عنوان نیاز فناورانه:
تولید نرم افزار چندرسانهای تعاملی خودآموز برای سه مجموعه كتاب آموزش كاربردی واژه ،شیراز و لذت خواندن

ویژگیهای اصلی نرمافزار:
 .1طراحی در قالب چندرسانهای شامل تصویر ،متن ،صوت ،فیلم ،انیمیشن
 .2طراحی محتوا و تمرینها بر اساس كتابهای معرفی شده و طبق استاندارد آموزشی بنیاد سعدی
 .3استفاده از محتوای كتابها و خارج از كتاب با تایید كارشناسان بنیاد
 .4طراحی به صورت تعاملی بگونهای كه در هر مرحله باتوجه به فعالیت كاربر بازخوردهای مورد نیاز ارائه گردد.
 .5طراحی محتوا بر اساس اصول چندرسانهای مایر ()Mayer's Multimedia Principle
 .6طراحی پیشخوان كاربر و نمایش مسیر یادگیری كاربر
 .7تعبیه آزمون در انتهای هر جلسه و ارائه نمره و بازخورد آزمون به كاربر
 .8قابلیت اجرا در دو حالت برخط ( )onlineو برون خط ()offline
 .9امكان بارگذاری در سامانه آموزش مجازی بنیاد سعدی (مودل) و رعایت استاندارد اسكورم در حالت برخط
 .10امكان اجرا در تلفن همراه در دو روش قابل نصب و تحت وب در حالت برخط
 .11قابل عرضه بودن نسخه تلفن همراه در بستر گوگل پلی و اپلاستور
 .12تعبیه قفل نرمافزاری جهت حالت برونخط
 .13امكان اصالح و اضافهكردن محتوا در نسخههای بعدی براساس ویرایشهای جدید كتاب و بازخوردها
 .14امكان گزارشگیری از فعالیت كاربران در حالت برخط
 .15ارتباط با هسته مجازی بنیاد سعدی
 .16رعایت پیش نیازهای فنی و امنیتی بنیاد سعدی

روشهای همکاری ممکن:
 .1حالت اول :پرداخت هزینه كامل محصول و فروش توسط بنیاد سعدی
 .2حالت دوم:
 .aپرداخت اولیه و شراكت در فروش به صورت  20درصد از هر خرید تا سه سال
 .bپشتیبانی رایگان تا اتمام تفاهم نامه و تحویل كامل نرم افزار بعد از سه سال به بنیاد سعدی به همراه
عقد قرارداد پشتیبانی
 .cدرج لوگو و معرفی شركت كنار لوگوی بنیاد سعدی در نرمافزار

شرکتهای دانشبنیان ،فناوران و استارتآپهای توانمند در این حوزه که مایلند با
کارفرمای این تقاضا مذاکره تجاری داشته باشند ،میتوانند تا تاریخ  18بهمنماه
 ،1399درخواست خود را از طریق تماس با شماره تلفنهای اعالم شده یا ارسال
پیام به شماره واتساپ زیر به کارگزاری بومرنگ اعالم نمایند.

تلفن02188398563- 02188298543:

واتساپ09219572627:

