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 : یشگفتارپ

نده خود هر ساله پروژه هاي متعددي در زمینه هاي مختلف فناوري اطالعات شکل مي گیرد و سازمان هاي مختلف بر اساس نیازهاي حال و آي

سازمان ها همیشه هزينه هاي فراواني را براي به ثمر . اقدام به تعريف و پیاده سازي پروژه هاي مختلفي براي بهینه سازي عملکرد خود مي کنند

مان رساندن پروژه ها متحمل مي شوند و در بسیاري مواقع پروژه ها به دلیل هاي مختلف همچون ضعف مديريتي، کمبود پول، از دست رفتن ز

 . به سرانجام مورد انتظار نمي رسند و اين يعني به هدر رفتن سرمايه و زمان سازمان، که مي توان علت هاي مختلفي را براي آن بر شمرد...و

ي پروژه پروژه هاي فناوري اطالعات به دلیل ماهیت خود از جنبه هاي نو بودن آنها در ساختار سازمان ها و تخصصي بودن کار و نیاز به برون سپار

يعني در فاز نیاز سنجي و تعیین اولويت هاي سازمان بايد بررسي ها و مطالعه هاي دقیق، کارشناسانه و آينده نگرانه اي . ها بسیار حساس هستند

 .صورت بگیرد

 

 : مقدمه

ع موجود سیستم ها و در اصول مديريت پروژه نخستین مرحله و گام براي آغاز يک پروژه در سازمان، شامل فرآيندي کارشناسي براي بررسي وض

ن، پیش امکانات فعلي، بازنگري در ساختار سازمان بر اساس تحوالت دروني و بیروني، بررسي جايگاه سازمان در بازار و موقعیت آن در برابر رقیبا

 .به وسیله آنهاستبیني نیازهاي کوتاه مدت و بلند مدت و بررسي تعريف سرويس هاي جديدي و قابلیت انطباق يا ارتقاء سرويس هاي قبلي 

و  در کل مديريت پروژه فناوري اطالعات يا به دنبال ايجاد يک سیستم جديد بر اساس شرايط به وجود آمده و کارکردهاي مورد نیاز سازمان است

يا در صدد بهینه سازي و ارتقاء سیستم هاي موجود براي تطبیق دادن روشها و سیستم هاي قبلي با نیازهاي فعلي براي رسیدن به وضع مطلوب 

، در هر دو رويکرد براي رسیدن به حداکثر بهره وري، بايد مکانیسم ها و محدوديت هاي مختلفي همچون منابع انساني، ابزارها، زمان، سرمايه. است

ان و براي رسیدن به تمامي اين اهداف و پاسخ به سوال هاي متعددي که پیش از آغاز هر پروژه در ذهن مدير. را مورد توجه قرار دهیم ... کیفیت و

مجريان پروژه نقش مي بندد و براي جلوگیري از سوء تفاهم ها و برداشت هاي دوگانه و چند گانه از يک موضوع واحد و دست يابي به يک خط 

 .نمايد RFPسیر مشخص و علمي براي پروژه الزم است تا سازمان اقدام به تهیه يک سند مطالعاتي و اطالعاتي به نام 

ند شما امیدوارم مورد پس. رو تقديمتون کنم  حسینی فرنودکي از نوشته هاي يمي خواهم شنايي شما دوست خوبم امروز جهت  براي آبدين 

 .دوست خوبم قرار بگیره 

   

RFP چیست؟ 

بارها به گوش  RFPکنون در پروژه هاي مختلف فعالیت کرده باشید يا در جلسات مقدماتي يک مناقصه حضور پیدا کرده ايد حتما عبارت اگر تا 

 يا درخواست طرح پیشنهادي خالصه اي  RFP.، شايد هم در آگهي هاي مناقصه يا در روزنامه ها و مجالت اين عبارت را شنیده باشید شما خورده



   2 :صفحه                                                                                                    F.PR.تهیه صول ا

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  فـکـر سـبـز ایت چکیده توسط وبس نای

 . مي باشد Request for Proposal کلمه اياز عبارت سه 

RFP  ابزاري استاندارد براي خريداري خدمات است که به صورت رسمي توسط سازمان تهیه مي شود و به ارائه دهندگان خدمات مورد نظر ارائه

 . دمي شود تا سازمان پیشنهاد ها و راه حل هاي مختلفي را براي يک موضوع واحد در اختیار داشته باشد و با دقت بیشتري به بررسي ان بپرداز

 .گیردمیبه عنوان بخشي از اسناد قرارداد مورد استفاده قرار به قرارداد قوام بخشي و مستندسازي براي عموالً مايان مذاکرات و توافقات پس از پ

ند زماني که يک شرکت قصد دارد يک پروژه داخلي انجام دهد يا پروژه اي را به منابع بیروني سازمان ارجاع دهد به پیمانکار نیاز پیدا مي ک

به شرکت ها  RFP. ادات پیمانکاران مختلف بايد درخواست طرح پیشنهادي خود را تهیه کندشرکت براي برگزاري مناقصه و جمع آوري پیشنه

در . ندکمک مي کند به تشريح جزيیات مورد نظر و نیاز خود در اسناد مناقصه بپردازند و از اين طريق بتوانند بهترين پیمانکار را شناسايي نماي

 الزم پاسخ و تهیه را خود طرح چگونه کند مي کمک پیمانکار هاي شرکت به که باشد مي پروژه يک اسناد تشريح رسمي روش  RFP واقع تهیه

ي مقايسه پیشنهادات بسیار برا ها شرکت کار الزم راهنماهاي تهیه با. سازد مي خبر با ها طرح بررسي روش از را آنها بدينوسیله و دهند ارائه را

 .راهنماي مناقصه منتشر و به صورت يکسان در اختیار تمامي متقاضیان مناقصه قرار میگیردساده مي شود چراکه چهارچوب کلي در دفترچه هاي 

وجود ندارد اما نهاد هاي دولتي معموالً چهارچوب هايي را براي هدايت کردن مسیر طرح هاي  RFPهیچگونه استاندارد مشخصي براي تهیه

 .پیشنهادي اعمال مي کنند

 هاي درخواست  و نوشتن طرح پیشنهادي خود به تشريح توانايي هاي خود براي تامین نیاز ها و RFPشرکت هاي پیمانکار مناقصه ها با خواندن 

 .کنند مي پروژه چهارچوب براي شده تعیین و شده لحاظ

را دنبال کند  RFPها و چهارچوب تعیین شده درهنگام نوشتن طرح پیشنهادي شرکت متقاضي شرکت در مناقصه بايد با دقت تمام از راهنمايي 

 .تا از دور شدن از مسیر اصلي پروژه اجتناب کند

 

 RFP محتوای یک طرح پیشنهادی 

 :محتواي يک طرح پیشنهادي شامل موارد زير است

 خالصه اي از تمام پروژه که در يک يا چند صفحه اطالعات کلي و الزم را در اختیار خواننده مي گذارد -خالصه مديريتي. 

