   تلفن دفتر مرکزي 6

   نمابر دفتر مرکزي 7

   نشاني دفتر مرکزي)پيوست کروکي( 8

   کد پستي ده رقمي 9

   الندوق پستي 10

   آدرس وب سايت شرکت 11

   پست الکترونيکي شرکت 12

 زمينه فعاليت شرکت 14

 مسئوليت محدود و...(خاص،)سهامي عام ، نو  شرکت  15 

 کدرقمي عضويت ايران 5کد  17 

 شماره ثبت 18 

 شناسه ملي 19 

 کد اقتصادي 20 

 محل و تاريخ ثبت  21 

 اولين  آگهي روزنامه رسمي)پيوست( 22 

 آخرين آگهي روزنامه رسمي)پيوست( 23 

 اساسنامه شرکت)پيوست( 24 

 سرمايه ثبت شده شرکت 25 

 اظهارنامه تاسيس)پيوست( 26 
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 ساختار سازماني و فهرست مديران و كارشناسان مشاور بخش دوم :

 هيئت مديره( عامل، ) مدير مشاورمشخصات و سوابق  مديران  -3جدول 
 توضيحات سابقه كار در اين شركت )سال( سابقه كار)سال( مدرك/رشته تحصيلي سمت در شركت نام و نام خانوادگي رديف

       

       

       

       

       

 رزومه افراد پيوست گردد.٭

 مشاورتوان و تجربه  افراد كليدي  ، مشاوربخش سوم: سوابق و اطالعات عمومي پرسنلي وكاركنان 

 مهندسين و كارشناسان مرتبط و ...() مشاورمشخصات پرسنل كليدي مرتبط  -4جدول 

 ده مرتبطزمينه ها و موضوعات كاري انجام ش سابقه كار ) سال( مدرك /رشته تحصيلي سمت نام و نام خانوادگي رديف

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 مشاوراطالعات فضاي اداري  -2جدول 

 مشخصات عنوان

 ملکي        استيجاري                                            نو  مالکيت 

  متراژ ) مترمرب (
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 بخش چهارم: توان مالي 

 مشاورگردش مالي  -5جدول 

 حجم پول در گردش سال مالي

 )ميليون ريال(

 مشاورمتوسط گردش مالي 

 ) ميليون ريال(ام شده در الورتهاي مالي شرکت( ) جم  درآمد و هزينه تم

91   

92   

93   

94   

95   

 

 بخش پنجم :تجهيزات و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري موجود

 توان تجهيزاتي.)سخت افزاري/ نرم افزاري( -6جدول

 توضيح نوع مستندات تعداد نوع  نام سخت افزار/ نرم افزار رديف

1      

2      

...      

 

 بخش ششم : ساير موارد

 كنيد جدول ذيل را تکميل نماييد:جهت كاركنان ااستفاده ميهاي بيمه اي شركتدر صورتيکه از خدمات بيمه*

 اي شركتاطالعات بيمه -7جدول

  نو  بيمه

  موضو  بيمه

  شرکت بيمه گر

  تاريخ شرو 

  تاريخ پايان

  بيمه نامه) پيوست(
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ا) در خود ، همچنين ساير رتبه هسازمان برنامه و بودجه كشورت از بايست  اطالعات مربوط به رتبه هاي تاييد صالحيشركت مي*

 صورت وجود(را در جدول ذيل وارد نمايد:

 رتبه و تاييد صالحيت ها -8جدول

 توضيحات تاريخ اخذ رتبه رشته رديف

     

     

     

     

 

 تجربه و سوابق اجرايي .2-7

 مشاوربخش اول: توان فني، تجربه و سوابق كاري و قراردادي 

قراردادها ه با وزارت نفت،سال گذشته را وارد نماييد. توجه فرماييد قراردادهاي منعقد 5قراردادهاي منعقده در  لطفا در جدول ذيل سوابق*

 ستند.هولويت امرتبط با موضو  انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي و قراردادهاي مديريت پروژه و برنامه ريزي و کنترل پروژه در 

 حسن سابقهمشخصات قراردادهاي منعقده و  -9جدول 

 رديف
عنوان 

 قرارداد

شماره  

 قرارداد

تاريخ 

شروع 

 قرارداد

مدت 

قرارداد  

 )ماه(

 

حجم 

ريالي 

 قرارداد

حجم 

ارزي 

 قرارداد

 

نام 

 كارفرما

 

شماره 

تماس 

 كارفرما

 

 *وضعيت قرارداد

اتمام  -) در حال اجرا

 يافته(

درصد 

 پيشرفت

حسن سابقه از 

 كارفرمايان قبلي*

 )دارد/ندارد(

                  

                  

                  

                  

                  

 

 ارزيابي كارفرمايان قبلي .3-7

 

 اول : رضايت نامه و حسن انجام كار از پيمانکاران قبلي بخش

 رضايت نامه و حسن انجام کار پروژه ها ضميمه گردد.

 م: سيستم هاي مديريت كيفيتدوبخش 

 هاي مربوط به تضمين کيفيت کنترل پروژه و روش هاي گزارش دهي ضميمه گردد . روش
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 هانامه: گواهيسومبخش 

 مه هاي مديريت كيفيت، محيط زيست و ...گواهينا - 10جدول

 توضيحات تاريخ انقضا تاريخ اخذ مرجع صدور شماره گواهينامه عنوان گواهينامه رديف

       

       

       

 مدارک مرتبط پيوست گردد.٭

 ساير موارد .4-7

 افزارهاي تخصصي توسعه داده شدهها و نرمابتکارات، نوآوري – 11جدول

 هانامهگواهي مرجع تاييد تاريخ عنوان رديف

     

     

     

 

 هاي آموزشي برگزار شدهدوره – 12جدول

 تاريخ دوره عنوان دوره رديف
شركت/موسسه 

 برگزار كننده
 هانامهگواهي

     

     

     

 

 الملليها و مشاوران بينسابقه همکاري با موسسات، شركت – 13جدول

 نام موسسه/شركت رديف
مدت 

 همکاري
 تاريخ پايان تاريخ شروع

مدارك مرتبط  علت قطع همکاري

 هانامهتفاهم /
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 نحوه ارزيابي . 8

 ير خواهد بود:ز، به شرح قانون برگزاري مناقصات 29ماده “ ها”نامه بند مفاد آيينطبق ارزيابي مشاوران  يمعيارها و نحوه

موانع  قانون رفع 12فرم  امتيازدهي فراخوان ارزيابي كيفي شركت هاي مشاور مديريت طرح هاي مصوب ماده 

 توليد

حداکثر 

 امتياز
 عناوين رديف عناوين

ف  1 شورال حيت مرتبط با موضو  فراخوان از سازمان برنامه و بودجه کگواهينامه تاييد  3
ال

- 
زم
سا
ار 
خت
سا

ي 
مال
ن 
توا
 و 
ي
ان

ر)
شاو
م

20 
ز(
تيا
ام

 

 2 درجه علمي و سوابق کاري مديران و اعضاي هيات مديره 5

 3 صيلي(نمودار سازماني و تعداد نيروي انساني تمام وقت و پاره وقت )تجربه و مدرک تح 6

 4 )نرم افزارهاي مختلف جهت تسهيل کار( مشاورامکانات نرم افزاري و سخت افزاري  6

ت -ب  1 )اندازه گيري و الحه گذاري( M&Vتجربه انجام پروژه هاي مرتبط  با مديريت طرح و 10
(  
ي
راي
اج
ق 
واب
 س
ه و
جرب

30 
ز(
تيا
ام

 

8 
ي بر اي مبتنانه هتجربه انجام پروژه هاي مرتبط با برنامه ريزي و کنترل پروژه  از جمله اجراي سام

BPMS  مديريت دانش ، مستندسازي و مديريت ريسك ، 
2 

7 
ريت و ، مديتجربه انجام پروژه هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي از جمله خدمات انرژي

 مميزي انرژي 
3 

 4 و قراردادهاي منعقده خاتمه يافته و جاري  مشاورسابقه کاري  5

10 
اف حقق اهدتان و رضايت کارفرمايان قبلي و ارايه گواهي کتبي بر پايه کيفيت کار ، کفايت کارکن

 زماني پروژه 
1 

ن 
ايا
رم
ارف
 ک
ي
ياب
رز
ا

ي)
قبل

20 
ز(
تيا
ام

 
 2 گواهي کتبي خ قيت و ابتکار در طرح ها و پروژه هاي قبلي و ارايه 10

 1 مشاورتوان مالي  10

س -د 
د )
وار
ر م
اي

30 
ز(
تيا
ام

 

 ISO  2گواهينامه هاي سيستم مديريت  و تضمين کيفيت  از جمله گواهينامه  4

 3 مالکيت و فضاي اداري سازمان) دفتر مرکزي، دفاتر فرعي، فضاي اداري( 4

 4 الملليمقاالت و انتشارات مرتبط و سابقه همکاري هاي بين  5

 5 مشاوردوره هاي آموزشي برگزار شده توسط  4

 6 نحوه ارايه مدارک و اط عات در ارتباط با فراخوان عمومي 3

 امتياز کل 100
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 حداقل امتياز كيفي .1-8

خواهد بود،  100، (10با توجه به سهم هر جدول در نمره نهايي )بند  از آنجا که حداکثر امتياز قابل حصول در جدول فوق

، به ليست کوتاه راه ( باشدو باالتر 60يعني حداکثر امتياز ) %60مشاوريني که امتياز اختصاص يافته به آنها بيشتر از 

 خواهند يافت. 

  w.ifco.irww: ينترنتي، رجو  شود به آدرس امصرف سوختسازي بهينهشتر در خصوص شرکت يافت اط عات بيدر

  

http://www.ifco.ir/


  سازي مصرف سوختشركت بهينه
 

13 

 

 

 12: شرح كار مختصر زير سامانه هاي طرح هاي ماده 1پيوست شماره 

 طرح مصوب شوراي اقتصاد ، به تفکيك داراي قابليتهاي ذيل مي باشند: هفتزير سامانه 

 "ارتقاي كاري موتورخانه هاي مسکوني، اداري و تجاري "زير سامانه طرح

 

 جويي، تامين کننده، متقاضي و ناظرانامکان ثبت نام سرمايه گذارعامل الرفه  -

 ايجاد کارتابل براي تمامي ذي نفعان -

 امکان انتخاب راهکار توسط سرمايه گذار جهت بهينه سازي در مصرف سوخت -

 تکميل کاربرگ ها و چك ليست هاي مربوطه توسط ذينفعان -

 تخصيص ناظر -

از ايران، گت ملي انه با اتصال پايگاه داده هاي شرکتشکيل خط مبنا وانجام محاسبات الرفه جويي و الدور الورتحساب در سام -

 با لحاظ نمودن اط عات هواشناسي براي استفاده اط عات مصرف گاز مشترکين بخش خانگي و تجاري

ه سامانه تصال ببررسي واجد شرايط بودن سرمايه گذار عامل الرفه جويي به لحاظ داشتن رتبه در رشته تاسيسات از طريق ا -

 ن برنامه و بودجه کشور(ساجار )سازما

 امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، الرفه جويي محقق شده و .... . -

 بررسي رتبه و تاييد شرکتهاي ناظر بازرسي و الحه گذاري از طريق اتصال به سامانه ساجار  -

 نشده است. تاکنون در سامانه اعمال 1395تغييرات مربوط به اخرين اال حيه مصوبه شوراي اقتصاد در سال  -

 "سال 35تن داراي سن باالتر از  10هزار دستگاه كاميون و كشنده باالي  65نوسازي "زير سامانه طرح 

 بررسي شمول در طرح با اتصال به وب سرويس سازمان راهداري -

 شرکت هاي بازرسي ثبت نام متقاضيان طرح، سرمايه گذاران، تامين کنندگان وامکان  -

 در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان  -

هاي فرسوده هاي شناسايي تمامي کاميونبا ثبت شماره  در نظر گرفتن شرط اسقاط يك کاميون به ازاي يك کاميون جديد -

 مشمول طرح 

 در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان  -

ازمان سرويه اندازه گيري و الحه گذاري و با اتصال به وب سرويس براساس  ر الورتحسابو الدو محاسبات الرفه جويي -

 راهداري 

ين شرکت گذاران همچنقراردادهاي اجرايي طرح اعم از قراردادهاي سازمان راهداري با تامين کنندگان و سرمايهبارگذاري  -

 سازي با عام ن الرفه جويي در سامانه بهينه

 حاسبات الرفه جوييهاي انرژي در سامانه جهت مقيمت حاملامکان بروز رساني  -

 امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، الرفه جويي محقق شده و .... . -

 هزار اتوبوس فرسوده ديزلي شهري با اتوبوسهاي تمام گازسوز 17زير سامانه طرح جايگزيني 

هاي فرسوده مشمول توبوسا هاي شناساييبا ثبت شماره  جديد فرسوده يكدر ازاي  در نظر گرفتن شرط اسقاط يك اتوبوس -

 طرح در سامانه 

 شرکت هاي بازرسي ثبت نام متقاضيان طرح، سرمايه گذاران، تامين کنندگان وامکان  -

 در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان -

 در سامانه اتوبوس(هاي جديد )مانند گازسوز بودن امکان تاييد مشخصات فني اتوبوس -

 رويه اندازه گيري و الحه گذاري و با اتصال به وب سرويس براساس  و الدور الورتحساب محاسبات الرفه جويي -



  سازي مصرف سوختشركت بهينه
 

14 

 

 

گذاران همچنين شرکت با تامين کنندگان و سرمايهاتوبوس راني قراردادهاي اجرايي طرح اعم از قراردادهاي سازمان بارگذاري  -

 سازي با عام ن الرفه جويي بهينه

 حاسبات الرفه جوييهاي انرژي در سامانه جهت مامکان بروز رساني قيمت حامل -

 امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، الرفه جويي محقق شده و .... . -

 "هزار تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمايش باال 140جايگزيني "زير سامانه طرح

 مين کنندگاني يا تاهاي تاکسيراني شهري در سراسر کشور،سرمايه گذاران عامل الرفه جويامکان ثبت نام و درج اط عات، تعاوني  -

 خودرو و شرکت هاي بازرسي در طرح

 در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان -

تاکسيراني  ي هاييه تعاونبررسي مشخصات عمومي و فني خودروها  توسط متقاضي ) شهرداري ها/ تعاوني تاکسيراني شهري / اتحاد -

 کشوري( و رد يا تاييد نمودن خودرو معرفي شده مطابق با مصوبات شوراي اقتصاد . 

 امکان دريافت نسخه بارگذاري شده قراردادها از طريق سامانه )متقاضي و سرمايه گذار( -

ايش ساس پيماال به وب سرويس بر رويه اندازه گيري و الحه گذاري و با اتصبراساس  و الدور الورتحساب محاسبات الرفه جويي -

 ماهه .انجام شده در بازه هاي سه

ينه ح / شرکت بهجري طرامکان رد / تاييد کليه موارد ارسالي از سوي متقاضيان ، بازرسين و سرمايه گذار عامل الرفه جويي توسط م -

 سازي مصرف سوخت .

 .... .امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، الرفه جويي محقق شده و  -

  "ديزليكشاورزي  ها و تملبه هاي آبدار كردن چاه برق "زير سامانه طرح 

 جويي و ناظرانامکان ثبت نام تامين کنندگان، سرمايه گذاران عامل الرفه -

 در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان -

 دهنده از طريق مقايسه پيشنهاد آنهاگذاران پيشنهاد گذار برنده از ميان سرمايهانتخاب سرمايه -

 امکان ورود اط عات مربوط به چاه هاي کشاورزي  -

 امکان بارگذاري قراردادهاي مربوط به ذينفعان در سامانه  -

 گذار منتخب، با درج مفروضاتي نظير قيمت گازوييل و نرخ تسعير ارزتنظيم قرارداد با سرمايه -

 تحساب مطابق طرح اندازه گيري و الحه گذاريمحاسبات الرفه جويي محقق شده و الدور الور -

 امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، الرفه جويي محقق شده و .... . -

 "توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط توسط راه آهن جمهوري اسالمي ايران"زير سامانه طرح 

 امکان ثبت نام سرمايه گذار عامل الرفه جويي -

 انجام امور محوله براي تمامي ذينفعاندر نظر گرفتن کارتابل  -

 سفارش خريد واگن هاي مشمول طرح و ثبت بارنامه هاي متعلقه توسط عامل الرفه جويي امکان ثبت -

 امکان بارگذاري قراردادهاي مربوط به ذينفعان در سامانه  -

 ي خواهد شد.امکان ارسال گزارش هاي ماهيانه، سه ماهه و ساليانه که مبناي محاسبات يارانه الرفه جوي -

 رويه اندازه گيري و الحه گذاريبراساس  و الدور الورتحساب محاسبات الرفه جويي -

 امکان ثبت نام شرکت هاي بازرسي به منظور نظارت و ارزيابي عملکرد عامل الرفه جويي -

  بازرسي  امکان تبادل نظرات بين عامل الرفه جويي و راه آهن و شرکت بهينه سازي و شرکت هاي  -

 مطابق رويه اندازه گيري و الحه گذاري ات الرفه جويي محقق شده و الدور الورتحسابانجام محاسب -

 امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، الرفه جويي محقق شده و .... . -
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 "مسافر با قطار شهري در تهران و هشت كالنشهرتوسعه حمل و نقل "زير سامانه طرح 

 امکان ثبت نام سرمايه گذار عامل الرفه جويي -

 در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان -

 مربوط به ذينفعان در سامانه  امکان بارگذاري قراردادها و موافقتنامه هاي -

 هوازو ا هقم، کرمانشا امکان برقراري ارتباط با سرورهاي شرکت هاي قطار شهري تهران، مشهد، االفهان، شيراز، مشهد، تبريز، کرج، -

 اندازه گيري و الحه گذاريامکان ورود کليه اط عات مربوط به ورود واگن ها براساس رويه  -

 امکان ارسال گزارش هاي ماهيانه، سه ماهه و ساليانه که مبناي محاسبات يارانه الرفه جويي خواهد شد. -

 اريرويه اندازه گيري و الحه گذبراساس  و الدور الورتحسابمحقق شده  محاسبات الرفه جوييانجام  -

 امکان ثبت نام شرکت هاي بازرسي به منظور نظارت و ارزيابي عملکرد عامل الرفه جويي -

 امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، الرفه جويي محقق شده و .... . -

  



  سازي مصرف سوختشركت بهينه
 

16 

 

 

 BPMS: ويژگي هاي سامانه مبتني بر 2پيوست شماره 

 BPMSشرح خدمات و ويژگي هاي 

ت باال رغم اين سرعبته عليسيستم ساز، سرعت باالي توليد براي ساخت نرم افزارهاي سازماني است. اليکي از مهمترين مزاياي استفاده از 

رنامه هاي بساخت  به دليل استفاده از زيرساختهاي آماده و تست شده، کيفيت نيز بطور کامل حفظ شده و احتمال خطا و اشتباه در

 ر مي رسد.کاربردي مورد نياز )نه در سطح تحليل و طراحي( به الف

 انعطاف پذيري و قابليت تغيير

ام  پويا رت کواين بستر بص از جمله ويژگيهاي ذاتي بستر سيستم ساز قابليت تغيير و انعطافپذيري در انجام درخواستهاي کاربران ميباشد.

 .ايدربردي نمميتواند اقدام به ايجاد روالها و فرمهاي مختلف و متنو  با امکانات مورد نياز ساخت برنامه هاي کا

ران، امنيت کارب وسترسي اين تغييرات ميتواند بصورت کامل در حيطه طراحي فرآيندهاي کاري، فرم هاي اط عاتي، گزارشات مورد نياز، د

 واسط کاربري و تمامي جوانب مختلف استفاده از نرم افزارهاي سازماني باشد.

 يك پارچگي اطالعاتي

ميشود که  ح محققد منجر به يکپارچگي اط عاتي در سازمان شود. اين يکپارچگي در چندين سطاستفاده از بستر سيستم ساز ميتوان

 :ميتوان به مواردي زير اشاره نمود

 بهره مندي از اط عات پايه مشترک1.

 نرمال سازي نگهداشت اط عات در پايگاه داده بصورت خودکار توسط زيرساخت سيستم ساز2.

 در حوزه سيستم هاي کاري مختلفعدم تکرار اط عات مشابه 3.

 اتصال فرمهاي اط عاتي مختلف و گاها در حوزه سيستمهاي کاري مختلف به يك فرآيند4.

 ارتباط فرمهاي اط عاتي سيستمهاي مختلف بصورت دو سويه به يکديگر5.

 بهره مندي از معماري سرويس گرا

دي ر سطح کاربرديسگرا و دايناميك سيستمهاي اط عاتي حفظ معماري سرو يکي از نکات مهم و کليدي در بکارگيري ابزارهاي توليد پويا

 .برنامه هاي کاربردي مي باشد

ام  کراهکارهاي  عات ازگاها ديده ميشود برخي از شرکتهايي که در اين حوزه فعاليت نمودهاند براي سادگي دسترسي و استفاده از اط 

  ن برده و عم از بيبالطب  اين مورد حفظ معماري سرويسگرا در سطوح اجرايي را کام مبتني بر پايگاه داده استفاده نمودهاند که 

 اليه واسط کاربري و پايگاه داده تبديل ميشود.2معماري برنامه کاربردي به معماري 

 واجه سازد ومره جدي مخاطافزارهاي بزرگ با  قاعدتا اين امر ميتواند قابليت توسعه، يکپارچگي و تغيير را در سطوح سازماني و نرم

 .سازمان را در طوالني مدت با چالشهاي جدي مواجه سازد

است  عي شدهبردي، سساز با توجه به اعتقاد راسخ به حفظ االول اساسي معماري سازماني در طراحي نرمافزارهاي کار در طراحي سيستم

،کام  ساز ر سيستمبتني بمن امر در ايجاد و توسعه نرمافزارهاي به جاي تکيه بر روشهاي مبتني بر پايگاه داده از طريق لحاظ نمودن اي

 وانندگي ميتمعماري سرويسگرا در سطوح ساخت برنامههاي کاربردي را حفظ نموده و در اين بستر، برنامههاي کاربردي به ساد

 .نده نمايسط آنها استفادسرويسهايي را در اختيار ساير برنامههاي کاربردي قرار داده و يا از سرويسهاي فراهم شده تو

 مدلسازي فرآيندهاي سازماني

ن ا فراهمآوردکار ب از نقاط قوت سيستم ساز بهرهمندي از موتور گردش کار به منظور مدلسازي فرآيندهاي سازماني است. موتور گردش

ا محقق راي سازماني ندي هحور به نيازمامکانات فراوان ميتواند مدلسازي فرآيندهاي کاري را در سطح وسيعي انجام داده و نگاه فرآيند م

 سازد.
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 C# .Net نويسي قابليت توسعه و برنامه

ه انعطاف به نياز کافزارهاي سازماني بزرگ داراي نيازهاي خاص و قواعد کاري پيچيدهاي است  از آنجا که ساخت نرم

 .است ناپذير و ضرورينويسي اجتناب  قابليت توسعه از طريق نوشتن کدهاي برنامه بااليي دارد نياز به

دارا ميباشدکه  براي محقق ساخت منطقهاي کاري پيچيده و تودرتو را c ساز امکان اضافه نمودن کدهاي بستر سيستم

 .نويس قرار ميگيرد وسيعي براي رف  اين نياز در اختيار طراح سيستم و يا برنامه امکانات

 ويژگيهاي فني سيستم ساز

 RUP متدولوژيتوليد و توسعه مبتني بر 1-

 قابليت بکارگيري همزمان واسط کاربري وب و ويندوز2-

 به منظور مستندسازي تحليل و طراحي سيستمهاUML استفاده از استاندارد3-

 اسازي و ساخت سيستمه به منظور هدايت تيم توليد در پيادهRUP وMicrosoft MSF گيري از چارچوب بهره4-

 راي واسط کاربري ويندوزبSmart Client بکارگيري تکنولوژي5-

اربردي و هاي ک در سطح خدمات برنامهService Oriented Architecture( ) استفاده همزمان از معماري مبتني بر سرويس6-

 هاي کاربردي در طراحي داخلي برنامهObject Oriented Architecture( ) معماري شي گرا

  Microsoft .Net Framework 2.0 / 3.0و استفاده از  net.توسعه مبتني بر  -7

 SQL Server 2005-2008 R2يا Oracleبانك اط عاتي  -8

 معماري ک ينت/ سرور با قابليت اتصال به سرور بر روي شبکه جهاني وب -9

 (هاي کاري اليه )سرور داده، سرور برنامه و ک ينت3معماري فيزيکي -10     

 هاي کاري سازي خودکار بر روي همة ک ينت مندي از فناوري نصب و بهنگام بهره-11      

 ساختار معماري :

 Application Design() افزارهاي سازماني بخش طراحي نرم

ات شد. امکاننياز با افزارهاي مورد هاي اط عاتي و نرم هدف االلي اين بخش ارايه امکانات مورد نياز براي ساخت سيستم

 .باشندمورد کاربرد  مستقيمدسته بندي شده در اين بخش بصورت مشخص و 

 :دهنده اين بخش عبارتند از اجزاي تشکيل

ات و ابي اط عبا استفاده از امکانات اين بخش طراح سيستم ميتواند مدلهاي ذخيره و بازيForm Builder :  سازنده فرم

اي آنها يازمنديهارتباطات و ناط عاتي خود را تدوين نمايد. در اين بخش کليه موجوديتهاي سيستم به همراه  فرمهاي

 .شوند مي مدلسازي

عريف يکي از اجزاي مهم در ساخت سيستم هاي اط عاتي قابليت تBiz Rule Engine:موتور مديريت قواعد كسب و كار

تم جرايي سيسدهاي اقواعدکاري ميباشد. در اين بخش الزامات کسب و کار، قواعد مورد نظر، محدوديتها و بايدها و نباي

 .ميگردد ص و مدلسازيمشخ
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 گردش کار در سازمان از جمله عوامل محوري تحليل فرايندگرايWorkflow Management Engine: موتور گردش كار

ز از ر سيستمسادش کار سازماني است. به همين دليل و با توجه به رويکرد مبتني بر فرآيند در تحليل سازماني، موتور گرد

 جايگاه و اهميت

 .برخوردار استويژهاي 

حدود معموال در سيستمهاي اط عاتي موضو  گزارش به زمان گرفتن خروجيهاي چاپي مReport Builder:ساز گزارش

 ميشود

در  واط عات  ران بهاما در سيستمساز مفهوم گزارش بصورت توسعهيافتهاي مورد استفاده بوده و شامل انوا  دسترسي کارب

 مدلهايي نظير

 .باشد ي، درختي، گراف، ماتريسي، چاپي و ... مورد کاربرد مينماي ليستي، آمار

 ستفاده ازلي با ااز زيرساخت هاي بروز و جديد در سيستمساز استفاده از قابليت ارايه گزارشات تحليBI:هوشمندي تجاري

SQL 
Analysis Serviceباشد و نمايش نتايج تحليلي در مدلهاي آماري و داشبورد و گيج به کاربران مي. 

