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 :طرح پیشنهادی عنوان -1

 یافزارنرمسازی نيازسنجي یکپارچهریزی و برنامه سنجي،امکان فناوری اطالعات وانداز چشمتدوین 

 صندوق ضمانت صادرات

 

 :ها طرح سایر به نسبت طرح یتولوا

 باالبسیار  اولویت دارای

 معرفی   -2

 

هاي سياسي و صادراتي كشور، در زمينه پوشش ريسكبعنوان تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صندوق ضمانت صادرات 

هاي اعتباار صاادراتي در راساتاي    نامهها و بيمهنامهتجاري صادرات و كمك به تامين مالي صادرات از طريق صدور ضمانت
وري هتامين توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور فعاليت دارد.  اين صندوق در نظر دارد در راستاي افااايش كاارايي و بهار   

ساازي  رساني به جامعه هدف و اجراي اهداف دولت الکترونيك، پروژه توساعه و بهيناه  عملکرد خود، ارتقاي ظرفيت خدمات
به انجام رساند. در اين راستا، از تمامي اشخاص حقيقاي و حقاو ي واجاد شاراي       RFPرا طبق اين  صندوقافاار جامع نرم

 51/51/5931به صندوق ضمانت صادرات تاا تااري     RFPهاي خود در اجراي اين شود نسبت به ارسال پروپاالدعوت مي
 ا دام نمايند. 

 

 :آن کاربرد و اهمیتبیان مساله،  -3

كند. متصل نبودن برخ  اين استفاده مي مختلفيافاارهاي هاي خود، از نرمدر حال حاضر صندوق براي هر بخش از فعاليت
ها در فرآيندها و افاايش شکالتي مانند و فه در انتقال اطالعات، بروز برخي ناهماهنگينرم افاارها به همديگر، باعث بروز م

از ساال  افااري نرمشركت يك افاار جامع صندوق توس  شود. شايان ذكر است كه نرمزمان ارايه خدمات و احتمال خطا مي
هاي وجود استثنائات و درخواست، طوالني شدن پروژهمانند  بروز مشکالتياما باشد. تا كنون در حال اجرا و توسعه مي 5931

عدم هاي نرم افاار، محدوديت، اي مناسب براي فيلدهاعدم تعريف نوع داده، جديد در مراحل مختلف اعتبارسنجي تا بازيافت
عدم اهاي بسيار و ن به سيستم به دليل خطعدم اطمينا، افاار ديمي بودن ورژن نرم، استفاده از زبان برنامه نويسي استاندارد

توس  پيمانکار، صندوق را به اين نتيجه رسانده است كه  بل از ادامه اجراي نرم افاار مذكور يا هر نارم   ارائه مستندات الزم
-نرم افااري و آمادهانداز چشمتدوين يك نيازسنجي د يق و افاار جامع ديگر، در  الب يك طرح پژوهشي علمي، نسبت به 

ي كه ا دام نمايد كاه بتواناد   افاارنرميك راهکار رياي، طراحي و تدوين و اجراي برنامهالزم براي زهاي نياسازي تمام پيش
  افاارهاي صندوق را نتيجه دهد.پذيري الزم در نرميکپارچگي و انعطاف
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 :انتظار مورد نهایی محصول و نتایج مشخصات -4

 
 انداز و چارچوب کلی راهکار آن و تهیه چشمشناسی افزارهای صندوق، آسیببررسی وضعیت موجود نرم

 نرم افزاری صندوق

 های مورد نیازافزارها و ماژولمستند تحقیق و توسعه برای هر یکی از راهکارها، نرم 

  افزارها بر اساس پیشنهاد مجری و تاییدد کارفرمدا  و   و نرم هاراهکارفنی نیازسنجی مستندات مربوط به

 طراحی هر یک از نرم افزارهای مورد نیازجهت  Activity Diagramارایه 

  راهکدار  گزارشی تحلیلی در خصوص نحوه تبدیل خروجی تحقیدق بده   تهیه نقشه راه نرم افزاری شامل

، شرایط کارفرمایان داخلی و خارجی و تحلیل شرایط برون سدپاری تهیده ندرم افدزار از ابعداد      یکپارچه

 احث امنیت نرم افزار و ...  ای، مببندی، ارزیابی هزینهمختلف اعم از زمان

 

 

افاارهاي موجود در باازار و  افاارهاي موجود صندوق، نرمشامل تحليل نرمخروجي پژوهش بايد به نحوي باشد كه 
 و منعطف كارآمد و كاربرپسند يافاارنرمراهکار بتوان بر مبناي آن از تدوين يك آنچه بايستي ساخته شود باشد و 

سال آتي باشاد اطميناان حاصال    ده پاسخگوي نيازهاي صندوق در نرم افاارهاي صندوق را يکپارچه نموده و كه 
نمود. به عبارت ديگر، اين پژوهش بايستي بتواند راهنماي صندوق در اتخاذ تصميمات درست براي تمامي مراحل 

 هاي آتي باشد.الافاارهاي مورد نياز صندوق در سبرداري نرمسازي و بهرهانتخاب، پياده
 
 

 وهشپژ اهداف -5

انداز و چارچوب کلدی راهکدار ندرم    شناسی آن و تهیه چشمافزارهای صندوق، آسیببررسی وضعیت موجود نرم