 تشريح ضرورت انجام پروژه و تاثیرات آن در کسب و کار  -شرح ضرورت 

 پروژه ارزيابي و اجرا چگونگي تشريح  -تشريح پروژه 

 اطالعاتي در مورد سازمان 

 برنامه زماني پروژه 

  بودجه 

 نتايج پروژه 
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شرکت ها و سازمان هاي بزرگ براي تهیه طرح هاي پیشنهادي تفاوت مي کند نوشتن طرح  نکته قابل توجه اين که شرايط شرکت هاي کوچک با

براي يک شرکت کوچک به محض اعالم نیاز بسیار ساده تر از نوشتن طرح براي يک پروژه بزرگ دولتي است و نیاز به مطالعات و بررسي ها و 

 .امکان سنجي هاي گسترده دارد

ها در وب وجود دارد که مي توانید با  RFPا در حجم يک کتاب تهیه و منتشر شود نمونه هاي بسیاري از مي تواند در دو صفحه ي RFPيک 

 .جستجو آنها را بیابید

   RFPاز استفاده  زمان

 .بايستي براي ارزيابي و انتخاب يک خدمات دهنده، فرآيندي کارشناسي، منصفانه و رقابتي صورت گیرد      -1

اي به انجام رساندن نیازهايي معین و جديد در سازمان نیاز به پاسخ هايي متناسب با شرايط زماني باشد نه راه حل هاي آماده و در بر      -2

 دسترس

 .قصد داريم با برون سپاري بخشي از فعالیت هاي سازمان ارتباط کاري مداومي با يک خدمات دهنده داشته باشیم      -3

  

  RFPتهیه  مزیت های

 .شناخت نیازهاي واقعي سازمان و يا بخشي که قرار است پروژه اي در آن انجام شود      -1

 جمع آوري اطالعات دقیق بر اساس مشکالت واقعي و نیازهاي کاربران      -2

 دستیابي به تخمین درستي از هزينه و زمان مورد نیاز براي پروژه      -3

 ايسه شرکت هاي مختلف ارائه دهنده خدمات مشابهامکان مق      -4

 کمک به برنامه ريزي و تصمیم گیري دقیق و آگاهانه       -5

 کاهش شکايت هاي احتمالي مجريان و کارفرمايان      -6

 کمک به تنظیم دقیق قرداد      -7

 اجراي بهتر پروژهفراهم شدن امکان دريافت پیشنهاد هاي تکمیلي و راه حلهاي جديد براي       -8

 افزايش توان مدير پروژه      -9

  

 RFPالزامات تهیه 

به . بايد به ايهامات و سوال هاي احتمالي پاسخ داده شود. در فرآيند تهیه درخواست طرح پیشنهادي بايد به يک سري نکته ها توجه داشت

مراجع قضايي و فني حل اختالف مشخص شود و با فاز بندي .  آگاه شوندپیشنهاد دهندگان اين امکان داده شود که که از پیامدهاي قانوني کامال

همچنین سازمان بايد زمان و نحوه پرداخت هزينه هاي اجراي پروژه و ساختار اولیه قرار داد . پروژه مقاطع اصلي و مهم پیشرفت پروژه تعیین گردد

 .را به اطالع مجريان برساند
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 RFP تهیه مراحل اجرایی

 از نظر اجرايي مي توان پنج مرحله براي . از نظر اجرايي شامل مراحل مختلفي است که بايد با برنامه ريزي و دقت زيادي انجام شود RFPکار تهیه 

 :اين مراحل عبارتند از. و آغاز فعالیت پروژه در نظر گرفت RFPکاربردي شدن 

 شناخت نیازهاي پروژه      -1

 RFPتهیه و تنظیم       -2

 براي اشخاص و شرکت هاي واجد شرايط اجراي پروژه بر اساس استانداردهاي مورد تايید  RFPل ارسا      -3

 برپايي جلسات پرسش و پاسخ      -4

 دريافت پیشنهاد ها از شرکت هاي مختلف       -5

مشخصي را اعالم کنید و در ساعت  در مرحله چهارم شما مي توانید بر اساس برنامه زمان بندي شده و با توجه به حجم پروژه روز يا روزهاي

 .معیني به شرکت ها اجازه دهید با حضور در جلسه هاي مشترک سوال هاي احتمالي خود را براي ارائه دقیق تر پیشنهاد خود ارائه دهند

  

 RFPچهارچوب های استاندارد برای یک 

آن را داشته باشید بايد بدون توجه به حجم پروژه يک چهارچوب استاندارد براي محتواي آن از جنبه هاي  RFPاگر قصد اجراي يک پروژه و تهیه 

 .اين چهارچوب شامل اطالعات زير خواهد بود. فني و اجرايي تهیه و ارائه دهید

 جلد       -1

اين اطالعات شامل . ه در نگاه اول درج مي شودمجموعه اي از اطالعات کلي و مهم به عنوان شناسه پروژه براي جلب توج RFPروي جلد 

 .درج مي شود...نام سازمان، عنوان پروژه، تاريخ برگزاري جلسه، مهلت ارسال پیشنهاد، تهیه کننده، تاريخ تهیه، شماره کالسه و

  

 ضمانت نامه      -2

RFP در بازار رقابتي نیز . در واقع گزارشي از واقعیت هاي شرکت شما از جنبه فني، امکانات، دانش فني، نیروي انساني و سرمايه است

اطالعات به خصوص اگر صحت و سقم آن توسط شرکت ها تايید شده باشد بسیار گرانبهاست و رقباي تجاري از آن با روي خوش بهره 

به شرکت هاي ديگر آنها را از طريق امضاي يک ضمانت نامه مجاب  RFPشما براي ارائه اين اطالعات در قالب بنابراين . برداري مي کنند

پس از اتمام فرآيند مناقصه جز نکاتي است  RFPضمانت نامه و تعهدات مربوط به بازگرداندن . کنید تا در حفظ اطالعات شما کوشا باشند

 .گان در مناقصه پروژه برسدکه بايد در دو نسخه به امضاي شرکت کنند

  

 بخش اداري و اجرايي      -3
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ها از نظر ساختاري داراي  RFPدر اين قسمت بايد يک سري اطالعات در مورد روش تهیه و ارسال اطالعات به شرکت درج شود تا کلیه 

 .اين اطالعات شامل موارد زير است. ساختار مشابهي باشند

و توضیحاتي درباره محدوده تاثیري است که پروژه در سازمان به خود اختصاص خواهد  RFPمقدمه که شامل تشريح داليل تهیه  -3-1

 .داد

, معرفي کلي سازمان و تشريح بخشي که درخواست خدمات پیشنهادي مربوط به آن است به همراه اطالعاتي در مورد منابع انساني -3-2

 تيبرنامه هاي جاري و آ

محدوديت ها و مشکالت موجود و احتمالي سازمان و مجريان پروژه از جمله نکته هاي , امکانات, مزيت ها, بیان هدف ها، نیازها -3-3

 .قرار گیرد RFPبعدي هستند که بايد مورد توجه نويسندگان 

تعیین ترتیب ارائه مطالب، اولويت هاي احتمالي، نوع اسناد از ساختار و قالبي که پیشنهاد ها بايد بر اساس آن ارائه شود که شامل  -3-4

پیشنهادهاي الکترونیکي با چه نرم افزارهايي تهیه و چگونه ارسال شوند؟به , جمله مکتوب بودن يا الکترونیکي بودن يا ارسال با نمابر

 شود؟ ارسال  وسیله پست الکترونیک يا با استفاده از فالپي و سي دي

 .د نسخه از اسناد طرح پیشنهادي بايد براي سازمان ارسال گرددچن -3-5

 .بیان اينکه تامین چه موارد و امکاناتي بر عهده سازمان است و کدام موارد را خدمات دهنده پروژه بايد تامین نمايد -3-6

پاسخگويي خدمات دهنده شامل اطالعات کامل  اطالعاتي در مورد فرآيند و شرايط ارجاع پروژه و روش مورد نظر سازمان براي -3-7

 شرکت

ارائه طرح هاي پیشنهاد به ( تاريخ و ساعت)ضوابط، معیارها و روش ارزيابي پیشنهاد هاي رسیده به سازمان شامل آخرين مهلت  -3-8

 همراه توضیحاتي مبني بر عدم پذيرش طرح هاي پس از مهلت اعالم شده

تحويل طرح هاي پیشنهادي به عنوان مثال آيا پاکت طرح بايد به صورت دستي تحويل مسئوالن سازمان شود يا تعیین کردن نحوه  -3-9

 پستي؟آيا پاکت طرح ها بايد توسط شرکت پیشنهاد دهنده مهر و موم شود؟

بندي شود يا پیشنهاد دهنده مي  تعیین شرايط نحوه ارائه جزئیات مالي طرح پیشنهادي که مثالً بايد در يک پاکت جداگانه بسته -3-10

 تواند آن را به همراه اسناد پیشنهادي ارسال نمايد؟

از بخش هايي که شما انتظار داريد در طرح وجود  يتهیه لیست. تعیین بخش هايي که بايد در طرح فروشندگان موجود باشد -3-11

انجام اين کار باعث راحتي و ساده شدن مقايسه . طمئن شويدمي کند تا از يکنواختي طرح هاي دريافتي م داشته باشد به شما کمک

 .مي شود

 .پیشنهاد داد RFPبه عنوان نمونه مي توان ترتیب زير را به شرکت هاي متقاضي دريافت 

 جلد -3-11-1

 خالصه مطالب مندرج -3-11-2
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 شرح فني خدمات پیشنهادي -3-11-3

 شرح مديريتي -3-11-4

 مشخصات فروشنده -3-11-5

 برنامه زماني پیشنهادي -3-11-6

 هزينه ها -3-11-7

 طالعات تماس -3-11-8

 قوانین و مقررات داخلي و خارجي موثر بر پروژه -3-12

 شرايط و روش پاسخگويي سازمان به سوال هاي احتمالي خدمات دهندگان  -3-13

 :اين بخش چهار آيتم زير داراي اهمیت مي باشند در 

برنامه زمانبندي جلسه هاي پرسش و پاسخ يا جلسه هاي توجیهي که گاه ممکن است به علت حجم باال يا فني  -3-13-1

براي رسیدن خدمات دهندگان به درک بهتري از شرايط واقعي سازمان و نیازهاي آن الزم باشد جزئیات بیشتري  RFPبودن 

 .در اختیار آنها قرار گیرد

تماس با فرد يا افرادي که در سازمان مي توانند سواالت شرکت ها را دريافت کنند و پاسخگو اطالعات الزم براي  -3-13-3

 .باشند

, نمابر, تلفن, مثل جلسه هاي حضوري. روشي که شرکت هاي مي توانند اقدام به طرح و درياف سوال ها نمايند -3-13-3

 ....ايمیل و

 آخرين مهلت ارسال پرسش هاي احتمالي -3-13-4

  

اطالعاتي در مورد نحوه ارزيابي و شاخص هاي موثر در تعیین برنده مناقصه اين کار کمک مي کند که شرکت هاي خدمات  -3-14

دهنده متوجه شوند که تنها قیمت در تعیین برنده موثر نیست و شاخص هاي مختلفي مي تواند در افزايش و کاهش امتیاز 

 .نسبي ايشان موثر باشد

 نحوه اعالم شرکت منتخب تاريخ و -3-15

توضیح در مورد مالکیت سازمان نسبت به اسناد و طرح هاي پیشنهادي ارائه شده و عدم عودت آنها پس از اتمام فرآيند  -3-16

 مناقصه پروژه

دارد بايد در اين خود به اندازه يک پروژه نیاز به دقت و کار  RFPاز آنجا که فرآيند تهیه : RFPکارشناسان تهیه کننده  -3-17

همچنین حکم سازماني و لیست اعضا اين . بخش مسئول مستقیم پروژه معرفي و توضحیاتي درباره سوابق وي ارائه مي شود

 .پروژه بايد درج گردد
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مشخصات شرکت خدمات دهنده از جمله بخش هاي مهمي است که در آن بايد از شرکت هاي متقاضي حضور در مناقصه  -3-18

 :شود تا توانايي ها و شايستگي هاي خود را براي انجام پروژه با ارائه اطالعات زير اعالم نمايد خواسته

