عنوان نیاز فناورانه:
طراحی و توسعه بستر برگزاری مجموعه آزمون های مرتبط با زبان فارسی (آمفا ،داتفا ،تعیین سطح و آزمایشی)

ویژگیهای اصلی نرمافزار:
 .1پنل مدیریت با قابلیتهای عمومی و اختصاصی (تعریف آزمون ،تعریف مرکز آزمون ،تعریف سطوح دسترسی،
گزارشگیریهای متنوع از کلیه بخشهای وبگاه و)...
 .2انجام تمام فرآیند ثبتنام در آزمون از عضویت در وبگاه تا صدور کارنامه و مشاهده سوابق آزمون
 .3امکان تعیین روز و ساعت بخش شفاهی آزمون
 .4سامانه امکان انتقال آزمون به روز و تاریخ دیگر
 .5سامانه نمرهدهی و ارائه بازخورد اطالعاتی و صدور کارنامه الکترونیکی
 .6سامانه ارسال کارنامه کاغذی با پست
 .7امکان اعتبارسنجی آنالین و عمومی مدرک از طریق بارکد درج شده در روی مدرک در صفحه نخستین وبگاه
 .8طراحی و ایجاد سامانه تجدیدنظر
 .9طراحی پیشخوان کاربران
 .10نظام مدیریت آزمون (تعریف و اجرای سطوح دسترسی به بخشهای مختلف وبگاه برای روسای مراکز برگزاری
و مسئول و کارشناسان مرکز سنجش بنیاد سعدی)
 .11امکان فنی و تخصصی الزم برای طراحی و برگزاری آزمون های برخط
 .12امکان گزارشساز با قابلیت گزارشگیریهای متنوع از تمام دادههای ثبتشده در سامانه در بخشهای اصلی
و فرعی وبگاه به ویژه بخش ثبتنام ،پرداختهای مالی به صورت جدول و نمودار
 .13امکان ارسال و دریافت امن فایلهای مرتبط با آزمون برخط و برون خط اعم از صوتی ،متنی ،تصویری و
ویدئویی از طریق وبگاه (ارسال سواالت ،فایلهای صوتی بخش گفتار آزمون و دریافت پاسخنامهها ،فایلهای
صوتی ضبط شده و)...
 .14امکان طراحی انواع سواالت برخط (عینی و ذهنی)
 .15ایحاد بانک سواالت طراحی شده با قابلیت استفاده در تمامی آزمونها
 .16اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی ریالی و ارزی بنیاد سعدی
 .17رعایت استانداردهای گرافیکی  UIوUX
 .18ارتباط با هسته مجازی بنیاد سعدی
 .19رعایت پیش نیازهای فنی و امنیتی بنیاد سعدی

روشهای همکاری ممکن:
درآمدها بر پایه واحد ارزی است.
 oبرنامهریزی کوتاه مدت (سال اول) ،با دو نوبت برگزاری آزمون در حداقل  7کشور با تعداد  200نفر درآمدی معادل
 15000یورو ( 450میلیون تومان) ارزآوری خواهد داشت.
 oبرنامهریزی کوتاه مدت (سال اول) ،با دو نوبت برگزاری آزمون در داخل کشور کشور با تعداد  100نفر درآمدی معادل
 7500یورو ( 225میلیون تومان) ارزآوری خواهد داشت.
 .1حالت اول :پرداخت تمام هزینه و خرید نرم افزار به همراه پشتیبانی دو سال اول رایگان
 .2حالت دوم :پرداخت اولیه و شراکت در فروش به صورت  20درصد از هر خرید آزمون تا سه سال و پشتیبانی رایگان
تا اتمام تفاهم نامه و تحویل کامل نرم افزار بعد از سه سال به بنیاد سعدی به همراه عقد قرارداد پشتیبانی

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:

