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 8از  2صفحه 

 

  روژهپتعریف  .1

دهخدا  نامهموسسه لغتهای زیرمجموعهآموزش زبان فارسی به عنوان یکی از المللی رکز بینم

سال  31بیش از  اب است که ستین مرکز آموزش زبان فارسی ایران، نخ)وابسته به دانشگاه تهران(

ر اهز 22خارج و داخل کشور، تاکنون بیش از  آموزانفارسیتجربه در آموزش زبان فارسی به 

سالیانه به طور متوسط های اخیر، در سالآموزش داده است و  شورک 100بیش از  را از آموززبان

و فارسی ت بیادو ازبان خارجی با حضور در موسسه دهخدا به یادگیری  آموززبان 1000بیش از 

 . پردازندی میفرهنگ ایران

دسترسی عمومی به بستر  آموزش، ن نوعیا برای اضتقا ن آموزش برخط )آنالین( وبا رشد روزافزو

 خارجیبرخی از افراد مسافرت بودن سخت ، های آموزش زبانو عمومی شدن اپ رنتیتآموزش این

و اخیرا شیوع ویروس زش حضوری، آمو زستفاده او عدم امکان ا مختلفبه داخل کشور به دالیل 

انتقال تجربه برای ز طرفی، اه است. ضرورت ایجاد سامانه آموزش مجازی فارسی را بیشتر کرد کرونا

موزش مجازی زبان آسامانه طراحی و ایجاد ، ی مجازیفضاموسسه دهخدا به آموزش زبان فارسی 

محتوا و تهیه طراحی، امل شاست که  شروع شده 1397سال زمستان از  (آموزگار)فارسی 

این  موضوعست و ااکنون طراحی و تولید محتوا در موسسه انجام شده سامانه است. هم سازیپیاده

آموزش زبان فارسی )آزفا( به سامانه ازی سپیادهبرای وب  تحتالکترونیکی بستر یک ایجاد  پروژه

برخط و برای آموزش تحت وب  رتوصه اید باین بستر ب. است خارج از کشورآموزان داخل و فارسی

های مهارت و ارزیابی شبرای آموزاین بستر در سازی شود. طراحی و پیاده)بدون مدرس( ناهمزمان 

آموزش الفبا و آموزش به همراه یدن، نوشتن و گفتگو( )خواندن، شنآموزان چهارگانه زبان در فارسی

ز ارتباط صوتی و تصویری باید فراهم باشد. ری اابردبهرهامکان ( دوگانه )واژه و دستورهای زیرمهارت

با استفاده از مبانی یادگیری  ۀیشرفتپمقدماتی، میانی و در سه سطح های دورهمحتوای مجازی 

ی به کارگیری شامل خود محتوا و سناریوو صدا(  پویانمایی/)شامل متن، تصویر، فیلمالکترونیکی 

سب تولید افزاری منادر محیط نرمو تعاملی الزم ای درسانهابزارهای چنباید با و تهیه شده محتواها 

آموزان و زبان آموزگار(ن عنوا سامانه )بهبین ل تعام دایجااین سامانه  هایهمهمترین جنباز ود. ش

 که نقش اساسی در یادگیری زبان دارد.  است
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  پروژه هایهدف .2

 شود:اهداف زیر انجام میبا  (ارآموزگ)موزش مجازی زبان فارسی آسامانه  سازیپیادهپروژه 

o خارج از داخل و  آموزانرای آموزش زبان فارسی به فارسینیکی بالکتروتر الزم د بسایجا

  کشور

o  آموزشی موسسههای استاندارد کردن محتوای آموزشی دورهتکمیل و 

o یاز آموزش زبان فارس یسازگونهیبه همراه باز یاو چندرسانه تیفیبا ک یمحتوا جادیا 

o  فارسی و ادبیات توسعه آموزش زبان 

o ارسی با امکان عدم حضور در موسسه زبان فآموزش ن توسعه مخاطبا 

o متنوع یهابا روشآموزان زبان یابیارز یارزبرگ 

o آموزانفارسیتعامل  ییایارتقا و پوبرای نوین های تیاز قابل یردابربهره 

 

 ها تعریف .3

o  :هخداد نامهموسسه لغتکارفرما 

o این پروژه انجامبر اساس این سند برای پیشنهاد  ندهده ارائه کتار: شرپیمانک 

o ه حی و تولید در این سامانا: سامانه موردنظر برای طرآموزگار 

o  :آموزش زبان فارسیآزفا 

o و صوتی مرتبط با پروژه ، تصویری، ویدئوییمحتوا: هرگونه محتوای متنی 

o باشد وارد شدهآموزگار  سامانه بهی که کاربر: هر فرد 

 

 های پروژه نیازمندی .4

به آن، ابتدا در یک آزمون  بعد از ایجاد حساب کاربری در سامانه و ورود (آموزانکاربران سامانه )زبان

. پس از سنجش سطح ندکنمیمیزان آشنایی آنها با زبان فارسی شرکت ش تعیین سطح برای سنج

مورد  10 ها. دورهکندخریداری خود را دوره مربوط به سطح بسته مربوط به  تواند، میآموززبان

درس هستند و هر درس  3ی اهر کدام دار ،دوره دیگر 9فباست و ا آموزش الیکی از آنههستند که 

آن دوره  هایدرسدوره، فرد به یک خریداری ز اپس دارای سه بخش آموزش، تمرین و آزمون است. 