 .سابقه آن و خدماتي که در حال حاضر ارائه مي کند, وضیحات کاملي در مورد شرکتت -3-18-1

, طرف شما محصوالت نرم افزارياطالعاتي در مورد منابع تامین مواد اولیه شرکت الزم است که شما بدانید شرکت  -3-18-2

اين کار به . را خود تولید مي کند يا به عنوان نماينده و کارگزار شرکت ديگري آنها را به شما ارائه مي دهد... سخت افزاري و 

ارتقاء و پشتیباني اطمینان , شما کمک خواهد کرد تا نسبت به در دسترس بودن محصول براي برنامه هاي تعمیر و نگهداري

 .مل داشته باشیدکا

تجربیات و ظرفیت هاي خاصي که شرکت خدمات دهنده مي تواند براي , قابلیت ها, توضیحاتي در مورد مشخصات -3-18-3

در واقع شرکت ها بايد از اين طريق ارزش افزوده ها و مزيت نسبي خود را قیاس با ساير . انجام موفقیت آمیز پروژه ارائه دهد

 .ندشرکت ها به نمايش بگذار

 توضیح مشخصات تجربي و علمي اعضاي تیم در نظر گرفته شده براي پروژه -3-18-4

شامل تعداد خدمات مشابه و مدارک اجراي موفقیت آمیز پروژه اي با , اطالعات مناسبي در مورد مشتريان فعلي -3-18-5

 اندازه و پیچیدگي مشابه با پروژه حاضر

 .کاربرد و حوزه عملکرد براي آنها انجام شده است, سه پروژه مشابه از نظر اندازهاطالعات تماس با شرکت هايي که  -3-18-6

  

 بخش فني      -4

در اين بخش تمامي جزئیات مورد انتظار به طور کامل تعريف و تشريح مي شود و شرکت هاي پیشنهاد دهنده با مطالعه اين بخش اطالعات 

اين بخش شامل . نیازهايي که بايد در سیستم هاي جديد پوشش دهند به دست مي آورندکاملي در مورد هر يک از بخش هاي تکنیکي و 

 :موراد زير خواهد بود

وضع موجود سازمان در محدوده پروژه يا سیستم مورد نیاز و اطالعات محیط فني سازمان تا آنجا که بتواند پیشنهاد دهنده را در  -4-1

 .کند جهت شناخت صحیح پروژه يا سیستم ياري

 نیازها و انتظارات سازمان در حوزه پروژه يا سیستم مورد نیاز -4-2

 سوابق پروژه هاي مشابه در سازمان -4-3

 .شامل تعداد کاربران که در پروژه برنامه ريزي شده است , گستره سرويس مورد نیاز -4-4

 علمي مورد نیاز سازمان و کاربرانکلیه در خواست ها و پیشنهاد ها و ضوابط فني و  -4-5

نبايد فراموش کنیم که نیازها را با دقت و جزئیات کامل مطرح کنیم تا خدمات دهندگان بتوانند به درک درستي از ديدگاههاي ما  -4-6

 .برسند و پیشنهاد هاي فني خود را مطابق با نیازهاي سازمان ارائه دهند
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 .پروژه و خروجي مورد انتظار سازمان بايد ذکر گردد اهداف عیني براي گستره -4-7

 .اتصالت و برنامه هاي کاربردي و روش هاي کار تعیین شوند, مشخصات فني و کارکردي براي زير ساخت ها -4-8

 :به عنوان مثال. بايد گستره خدمات پیشنهادي را با جزيیات کامل براي خدمات دهنده تشريح کرد RFPدر  -4-9

 .چگونگي دسترسي و نیازهاي ارتباطي سرويس مورد نظر را تعیین کند -1 -4-10

 .استانداردهاي فني که فروشنده براي اين پروژه استفاده خواهد کرد -2 -4-10

 چگونگي ارتقاء سرويس هاي مورد نظر در آينده -3 -4-10

 چگونگي تامین امنیت و زيرساخت هاي امنیتي -4 -4-10

  

 مديريتيبخش       -5

در بخش مديريتي، اطالعات مربوط به ديدگاه هاي مديريتي سازمان در پروژه ارائه مي شود از اين طريق پیشنهاد دهنده مي تواند با 

 .اطالعات اين بخش مي تواند شامل موارد زير باشد. محدوديت ها و شرايط اجراي پروژه آشنا شود

وظايف و نحوه ارائه گزارش , ارتباطات کاري, اجرايي شامل تاريخ هاي تحويل در فازهاي مختلفبرنامه پروژه که شامل يک برنامه  -5-1

 .هاي کار است

 .برنامه زمان بندي شده پروژه که از تاريخ آغاز تا پايان پروژه تمامي جزئیات را به اطالع سازمان خواهد رساند -5-2

امل مباحث و شیوه هاي مديريتي و نظارتي و تضمیني براي چگونگي طراجي گستره روش طراحي، توسعه و پیاده سازي که ش -5-3

 .اجراي نهايي و گارانتي مي باشد, تست ها, خدمت مورد نظر

 تعیین تیم مديريت پروژه از سوي فروشنده به همراه ذکر نفرات اصلي اجراي پروژه و چگونگي استقرار تیم پروژه -5-4

 تحويل، نصب و راه اندازي سیستم هاچگونگي  -5-4-1

 روش آزمون پذيرش -5-4-2

 .هم زمان و پس از پروژه است, چگونگي آموزش که بیان کننده همه آموزش هاي پیش -5-4-3

 .چگونگي پشتیباني که شامل تشريح کلیه فعالیت هاي پشتیباني و جگونگي ايجاد آن است -5-4-4

 رآورده هاي پروژهروش مستند سازي ف -5-4-5

  

 ها درآمد و ها هزينه بخش       -6

بايد جزيیات هزينه هاي قابل پیش بیني و احتمالي را از  RFPدر اين بخش همانطور که از نام آن بر مي آيد سازمان ارائه دهنده : هزينه ها

شرکت خدمات دهنده بايد هزينه هاي مختلف را به صورت تفکیکي با جزيیات کامل و در نهايت به صورت رقم کلي . پیشنهاد دهنده بخواهد

 . م نمايدالبه سازمان اع
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مختلف پروژه به صورت مشابه و با پیروي از يک جدول خاص  شايسته است همه شرکت ها قیمت هاي پیشنهادي خود را براي بخش هاي