 

 (:Core Services) اي سرويسهاي پايه

هايي  خشب ميباشدSoftware Product Line ساز که مبتني بر خدمات خط توليد نرم افزار اي سيستم در بخش معماري دروني و پايه

 .بصورت زيرساختي مهيا شده است

 :اين بخشها عبارتند از

شده و  نجامافرآيندهاي اط عاتي سيستم در قالب معماري شي گرا  در اين زيرساخت کليهORM:زيرساخت ذخيره و بازيابي اطالعات

افزايش  تلف را به شدتي مختانفکاک کامل از زيرساخت پايگاه داده انجام ميشود. اين نو  نگاه انعطاف نرم افزار در اتصال به مناب  اط عا

 .نامه نويسان قرار ميدهدميدهد و امکانات فراواني را در سطوح توسعه سيستم در اختيار طراحان و بر

 ي مختلفيامنيت به عنوان يکي از نيازمنديهاي پايه اي طراحي سيستم هاي اط عاتي داراي ابعاد و رويکردهاSecurity:امنيت

د، حوا تبارسنجينند اعاست که در قالب يك زيرساخت جام  و يکپارچه در سيستمساز به آن نگاه شده است. اين زيرساخت ابعاد گوناگوني ما

 .ميشود ا شاملتنظيم و کنترل حقوق دسترسي کاربران، رمزنگاري اط عات، مديريت امنيت انتقال اط عات، حفاظت فيزيکي و ... ر

 م هايثبت اتفاقات و وقاي  سيستم از جمله امکانات کليدي در زمان بروز مسايل ناخواسته در سيستAuditing:رويدادنگاري

 رد نيازرز و موسيستم، فعاليت کاربران، ت ش براي دسترسي به اط عات و ... از جمله مصاديق بااط عاتي ميباشد. ثبت خطاهاي 

 .رويدادنگاري و ثبت اتفاقات در سيستم ميباشند

 يکي از زيرساختهاي کاربردي در طراحي سيستمهاي اط عاتي استفاده ازNotification:رساني هوشمند تحت شبکه اطالع

 رارنياز به تک اي جديدهوشمند تحت شبکه ميباشد. بدين معنا که کاربران براي دريافت آيتمهاي اط عاتي و رويدادهامکانات اط عرساني 

ن ستفاده از ايا. ال ميدهدنيستند بلکه اين سرور است که در زمان مورد نياز اط   را به کاربر مورد نظر انتقpoolingدرخواست بر روي سرور

 .در کاهش بار ترافيکي شبکه و سرور خواهد داشتسزايي ه مکانيزم تاثيرب

ال معمو ند کهدر طراحي سيستمهاي اط عاتي بخشي از داده ها در قالب اط عات پايه مطرح ميشوSmart Caching:گاه هوشمند ذخيره

ده از استفا د. بايباشنمه سرور به ندرت تغيير مي يابند. اما سيستمهاي متمرکز براي دسترسي به اين اط عات ناگزير از مراجعه هرباره ب

ي به مراجعه بعد ياز بهنذخيرهگاه هوشمند اين اط عات يکبار از سرور استخراج و در محل موقتي نگهداري ميشود تا براي دسترسي به آنها 

 .گرددسرور نيز ميبکه وشك سرور نباشد. استفاده از اين مکانيزم ع وه بر افزايش چشمگير سرعت کار در ک ينتها منجر به کاهش بار ترافي
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 :(UI Runners)هاي واسط كاربري اجراكننده

يباشد. م مختلف هايو روش يکي از مسايل مهم و کليدي در انتخاب بسترهاي سازماني قابليت ارايه سيستمهاي طراحي شده به کاربران در انوا 

انهاي سازم بران وين کاروب، اين قابليت از اهميت ويژه اي در ب به عنوان مثال در سالهاي اخير با جدي شدن ارايه نرم افزار بصورت تحت

 .استفاده کننده برخوردار گرديده است

 که ميباشد. بدين معنيMDA (Model Driven Architecture (ماهيت سيستمساز در ساخت برنامههاي کاربردي مبتني بر معماري 

ي مجموعها اتيم اط عبلکه مبتني بر ايجاد مدل ميباشد. بر اين اساس يك سيستايجاد يك سيستم در سيستمساز مبتني بر ايجاد کد نيست، 

 .از مدلهاي تعريف شده و دايناميك ميباشد که به راحتي قابل تفسير و نمايش در انوا  نماهاي مختلف ميباشد

 ويعني کاربر  ه يك انتخاب است.از اين رو مبحث نو  واسط کاربري مث  واسط تحت وب، ويندوز و يا موبايل يك الزام نيست، بلک