و  پویانمایی/ویدئوتصویر، ن، ای آن )متاز محتواهبرای آموزش  تواندو می کنددسترسی پیدا می
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گی داشت، آزمون آن دوره را آماد ر زمانی، به تمرین بپردازد و هوزش( استفاده کند و بعد از آمصوت

. با توجه به دهدد میفرد گواهی قبولی یا ر. سامانه بر اساس نمره کسب شده در آن دوره، به بگذراند

 (صوتویدئو و تصویر، )متن، مختلف  هایرتن به صوو آزمو تمرین ،آموزشیاینکه محتواهای 

 ردازد. پامل با فرد ببه صورت متناسب به تعهستند، سامانه باید 

 

 عمومیهای نیازمندی .1-4

 است: شرح زیرسامانه به سازی در پیادهعمومی های لیست نیازمندیبا توجه به معرفی باال، 

 طراحی سامانه سند و فنی تحلیل دارا بودن سند  -1

 سازی روز در پیادهبههای گیری از تکنولوژیرهبه -2

 تاپ و تلفن همراه(ها )دسکلمعاهمه سیستم و قابلیت استفاده درتحت وب بودن سامانه  -3

 مناسب و طراحی کاربرپسند UXاز گیری بهره -4

 آموززبانو  های مدیرقابلیت ایجاد حساب کاربری در نقش -5

 موزان آو زبان مدیران دو سطححداقل شامل تعریف سطوح دسترسی مختلف  -6

  ( اندر صورت امک، PayPalمانند رجی )و خاپرداخت برخط داخلی های اتصال به درگاه -7

 آنها و اطالعات به کاربران بر اساس تغییر وضعیت  یرسانی پیامکی و ایمیلاطالع -8

مانند ت )ها و جزئیات تغییراAction همه های سامانه شاملعالیتگیری از کلیه فگقابلیت ال -9

 (کاربرانهای فعالیت

 آموزان و ...(مانند تعداد زبانمدیریتی به نقش مدیر ) هایارائه گزارش -10

 به دو زبان فارسی و انگلیسی نمای کاربری راه -11

 

 تخصصیهای مندینیاز .2-4

های مورد نظر سامانه قابلیتها و پروژه شامل ویژگی تخصصیهای نیازمندیبا توجه به معرفی باال، 

 است: ح زیرشربه 

ی سناریو موضوع،این کمک به . برای ی آموزشی سامانه با هماهنگی کارفرماسناریوطراحی  -1

  گیرد. به همراه محتواهای آن درس در اختیار پیمانکار قرار می هر درس به کارگیری
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ی محتوا .خودکار به آنهادهی تعیین سطح و پایان دوره و نمره هایتصحیح آزمونقابلیت  -2

 . شودآنها از طرف کارفرما تامین میممکن  هایو انواع پاسخ هاسوال

و انواع  های سوالمحتوا .رد مناسب به کاربروو ارائه بازخها تمرین هایلاسوقابلیت تصحیح  -3

 . شودا تامین میآنها از طرف کارفرمممکن  هایپاسخ

مانند  ،شودمی ارائهختلف م هایبه صورتو پاسخ آنها  هازمونها و آی تمرینهاسوال -4

انتخاب ، یا یک جای خالی در متن یک تصویربه  عبارت/یک کلمه (درگ کردنکشیدن )

یا  جمله ،)تایپ کلمه، عبارت تایپ پاسخدرست و نادرست، ، هالیست پاسخ از میان پاسخ

تمرین و آزمون که بیش از یک پاسخ  هایسوالبرای برخی از  . ک زدن و ...، تی(متن

 . شودمیگرفته درست قابل قبول در نظر  هاید، همه پاسخجود داردرست و

 توسط کارفرماها برای سوال تعیین شده هایرمبر اساس باها در آزموندهی نمره -5

نمره مورد نظر )تعیین شده  دوره در صورت رسیدن به نکردتعیین سطح و امکان پاس  -6

 توسط کارفرما(

  ، تمرین و آزمونموزشآبرای و تصویری امکان ارائه محتواهای متنی  -7

بر اساس  خش دوبارهبا قابلیت پتهیه شده  یهاپویانمایی/هاامکان پخش ویدئو و فیلم -8

 نیاز ناریورهای موردس

ه و ...( و دوبار، پخش روی پخش )توقفکنترل های با قابلیتمحتواهای صوتی امکان پخش  -9