 ارائه نمايند تا امکان مقايسه دقیق تر وجود داشته باشد

 :اشاره مي کنیم به شرح ذيل ادمه آيتم هاي قابل درج در اين بخش در 

 ارائه ساختار يکسان براي نحوه دريافت قیمت از پیشنهاد دهندگان -6-1

 هزينه سخت افزاري به تفکیک تمام قطعات با ذکر بازه زماني  -6-2

 هاي تولید يا تامین نرم افزار با مشخص شدن نوع لیسانس و سطح نسخه هاي مورد استفادههزينه   -6-3

 هزينه هاي نصب -6-4

 نگهداري و پشتیباني, هزينه هاي اجرايي شدن -6-5

 هزينه هاي آموزش -6-6

 هزينه هاي مستند سازي -6-7

 ....سفر ها و, انسانيزينه هاي مديريت پروژه به تفکیک نیروي ه -6-8

 هزينه هاي مشاوره -6-9

 هزينه هاي گارانتي -6-10

 هزينه هاي متفرقه -6-11

 آنالیز قیمت پیشنهادي و مزيت هاي نسبي قیمت ها -6-12

بايد اطالعاتي در مورد درآمد هاي تخمیني مورد انتظار از اجراي پروژه آورده شود که شامل پیش بیني  RFPدر  -رآمد هاد -6-13

اوضاع بازار و برآوردهاي رشد استفاده سرويس هاي مورد نظر براي دوره هاي اقتصادي سال هاي آتي و مدت زماني که الزم است تا 

 .مشتريان سازمان به کاربران سرويس ها تبديل شوند

  

 پیوست ها      -7

 .در اين بخش اطالعات جنبي شامل متن ها، تصاوير و سند هاي قابل استفاده و مفید براي پیشنهاد دهندگان تهیه و ارائه مي شود

 متن و ساختار کلي قرارداد  -7-1

 ساختار مورد نظر سازمان براي دريافت پیشنهاد ها -7-2

 .هاي مرتبط با سازمان که شامل اطالعات آماري و مستندات فني باشدتحقیق هاي و بررسي  -7-3

 اطالعات مورد نیاز در ارتباط با پروژه  -7-4
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 بنویسیم؟ RFPچگونه 

براي سیستم هاي اطالعاتي چه متعلق به سیستم اطالعاتي يک سازمان اقتصادي باشد و چه يک بخش  RFPاولین گام براي نوشتن يک 

ها، کاربردي، تصمیم گیري براي تعیین نیازهايي است که سیستم هاي جديد بايد آنها را تامین کنند و پوشش دهند که اغلب از آن به تحلیل نیاز

 .ر مي شودتعريف نیازها يا فرآيند تعريف نیازها تعبی

ساير سازمان ها و بخش ها مي کنند که شامل  RFPمخصوص به خود، اقدام به کپي کردن نسخه  RFPبرخي از سازمان ها به جاي تهیه کردن 

هر چند که ممکن است اين فکر به ذهن خطور کند که اين کار باعث صرفه جويي در وقت و کار مي شود . نیازها و محدوديت هاي متفاوتي است

ود نبايد فراموش کرد که اين راهبرد شبیه اين است که شما راه حلي که با مطالعه فراوان براي مشکالت ديگران ارائه شده است را براي کار خ اما

 .انتخاب کنید

 

 نیازهای خود را تعریف کنید

بايد با بررسي هاي جامع و دقیقي پیرامون نیازهاي سازمان شما همراه باشد فرآيندي که مي تواند در نشست هاي  RFPفاز شناسايي نیازها در 

 .مختلف براي تعاطي افکار و تبادل نظر در بخش هاي مختلف سازمان شکل بگیرد

در اين حالت . مديريتي و کارشناسان مي شود با گزينش يک مدير پروژه ، کاربران به تیم هاي اجرايي تبديل خواهند شد که شامل هر دو سطح

يک سري نشست هاي گروهي برنامه ريزي خواهد شد و سپس هر کدام از تیم ها در مورد بخشي از کارکردهاي مورد انتظار از سیستم هاي جديد 

 .به مطالعه مي پردازند

به کار رود به واسطه توضیح فروشندگان، سمینارهاي سطح باال،  کاربران مي توانند با ويژگي ها و امکاناتي که قرار است در سیستم هاي جديد

 .مقاله هاي موجود در ژورنال هاي تجاري و گفتگو با ساير همکاران و سازمان ها آشنا شوند

. شويق کنندمديران پروژه انتخاب شده مي توانند کاربران را براي فکر کردن و بیان آنچه در سیستم موجود مي پسندند و آنچه نمي پسندند ت

بخش هاي مهم سیستم هاي موجود بايد به لیست نیازهاي سیستم هاي جديد اضافه شوند همچنین بخش هاي مطلوب غیر موجود نیز بايد 

 .شناسايي و به اين لیست اضافه گردد

 هاي نیازمندي لیست يک. بنمايد کاربران نیازهاي شناسايي براي زيادي بسیار کمک تواند مي  دستیابي به لیستي از وظايف و جزيیات مورد نیاز

 .ري ايده ها و نظرهاي جديدي در مورد بخش و وظايف مورد لزوم و انتظار در آينده براي سیستم شودگی شکل باعث تواند مي خوب

RFP ت فروشندگان استفاده هاي تهیه شده توسط فروشندگان سیستم ها هم مي تواند مفید باشد اما بايد با دقت و توجه کافي در مورد محصوال

 .شوند

 از کنار نیازها به سادگی نگذريد

 . بگنجانید بسیار مشکل است RFPپس از شناسايي و تعريف نیازها تصمیم گیري براي اينکه چه نیازهايي را در 
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دار خواهد بود اما در مورد  بنويسیم تاکید بر وجود سقف به عنوان يک نیاز خیلي خنده RFPبه عنوان مثال اگر بخواهید براي ساختن يک خانه 

 .سیستم تهويه مطبوع مرکزي ساختمان اين مورد قابل تامل خواهد بود

 

 اولویت بندی

لیست نیازمندي هاي سیستم جديد را به طور کامل تهیه و تکمیل کرده ايد بايد همه موارد را به ترتیب اهمیت رتبه طمئن شديد که موقتي که 

موارد به علت محدوديت هايي که داريم مجبور هستیم جايگاه باالتري به آنها اختصاص دهیم ولي در مواردي که به هر حال در برخي . بندي کنید

 .از حساسیت کمتري برخوردار هستند مي توان رتبه دلخواه را به آنها اختصاص دهیم

، نکته هاي بیشتر و دقیق  ين طريق در فاز ارزيابي سیستماز ا( مثالً الف براي اجباري)هر کدام از نیازها بر اساس اولويت ها کد گذاري خواهد شد 