 .سازمان ميتواند به دلخواه از تمامي روشها بطور همزمان براي کار با سيستم استفاده نمايد

به  تارايه خدما ن و يابر اساس اين رويکرد معموال کاربران ترجيح ميدهند در درون سازمان از واسط کاربري ويندوز و براي بيرون سازما

 .واسط تحت وب استفاده نمايندمخاطبين عام از 

 :انوا  واسطهاي کاربري مورد پشتيباني به شرح ذيل ميباشند

 در ناي کاربريغاين نو  واسط کاربري بصورت ويندوز ک ينت مورد استفاده بوده و امکانات وسيعي از لحاظ  :واسط تحت ويندوز

 .خودکار و بروزرساني هوشمند بهره مند ميباشداختيار کاربر قرار ميگيرد. نسخه ويندوز از امکاناتي نظير نصب 

 مکاناطراحي گرديده است که IE, FireFox, Operaاين واسط کاربري مبتني بر قابليتهاي مرورگرهايي نظير  :واسط تحت وب

 Ajaxو بصورت  گرايس استفاده از سيستم را بصورت برنامه کاربردي وب در اختيار کاربر قرار ميدهد. نسخه وب مبتني بر فرايندهاي سرو
 .سازي گرديده است و از لحاظ نحوه نمايش مشابهت فراواني با واسط تحت ويندوز دارد پياده

 اده و درسگونه سيستمساز امکان اضافه نمودن واسطهاي جديد بسيار MDAنکته قابل توجه اين است که با در نظر گرفته ماهيت 

 .سازي ميباشد زمان کوتاهي قابل پياده

 (Communication Methods) ارتباطيروشهاي 

 و قابل ات مهمزمانيکه بستري براي توليد برنامههاي کاربردي مهيا ميشود توجه به مبادي ارتباطي و ورودي/خروجي سازمان از نک

 .توجه ميباشد

ر منظو تم بهطراحان سيس ر اختيارگيري در مورد توانمندي بسترهاي توسعه سيستم قابليت ارتباطي آنها و امکاناتي که د يکي از نقاط تصميم

 .مديريت ارتباطات قرار ميگيرد

 :باشند ساز مبادي ارتباطي ذيل تعريف شده و قابل استفاده مي در سيستم

ت از ط عااسرويس ارسال و دريافت فکس براي تمامي بخشهاي سيستم وجود داشته و با امکانات وسيعي تبادل  :فکس

 ميباشدبراي کاربران مهيا  فکس طريق

 ,SMTP, POP3 . امکان ارسال و دريافت ايميل به تمامي سرورهاي پشتيباني کننده از پروتکلهاي استاندارد :ايميل

IMAP4 ازامکانات سرويس ايميل سيستمساز اين است که يك کاربر ميتواند بصورت همزمان ايميلهاي چند حساب خود را

 .بصورت متمرکز دريافت وبايگاني نمايد

يتواند بصورت و يا اينترنتي فراهم ميباشد. پيامك مGSM امکان ارسال و دريافت پيامك از طرق مختلف مانند :پيامك

 .در قالب يادآوري و سرويسهاي جانبي مورد استفاده قرار گيرد مستقيم و يا

ده بين شتوزي  در موضو  ارتباط سازمان يکي از عناالر مهم قابليت ارتباط Message Queue(: ) ارتباط بين سازماني

 .مختلف سازمان در مراکز مختلف ميباشد سرورهاي
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:XMLاستفاده از استاندارد xmlر مشترکتمها از عناالبراي ارسال و دريافت اط عات و برقراري قابليت ارتباط با ساير سيس 

 .داشت خواهدها  پذيري و ارتباطپذيري سيستم محسوب شده و نقش مهمي در حل مشک ت يکپارچگي سازمان توسعه

 (:Integration & Extension) کپارچه سازي و توسعهي

:AddIn/SDK  ند هدفاشد. هر چساز به عنوان يك بستر توليد بايستي قابليت توسعه پذيري از طريق برنامه نويسي را داشته ب سيستم 

 ر محوريتبوضو  االلي مگاه اتفاق نمي افتد و  هيچافزارهاي سازماني است اما در عمل اين امر  ساز حذف کد از فرايند توليد نرم سيستم

 ه هايبه حوز سازي کد و حدف کدهاي اضافه، تکراري و بدون ارزش خواهد بود. هر چند با گسترش امکانات سيستمساز و ورود حداقل

 .جديدتر به مرور از ميزان کدهاي ايجاد شده کاسته خواهد شد

:Web Service ب از در قالس موجود سازمان و يا ارايه سرويسهاي ايجاد شده در سيستمهاي  قابليت اتصال به سرويس

 web استاندارد

serviceددساز است که منجر به ايجاد يکپارچگي در سطح سرويس در سازمان ميگر از امکانات کليدي سيستم. 