 افزاری صندوق

 ها و فرآیندهای کاری صندوق ضمانت صادرات بررای تمراخ مردمات و فعالیرت هرای      بررسی و احصای تمامی فعالیت

 صندوق  

  سازی و ارتقای دقت و کیفیت و سهولت پیشرررد  فرایندها و ارایه پیشنهادهای موثر برای سادهآسیب شناسی تمامی

 فرآیندهای کاری  

 افزارهای موجود بازار  ها با نگاهی به نرخافزارهای موجود صندوق و آسیب شناسی و تحلیل آنبررسی وضعیت نرخ 

 دوقتدوین سند چشم انداز و چارچوب کلی راهکار نرخ افزاری صن 

 افزارهای مورد نیاز:مستندات تحقیق و توسعه برای هر یک از نرم افزارها و زیرنرم

 های مشابه مارجیها و صندوقها و فرایندهای صندوق با آژانسمطالعه تطریقی فعالیت 

 برر نررخ    های مشرابه صرندوق ابرا تاکیرد    افزارهای مطرح دنیا برای انجاخ فعالیتشناسایی، مطالعه و مقایسه انواع نرخ

 ( مطرح دنیا( از منظر فنی، اثربخشی و قیمتیECAهای اعترار صادراتی اافزارهای مورد استفاده آژانس

 ها، نقاط ضعف و قوت آنها در مقایسره برا نیازهرای    افزارهای فعلی مورد استفاده صندوق و قابلیتارزیابی و تحلیل نرخ

 افزارهای رقیب داملی و مارجی  صندوق، نرخ
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افزارهای فعلی صندوق و ارزیابی اقتصادی در مقایسه تحلیل قابلیت متصل نمودن و یکپارچه سازی تمام نرمبررسی و 

 نرم افزار جامع جدید:با تدوین یک 

 هرا و  های وابسرته و سرایر ارگران   امکان ارائه مدمات به کلیه ذینفعان شامل: مدیران صندوق، صادر کنندگان، شرکت

 نهادها  

 سازی شده تحت پورتال   های کاربردی پیاده فعان از سرویسامکان استفاده ذین 

 ها و به موازات آن امکران جسرتجو و تولیرد گرزارش از اطالعرات      استقرار نظاخ پیگیری گردش اطالعات و درمواست

 های مختلف مستقر در سازمان سامانه

 سازمانی های درون و برونافزارها و نرخسازی و برقراری ارتراط با سامانهیکپارچه 

     مقایسه و تحلیل پلت فرخ های برتر برای اجرای نرخ افزار جامع صندوق و پیشنهاد پلت فرخ های بهینره بررای تمراخ

ها و موارد الزخ برای قابلیت اتصال ایرن راهکرار بره بقیره      APIهمراه با ارایه اجزای زیرسامتی مورد نیاز نرخ افزاری 

 ها را فراهم سازدراهکارها و کانال

  

 :طرح انجام برای ای هزینه یا زمانی های محدودیت -6

 پروپوزال است. یبتصو یخاز تار یکسال طرح انجاخ برای پیشنهادی مدت

 در خصوص موضوع طرح: مربوطهبخش  مشخصات -7

 فناوری اطالعات و ارتراطاتمدیریت 

 زادهآقاآقای : مدیر

 87-77877788: تلفن

 :توضیحات سایر -8

همچنین در نگارش هرر   گردد. یترعا علمیانجاخ پژوهش  یتماخ استانداردها ی،گزارش طرح پژوهش نگارش در رود می انتظار -

 یک از مستندات مورد نیاز، استانداردهای معترر موجود برای نگارش مستندات مذکور رعایت گردد.  

 .است روریض طرح در تمامی مراحل انجاخدر پژوهش،  یاصول امالق رعایتو  یهاطالعات اول یمحرمانگ حفظ -

 باشد.صندوق میاجرای پروژه، منحصراً متعلق به  و حقوق مالکیت معنوی ناشی از (license) برداری هامتیازهای بهر کلیه -

 ECAکانرادا و سرایر    EDCهای مطالعه تطریقی، به موسسات اعترار صادرات مشابه مانند ساچه، هرمس، الزخ است در بخش -

 های پیشرو دنیا و سامتار نرخ افزاری و نرخ افزارهای مورد استفاده آنها توجه شود. 

 مجري الااما بايستي شخص حقو ي باشد كه طبق ضواب  وزارت علوم، مجاز به انجام پژوهش علمي باشد.  -

جریدان  برخورداری مجری از شرایط زیر، سبب مرجح بودن وی در صورت یکسان بودن سایر شدرایط بدا سدایر م    -

 خواهد بود: 

 اي در  انون بودجه سنواتي كل كشور ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي داراي رديف بودجهدانشگاه
 ( 5931 انون بودجه  3)موضوع آيين نامه اجرايي بند )ط( تبصره 

 گواهينامه تاييديه امنيتي برخورداري از 
  زش ديده در زمينه هاي تخصصي مورد نياز پروژهآموبرخورداري از كارشناسان  

  توليد و ارائه نرم افاارهاي سفارش با تاري  اعتبار معتبر )در زمينه كشور شوراي عالي انفورماتيك  گواهي رتبه بندي شركت درداشتن
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 ( مشتري

  عضويت در نظام صنفي رايانه اي كشور يا استان مربوطه  

 