به معني اطالعات صرف  ”I“همچنین مواردي که تمايل به کسب اطالعات بیشتري در مورد آنها داريد با کد . تري پیرامون هر يک ارائه خواهد شد

رائه نخواهند کرد و فقط به ارائه راهنمايي و اطالع رساني مشخص کنید اما بدانید که فروشندگان در فاز تحلیل سیستم، درباره آنها پیشنهادي ا

 .مي پردازند

 

 نوشته های خود را تنظیم کنید

شما نیازهاي مورد انتظار در سیستم بايد با دقت و خالصه وار تهیه شوند به گونه اي که فروشندگان نیازي به تالش براي حدس زدن منظور اصلي 

 .نداشته باشند

فراموش نکنید بايد هدف خود را به سادگي مطرح کنید و نیازي به نمايش توانمندي خود در ادبیات . ام هاي ساده استفاده کنیداز کلمات کوتاه و ن

 . به جاي استفاده از پاراگراف هاي مبهم، از کلمه هاي موثري براي ذکر انتظارات خود از سیستم استفاده کنید. به فروشندگان نیست

مفهوم اختصاص دهید در اين صورت فروشندگان سیستم مي توانند پاسخ هاي دقیق تر و فني تري براي هر بخش فراهم  هر کدام از موارد به يک

 .کنند

اگر شما مجموعه اي از کاربردهاي مورد انتظار را در يک سوال واحد بگنجانید شرکت فروشنده سیستم در صورتي که حتي يک بخش از سرويس 

 .خود داشته باشد براي جلب نظر شما پاسخ مثبت خواهد دادمورد نیاز شما را در سیستم 

  

 :کنم در ادامه چند نمونه از جمله هاي واضح براي ذکر کاربري هاي مورد انتظار جهت گزينش نرم افزار سیستم منابع انساني ارائه مي 

 : هاي مرورد انتظار از سیستم کاربري 

 مهارت هاي خاص ارائه امکان جستجو و لیست کردن کارکنان با -1

 امکان چاپ گزارش هاي مناسب در مورد بیمه خدمات درماني کارکنان -2
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 امکان انطباق پرونده هاي پرسنلي کارکنان با سیستم هاي حضور و غیاب و حقوق و دستمزد -3

 امکان بررسي وضع حقوق کارکنان با استفاده از قوانین مختلف مالیاتي کشور -4

 بر اساس دوره هاي زماني تعريف شده از سوي کاربر سیستم امکان تهیه گزارش هايي از کارکنان -5

 امکان ايجاد تغییرات بالدرنگ در وضعیت پرونده کارکنان -6

 امکان ايجاد سطوح دسترسي براي کارکنان و مديران -7

 مهارت هاي خاص ارائه امکان جستجو و لیست کردن کارکنان با -8

 امکان چاپ گزارش هاي مناسب در مورد بیمه خدمات درماني کارکنان -9

 امکان انطباق پرونده هاي پرسنلي کارکنان با سیستم هاي حضور و غیاب و حقوق و دستمزد -10

 امکان بررسي وضع حقوق کارکنان با استفاده از قوانین مختلف مالیاتي کشور -11

 بر اساس دوره هاي زماني تعريف شده از سوي کاربر سیستم امکان تهیه گزارش هايي از کارکنان -12

 امکان ايجاد تغییرات بالدرنگ در وضعیت پرونده کارکنان -13

 امکان ايجاد سطوح دسترسي براي کارکنان و مديران -14

 امکان دسترسي از طريق وب -15

  

 استخراج تفاوت ها

گفتیم که ذکر لزوم وجود سقف و کف براي خانه ر اين مثال د،  خت خانهسا مثال به گرديم بازمي، اينکه بتوانیم تفاوتها رو استخراج کنیم براي 

وقتي مي توانیم نظر بهتر ،  ...هر پنجره ها و، نوع و ظا موضوع خنده داري خواهد بود اما در مورد نوع کابینت ها، نوع طراحي اتاق ها، رنگ ديوارها

در براي خانه اي که لي روشن خمثال وجود پارکت هاي . بهتر خواهند بودويژگي هايي در کدام خانه چه مشخص کنیم که و دقیق تري بدهیم که 

 .خواهد بودجالب آفتابگیر  خانه هايقرار دارند مناسب خواهد بود و برعکس پارکتهاي تیره براي سايه طرف 

پنج سال آينده در سازمان باقي خواهد ماند بنابراين مطمئن باشید که با همه کاربران سیستم مالقات کرده ايد و از حداقل تاثیر تصمیم شما تا 

اين کار نه تنها به شما در گزينش بسته آموزشي کمک مي کند بلکه باعث افزايش عالقه و توجه کاربران به حفظ و . ها آگاهي يافته ايدنیازهاي آن

 .نگهداري و کار بهتر و در نتیجه افزايش راندمان کاري پس از خريد سیستم هاي جديد مي شود

ل يک سیستم کاربردي کوچک باشید در هر صورت بايد پیش از امضاي قرار داد خود چه قصد خريد يک سیستم جامع داشته باشید و چه به دنبا

سواالتي پیرامون امکانات، بخش هاي مختلف، هزينه ها و ساير ضوابط و معیارهاي سیستم . با فروشنده سیستم سواالت متعددي را از وي بپرسید

 .اطالعاتي به دست آوريد... مات پشتیباني وبپرسید همچنین در مورد شرکت فروشنده سیستم از نظر سابقه، خد

 به عنوان مثال برنامه هاي آموزشي و . بررسي هاي دقیق در فاز گزينش کمک بزرگي براي مواجه با مشکالت پیش بیني نشده خواهد کرد



   13 :صفحه                                                                                                    F.PR.تهیه صول ا

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  فـکـر سـبـز ایت چکیده توسط وبس نای

 .پشتیباني فروشندگان سیستم ها مي تواند گزينه هاي مثبتي براي تشويق شما به انتخاب يک سیستم باشد

خدمات مي تواند در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد اما در غیر اين صورت شما مي توانید در مورد گزينش يک فروشنده ديگر که خدمات اين 

 .مشتري پسند تر و هماهنگ تري با نیاز هاي سازمان دارد، تصمیم گیري کنید

 