ها تقطیع صدا مله.ت در حال پخش در سطح جمرتبط با صومتن همزمان  قابلیت نمایش

 شود.سط کارفرما ارائه میدر سطح جمله تو

ویری )به عنوان مثال در آموزش ی و تصتامکان ارائه همزمان محتواهای متنی، صو -10

و نمایش نوشتاری آن  ، بیان گفتاری آن کلمهآن کلمهمرتبط با یک کلمه، عالوه بر عکس 

 الزم است(

در  هادادن به سوالپاسخ و ن کردن یمرتبرای  بازشناسی گفتارامکان استفاده از  -11

 بازشناسی.  ینان(مگفتاری با قابلیت نمایش نمره )میزان اط هایمهارت
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، مشخص شده عبارات/معنی برخی از کلماتمفهوم و  برای آموزش ،هادر برخی از متن  -12

معنای آن کلمه یا ( کردن ک)یا کلی بارتع/کلمهبردن ماوس روی آن نیاز هست با 

 نمایش داده شود. ترجمه به انگلیسی  و یاتکمیلی آن وضیحات ت

های )مانند تمرین هاتمرینی از برخآموزان به عنوان پاسخ زباننوشته امکان آپلود دست -13

 (نوشتن

 هاما در دورهی تعیین شده توسط کارفرهاامکان دانلود برخی از فایل -14

 pdfپایان دوره یا تعیین سطح در قالب امکان ارائه گواهی  -15

ها زمونو آآموزش ابقه س ،الزم ایجاد پروفایل شخصی برای هر کاربر حاوی اطالعات هویتی -16

گذرانده ای ه)مانند دوره خودش آموزشی گیری کاربر از وضعیت گزارشبا امکان  در سامانه

 ...(ها و شده، نمرات، پرداختی

 

 و استانداردها هاتکنولوژی .3-4

ها و استاندارهای زیر را تعیین استفاده از تکنولوژی ،ن پروژهکارفرما برای نیل به اهداف موردنظر ای

 : کرده است

o و طراحی حت وب سامانه به صورت تMaterial .باشد 

o امانه باید سResponsive  وMobile Friendly .باشد 

o  بانک اطالعاتیSQL Server باشد.ا اوراکل ی 

o  ارائه مستندات به صورتUML  وMS Word  .باشند 

o مورد نظر کارفرمانفوذ های اساس تست امنیت: بر 

o های جدید سرور ویندوز یا لینوکسبستر: نسخه 

 

 روژه پ زمان و فازهای انجام .5

 شود. داده پیشنهاد توسط پیمانکار پروژه انجام و فازهای زمان 
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 و پشتیبانی تحویلهای پروژه، خروجی .6

 در اختیار کارفرما ،لب مورد نظر کارفرماموارد زیر را در زمان تحویل پروژه در قاالزم است پیمانکار 

 قرار دهد:

o دارای  نسخه اجرایی برنامهInstaller  

o حی و تحلیل سامانهتندات فنی طرامس 

o سامانهاندازی راهنمای نصب و راه 

o راهنمای کاربری سامانه 

 

موزش به شود و پس از آاندازی مینصب و راه سط پیمانکار در محل موردنظر کارفرماسامانه نهایی تو

  شود.کارشناسان کارفرما، به آنها تحویل می

د و هرگونه باگ و مشکل در آن در طی این نه تحویلی باید دارای یک سال گارانتی رایگان باشساما

آن، کارفرما طی شش اول ماه استفاده از  بعد از استقرار سامانه،رفع شود. به صورت رایگان مدت 

اعمال کند  ا راکند تا آنهبندی کرده و به پیمانکار اعالم میرا جمعموارد جدید و بهبودهای احتمالی 

حجم سامانه باشد، انجام این کار با پرداخت  %10یشتر از )در صورتی که موارد اعالمی کارفرما ب

 هزینه خواهد بود(.

 سال تضمین کند.  10ا حداقل به مدت ی، پیمانکار باید پشتیبانی سامانه رپس از دوره گارانت

 

 مدل همکاری .7

در آن بعد از توافق  است که مشارکت و مدل تسهیم درآمدمدل مطلوب همکاری برای پروژه 

در صورتی که  شود.سیم میآمدهای سامانه به نسبت تعیین شده بین دو طرف تقطرفین، در

را در نظر داشته باشد، الزم است در پیشنهاد ارسالی آن غیر از این حالت را دیگری  پیمانکار مدل

 مرتبط با پروژه را به صورت دقیق و تفکیک شده ارائه کند. های اعالم کرده و هزینه
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 ژهپرو رتو نظا مدیریت .8

های اجرای این پروژه با مدیریت موسسه دهخدا و با همکاری مرکز فناوری اطالعات و فناوری

ار به پیمانککارفرما نی های فنمایندهو پروژه، ناظر در شروع همچنین، دانشگاه تهران است.  جیتالدی

 .شودمعرفی می

 

 

  

 

 با مایلند که حوزه این در توانمند هایآپتاستار و فناوران نیان،بدانش هایشرکت

ماه بهمن 18تا تاریخ  توانندمی باشند، داشته تجاری مذاکره تقاضا این کارفرمای

یا ارسال  های اعالم شدهتلفن شمارهاز طریق تماس با  را خود درخواست، 1399

 .نمایند اعالم بومرنگ کارگزاری بهاپ زیر پیام به شماره واتس

 

 09219572627اپ:واتس           02188398563- 02188298543:تلفن
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