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 .1مقدمه
با توجه به شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا و برگزاری کالس های مدارس کشور بهصورت
غیرحضوری ،سازمان فناوری اطالعات ایران در نظر دارد ،راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس مدارس
کشور را با مشارکت بخش خصوصی و از طریق فراخوان و رقابت عمومی شرکتهای واجد شرایط،
اجرا نماید .اجرای این مشارکت ،موجب تسهیل دسترسی معلمان و دانش آموزان به سامانه های
ویدیوکنفرانس ابری شده و بستر مناسبی برای تدریس و یادگیری غیرحضوری را گسترش میدهد.
مدت زمان اجرای این مشارکت یک سال در نظر گرفته شده است.

 .2نحوه مشارکت
1.2

سازمان فناوری اطالعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،
زیرساخت پردازشی و شبکه مورد نیاز طرح فوق را در مراکز داده تابعه وزارت تامین
مینماید .در این خصوص تعدادی سرور تامین و نگهداری خواهد شد.

1.1

سامانه ویدیوکنفرانس ابری توسط شرکت پیشنهاددهنده بر روی سرورهای اختصاص داده
شده راه اندازی خواهد شد .سامانه پیشنهادی باید دارای حداقل شرایط زیر باشد:
 بومی و عاری از محصوالت غیر متنباز باشد.
 استفاده کاربر از سامانه از طریق مرورگرهای اینترنتی رایج بر روی رایانه شخصی،
تبلت و یا گوشی هوشمند و بدون نیاز به تجهیزات خاص یا نصب نرمافزارهای
اختصاصی ،امکانپذیر باشد.
 به ازای هر کالس یک اتاق جلسه با مشخصات زیر ارایه شود:
 oارایه اتاق جلسه بدون محدودیت زمانی
 oظرفیت حداقل یک کاربر ویدیویی و  03کاربر صوتی همزمان در هر اتاق
 oکیفیت تصویر 360p
 oامکان کنترل دوربین و یا میکروفون توسط مدیرجلسه
 oامکان گفتوگوی متنی
 oامکان اشتراکگذاری دسکتاپ
 oقابلیت حذف اکو از صدا
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1.2

سامانههای برگزاری آزمون آنالین با قابلیت کنترل آنالین دانشآموزان نیز در این
فراخوان شرکت خواهند کرد برای شرکت در فراخوان ویژگیهای سامانه آزمون به شرح
زیر مورد نیاز است
 امکان تایپ پاسخ توسط دانش آموز
 امکان ارسال فایل یا عکس توسط دانشآموز
 امکان ارسال فایل صوتی
 امکان اسکرین شات از صفحه کاربر حسن آزمون
 امکان  Share Screenصفحه کاربر

1.2

سازمان فناوری اطالعات ایران میتواند در صورتی که تقاضا برای دریافت خدمات ،فراتر
از ظرفیت تخصیص داده شود ،تعداد سرورهای بیشتری را به هر یک از شرکتها
تخصیص دهد.

 .3شرایط عمومی
2.2

کلیه سهامداران حقیقی یا حقوقی و مدیران و اعضای هیاتمدیره شرکت پیشنهاددهنده
میبایست تابعیت ایرانی داشته باشند( .الزم است اسناد مثبته ارسال شود).

2.1

شرکت پیشنهاددهنده میبایست حداقل دارای سه قرارداد پایانیافته با موضوع ارایه
سرویس ویدیوکنفرانس به سازمان یا شرکت باشد( .الزم است اسناد مثبته ارسال شود).

 .4فرایند انجام کار
2.2

تهیه اسناد زیر توسط شرکت پیشنهاددهنده:
 اسناد مربوط به سهامداران حقیقی یا حقوقی و مدیران و اعضای هیاتمدیره شرکت
 مستندی در خصوص مشخصات و قابلیتهای سامانه ویدیوکنفرانس پیشنهادی
 اسناد مربوط به سه قرارداد پایانیافته با موضوع ارایه سرویس ویدیوکنفرانس

2.1

تهیه نامهای خطاب به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران به همراه
لوح فشرده حاوی اسناد فوق و ارسال آن به دبیرخانه سازمان فناوری اطالعات ایران
حداکثر تا  7روز کاری پس از انتشار فراخوان

2.2

بررسی اسناد ارسالی و اعالم شرکت های تایید شده

2.2

انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای مورد تایید قرار گرفته

2.4

راهاندازی سامانه در مرکز داده معرفی شده
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2.4

ارایه خدمت به مدارس معرفی شده از طرف سازمان
ضمنا خانم مهندس باقری با شماره  75730748جهت پاسخ به سواالت احتمالی معرفی

میشوند.
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