 اول بپرسید، بعداً خرید کنید

 آنها براي را مناسب  لف در نظر بگیريد و از هر يک از فروشندگان بخواهید تا پاسخ هايمخت هاي پرسش طرح براي  بايد بخشي را RFPدرمتن

 اعالم آن اجراي نحوه و مکان ، آموزشي مواد انواع باره در را خود روش تا بخواهید شرکتي هر از بايد آموزش زمینه در مثال عنوان به. کنند تهیه

 .زار مي شود آيا هزينه سفر آنها به عهده شماستبرگ شما شرکت محل در آموزشي دوره اگر. نمايد

 است؟خواهد بود و نحوه محاسبه هزينه اين خدمات چگونه چگونه قابل ارائه خدمات پشتیباني روش 

  اند؟ گرفته نظر در احتمالي مشکالت و سواالت از تلفني پشتیباني براي را مشخصي زماني بازه آيا 

آنها چیست و شرکت چه روشهايي را کم کردن آنرا به کا رفع دسته بندي مشکالت و و فرآيند  شويد آگاه احتمالي مشکالت از توانید مي چگونه

 ؟مي گیرد 

 لحاظ مي شود يا به ازاء هر تماس هزينه اي اختصاص مي يابد؟  ديگر پشتیباني خدمات جزء تلفني پشتیباني هزينه آيا 

 ساعته و هفت روز در هفته ارائه مي شود؟  24آيا خدمات پشتیباني به صورت 

 آيا با توجه به محل جغرافیايي شما آن شرکت مي تواند خدمات پشتیباني را در ساعت هاي کاري به شما ارائه دهد؟

 خدمات پشتیباني به شما کجاست و چه تعداد نیروي فني و کارشناس در آنجا مشغول هستند؟نزديکترين دفتر 

آنها از شرکت سرويس دهي  هايروشفرآيند و و ت ساکل کشور ، استان يا منطقه شما چگونه  نمايندگي شرکت در دفاتر غرافیايي جدگي نپراک

 ؟آنها چیست سرويس دهي محاسبه هزينه نحوه و طبعیت مي کند 

شما بايد بدانید که . ، بايد اطالعات بیشتري نیز در مورد تاريخچه و شیوه همکاري آن شرکت در اختیار داشته باشید گذشته از آموزش و پشتیباني

چه تعداد کاربر در سال هاي گذشته از سیستم هاي آنها بهره برداري . چه تعداد کاربر دارندشرکت طرف شما چه مدت به اين کار اشتغال دارد و 

 کرده اند؟

سیر رشد و بازدهي شرکت چگونه بوده است؟چه مقدار هزينه مستقیما به تحقیق و توسعه اختصاص يافته است؟آيا شرکت طرف شما سهامي 

 خاص است يا عام؟ 

فقط به شما کمک نمي کند که شرکت مورد نظر را بشناسید بلکه جايگاه آنها را نسبت به ساير شرکت ها و رقبا در اختیار داشتن اين اطالعات 

 .مشخص مي سازد

 . کسب اطالعاتي در مورد تعداد مشتريان که از سیستم هاي مختلف يا همانند آنچه شما نیاز داريد استفاده مي کنند بسیار مفید خواهد بود
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 کنون شکايتي از سیستم هاي خود داشته اند يا خیر؟ مشتريان تابايد دانست که آيا 

مشتري اخیر خود را معرفي کنند تا از اين طريق  10الي  5هنگامي که در خواست هاي خود را به فروشندگان ارائه مي دهید از آنها بخواهید که 

 .به میزان توجه شرکت به رضايت مندي مشتريان پي ببريد

 

 ارتقاء سیستم در آینده

. در مورد سیستم ها بايد مورد پرس و جو قرار گیرد برنامه هاي شرکت فروشنده سیستم براي ارتقاء سیستم در آينده استنکته مهم ديگري که 

 چه با و تاريخي چه در را  بنابراين در مذاکرات خود بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهید و بپرسید که تولید کننده سیستم ارتقاء بعدي سیستم

 .يدي اعمال خواهد کردجد اتامکان و ها بخش

ن ارتقا سیستم چه هزينه هايي را از جنبه پیاده سازي، آموزش، و سفارشي سازي در پي خواهد داشت؟ آيا شرکت فروشنده براي گروهي از مشتريا

هید تا برنامه هاي ويژه خود را از فروشنده بخوا. امکانات خاصي در نظر مي گیرد و اين امکانات چه تاثیري در باالرفتن قیمت هاي پیشنهادي دارد

 .براي شما ذکر کند... براي آينده با شرايط و مفاد مختلف از جمله گارانتي و

وجود  RFP، اجرا براي تحقیق و پرسش از فروشندگان در باره بخش هاي مختلف سیستم در فرايند تهیه  موضوعات متعدد ديگري مانند نگهداري

 . دارد

چراکه با مجموعه اي از سواالت يکسان براي تمام فروشندگان مي توانید آنها را با . بهترين راه براي به دست آورده اين اطالعات است RFPنوشتن 

 .هم مقايسه کنید و با حفظ آنها به هنگام قرار دارد آنها را مورد توجه و مالک قرار دهید

   

 برای پروژه های وب بنویسیم RFPچگونه یک 

يکي از بزرگترين داليل اشتباهات که موجب مشکالتي بین مشتري ها و شرکتهاي توسعه دهنده خدمات اينترنت و وب هستند اطالعات شايد  

 .ناکافي در درخواست طرح پیشنهادي نوشته شده باشد

بسیار ساده است اما قسمت دشوار کار  معموال براي مشتري ها بیان اينکه دقیقا چه چیزي مي خواهند و از انجام يک پروژه چه انتظاراتي دارند

اغلب اتفاق مي افتد که مشتري ايده هاي کوچکي در مورد آنچه مي خواهد و نیاز دارد به شما . براي آنها نوشتن و مکتوب کردن اين نیاز هاست

خواهد به دست آورد دارد اما در بیان مثالً اگر قرار است براي او يک وب سايت طراحي کنید او يک ديد کلي نسبت به آنچه مي . ارائه مي دهد

 .جزيیات ايده هايش عاجز است

گاهي اوقات مشتري از نداشتن ايده و ديدگاه خاصي آگاه است و گاهي مي داند که چه مي خواهد ولي تجربه توسعه دهندگان را در آن شاخه 

 .خاص بیش تر از خود مي داند

 . پروژه هاي شماست براي سنجیده و شده لعهمطا هاي  با هدف دريافت طرح RFPآماده کردن يک 
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 .با اين کار شما مي توانید در زمان بر خوردن به پروژه هاي گران و پیچیده با آرامش و دقت و ديد بازتري تصمیم گیري نمايید