:Multi Db Connectivity   داده ايگاهقابليت اتصال به چندين پاز روشهاي کليدي در مقياسپذيري و افزايش سطح عملکرد سيستم 

و  هاستفاده شد م فضايبصورت همزمان ميباشد. اين قابليت ميتواند هم با هدف توزي  نمودن بار عملياتي سيستم و هم به منظور توزي  حج

 .خصوالا به منظور ايجاد سهولت و سادگي در مکانيزمهاي تهيه نسخه پشتيبان و بازيابي اط عات استفاده نمود

:Visual Studio .Net Integration ايهقابليت توسعه در محيطهاي حرفهاي برنامهنويسي از امکاناتي است که ساخت سيستم 

 .ساز را مقدور نموده و عم  نقطه بن بست براي راهکار سيستمساز متصور نخواهد بود پيچيده اط عاتي با سيستم

:Import/Exportروشهاي عات درا ساير برنامههاي کاربردي سازمان قابليت الدور و دريافت اط از روشهاي مرسوم برقراري ارتباط ب 

 .باشد اي و ... مي هاي شبکه مختلف مانند فايل، سرويس

 (Raster Imaging Services)سرويس هاي پردازش تصاوير اسکن شده

ر نظر د ر اسکن شدها تصاويسرويسهاي متنوعي براي کار ببا توجه به نقش بايگاني اسناد و قابليت اسکن پروندهها و اسناد فيزيکي در سيستم 

 .گرفته شده است که در اين حوزه بسيار کاربردي و مورد استفاده کاربران خواهند بود

 :توان به موارد ذيل اشاره نمود ها مي از جمله اين سرويس

زار ز داخل نرمافاقابليت اسکن مستقيم  از امکانات نرمافزار در اين حوزه اين است که :پشتيباني از اسکن تکي و دستهاي

 .تك الفحه و يا چند برگي فراهم است بصورت

در بانك  ساز از قابليت فشردهسازي اط عات تصاوير سيستم مديريت تصاوير در سيستم :فشردهسازي اطالعات تصاوير

کاهش حجم منجر  ذکر است اين کاهش حجم در تصاوير ايجاد نمايد. الزم به50% برخوردار است که ميتواند تا اط عاتي

 .و االل تصوير بصورت کامل بازيافت ميشود به کاهش کيفيت نميشود

هن نميباشد. برگ دور از ذ500 در سيستم هاي آرشيو اسناد تصور پروندههاي با بيش از :مديريت انتقال اطالعات تصاوير

 ر و امکاني نرم افزاه ع وه بر حفظ سادگي کاربرمديريت انتقال اط عات تصاوير بسيار حايز اهميت ميباشد ک بنابراين

 سادگي باال ند با سرعت وپرونده نياز به بارگزاري حجم وسي  اط عات تصاوير نباشد و کاربر بتوا هاي اسکرول در بين برگه

که امکان ست ااز امکانات ويژه در سيستمساز اين  :بندي هوشمند تصاوير طبقه .اقدام به رويت برگههاي پرونده نمايد

به الرفهجويي  جداکنندههاي طراحي شده وجود دارد و اين امکان ميتواند طبقهبندي هوشمند اط عات با استفاده از

 .پرونده منجر شود عظيمي در زمان نيروي انساني براي تفکيك دستي اط عات

امکان  از دارايس مرسوم و سيستماستفاده از بارکد به عنوان يك عامل تشخيص و بازيابي اط عات بسيار  :تشخيص باركد

 .باشد بارکد از روي تصوير اسکن شده مي تشخيص
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 معماري دسترسي پذيري

ر زير نحوه نمودا موضو  روشهاي مختلف اتصال سيستم و نحوه استفاده کاربران از موضوعات مهم در توليد سيستم هاي سازماني است که

 ن ميدهد.عملکرد زيرساخت سيستم ساز در اين زمينه را نشا

نجام شده و در اين حالت معموال دسترسي به اط عات از طريق شبکه پرسرعت داخلي ا (:ارتباط در شبکه داخلي )محلي

 .استفاده از روشهاي مرسوم ارتباطي ميتواند خدمات را به ک ينتها ارايه نمايد با سيستم

رعت باال ارتباط هر چند مانند شبکه محلي داراي سدر اين حالتها معموال Wireless/MPLS/Internet:ارتباط از طريق 

 ر است. دري برخورداقابليت اعتماد مناسبي نسبت به برقراري ارتباط وجود داشته و شبکه از سرعت نسبي مناسب نيست اما

هش اکهش سرعت با سازي اط عات بر روي شبکه به بستر ارتباطي افزوده شده و از اين طريق کا فشرده اين حالت امکان

داوم ارتباط و يا براي بسترهايي که از لحاظ ت :ارتباط بر روي بستر اينترنت نامطمئن .ميشود حجم اط عات انتقالي جبران

استفاده offline server نميباشند ميتوان از روش ارتباط بين سازماني و تامين امنيت مورد نظر حداقلهاي الزمه را دارا

براي ارسال و BMQ ايجاد نموده و از زيرساخت بين سازماني دور سرور محلي خود را نمود. در اين حالت ک ينتهاي راه

 دريافت اط عات استفاده ميشود

  SOA استفاده از معماري سرويسگرا

کليه  يکه. زمانيکي از روشهاي حفظ يکپارچگي در سطح معماري سيستم، اتخاذ يك معماري براي کليه زيرسيستمهاي توليد شده ميباشد

 .بود خواهد بخشهاي سيستم از يك معماري تبعيت ميکنند برقراري ارتباط بين اين اجزا و مديريت آنها بسيار سادهتر و کاراتر

 سهاياز سروي ها از معماري سرويسگرا تبعيت کرده و ميتوانند براي برقراري ارتباط بين يکديگر ساز تمامي زيرسيستم در سيستم

مشخص  ك استانداردن از يستفاده از معماري سرويسگرا موجب ميشود حتي در ارتباط با ساير سيستمها نيز بتوافراهم شده استفاده نمايند. ا

 .پيروي کرده و چالشهاي برقراري ارتباط را به حداقل کاهش داد

 