و  داريم نیاز آنچه به نسبت خاص اي ايده داشتن از قبل نظر مورد امکانات و جزيیات همه نوشتن دشواري   RFPبخش بزرگي از مسئله تهیه 

 .چگونگي عملکرد پروژه در وب است

همچنین بايد خاطر نشان کرد که توسعه پروژه هاي تحت وب چند سالي است که به صورت جدي مطرح شده اند و از اين رو نبايد تعجب کرد 

 .براي اينگوه پروژه ها نداشته باشند RFP انواع نوشتن براي را الزم تجربه و دانش ها پروژه گونه اين مشتريان از بسیاري  که

 . هاي پروژه هاي تحت وب فرق مي کند RFPبراي ساختن يک پل و يا نصب کردن شبکه کامال با  RFPنوشتن 

تصوير و تشريحي نسبت به آنچه پروژه بايد داشته  RFPمطلوب ترين حالت براي يک شرکت يافتن يک مشاور زبردست است تا قبل از نوشتن 

 .بوجود آورد باشد

خوب شودکه در نهايت باعث تسهیل در روند اجراي پروژه به نفع هر دو طرف خواهد  RFPيک مشاوره خوب مي تواند منجر به نوشته شدن يک 

 .شد

شرکت شما  RFPمن دو مرحله براي روند اجراي طرح پیشنهاد مي کنم در مرحله اول به جستجوي شرکت هايي بپردازيد که بتوانند در مناقصه 

 .کنید انتخاب را برايند کار اين عهده از بتوانند کنید  شرکتي که فکر مي 4يا  3ترجیح بر اين است که . کنند

هیه براي اين کار الزم است مجموعه اي از اطالعات اجمالي که شرکت هاي عالقه مند به همکاري با شما ممکن است به آنها نیاز پیدا کنند را ت

 -ابتدايي بايد بر روي اهداف و ديدگاه ها تاکید کنداين اطالعات . کنید

مثالً شما مي خواهید سايتتان چه کاري انجام دهد؟ داليل شما براي راه اندازي يک وب سايت چیست؟ الزم نیست خیلي طوالني درباره اين 

 :مسائل توضیح دهید متني مانند نمونه زير کفايت مي کند

در دنیا، فروش ....... ساختن و تقويت کردن نام تجاري: ري براي ساختن يک وب سايت با ويژگي هاي زير داردبه دنبال يک همکا............شرکت

 .تماس بگیرند...............................شرکت هاي عالقه مند مي توانند با. ، قابلیت پشتیباتي مشتريان شرکت...................محصوالت

  

محصوالت آن را معرفي کنید و مقداري اطالعات در باره زماني که در ذهن خود براي پرژه در نظر گرفته ايد اعالم کنید شرکت خود و فعالیت ها و 

 .و منابعي را که قصد داريد براي پروژه صرف کنید معرفي کنید

در اين . شتر هستند مالقات داشته باشیدبا افرادي که پاسخي براي شما ارسال مي کنند صحبت کنید و با کساني که مايل به دريافت اطالعات بی

 .شرکت محدود کنید 4تا  3شما بايد تعداد شرکت کنندگان در مناقصه را به  .خود را آغاز نمايید RFPشرايط شما مي توانید کار تهیه 

 :طرح هاي پیشنهادي بايد شامل بخش هاي زير باشند

 .و هزينه ها مي باشدخالصه مديريتي که شامل شرح مختصري از مسیر اجراي پروژه     -1

 اطالعات شرکت به همراه جزيیات مالي -2

 تصديق نامه هايي از مشتريان قبلي که براي آنها پروژه هايي انجام داده ايد به همراه اطالعات تماس و وب سايت هاي مربوط به آنها -3
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 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  فـکـر سـبـز ایت چکیده توسط وبس نای

 تشريحي از روند توسعه  -4

 روش ارائه پیش نويس -5

 کنترل کیفیت -6

 آزمايش -7

 هاي آنهاتیم اجرايي و پتانسیل  -8

 برنامه زمان بندي -9

 جزيیات هزينه ها و پرداخت ها -10

 زمان و شرايط -11

چیزي شبیه به . برنامه زمان بندي مناسبي را براي طرح پیشنهادي و يا روند اجرايي پروژه تنظیم کرده ايد RFPاطمینان حاصل کنید که در 

 :نمونه زير

 اتمام زمان دريافت درخواست هاي همکاري -ارديبهشت 10 -1

 بررسي صالحیت ها -ارديبهشت 20 -2

 تهیه لیستي از شرکت کنندگان منتخب مناقصه -ارديبهشت 22 -3

 به شرکت هاي منتخب RFPارسال  -ارديبهشت 30 -4

 بررسي پاسخ هاي رسیده -خرداد 15 -5

 گزينش برنده مناقصه -خرداد 20 -6

 نخستین جلسه براي کار بر روي پروژه -خرداد 22 -7

 شرکت منخب بر روي پروژهآغاز به کار فعالیت  -خرداد 30 -8

 اول مرحله پیشرفت گزارش –تیر  20 -9

 گزارش پیشرفت مرحله دوم -مرداد 10  -10

 پايان کار پروژه و گزارش نهايي -مرداد 30 -11

 خودممکن است برنامه زمان بندي شما از جزيیات بیشتري نیز برخوردار باشد ولي به هر حال بايد اطالعات کلي الزم را در اختیار شرکت همکار 

 .قرار دهید

 کار بهترين شود  RFPتمرکز مناسب بر روي شرکت هاي پیشنهاد دهنده در مناقصه مي تواند باعث پوشش کامل اهداف و ديدگاههاي شما در

 .پیشنهاد کنند شما پروژه براي را مناسب هاي حل راه بازتري ذهنیت با بتوانند تا است ها شرکتاين  نکردن محدود منظور اين به دستیابي براي
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 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  فـکـر سـبـز ایت چکیده توسط وبس نای

 :منابع 

 انتشارات تولید دانش-83 -برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطالعات و ارتباطات -، علیرضا علي احمدي

 Request for Proposal  (RFP)تهیه -سمیه السادات,  بخیرنیا

  

http://EzineArticles.com/Writing an RFP (Request for Proposal), -Meryl K. Evans  

http://brucemorris.com -How to Write a Request for Proposal for a Web Project  -Bruce Morris 
http://www.olcsoft.com/select.htm 
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