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بخش اول – اطالعات اداری و اجرایی
مقدمه :
پس از ادغام سازمان بهداری با دانشگاه در سال  1314تاسيس و تاكنون در زمينه های مختلف خدمات
حقوقی و مشاوره ای را در سطح استان پهناور فارس به كليه واحدهای تابعه دانشگاه (ستادی،اداری،آموزشی،درمانی
،خدماتی ،شبكه ها) ارائه كرده است
از آنجائيكه آگاهی و اطالع از قوانين نقش ارزنده ای درپيشگيری از حوادث مسئوليت زا و دعاوی مختلف دارد
بنابراين يكی از رسالتهای مهم اداره حقوقی تعليم و آموزش مسائل و موضوعات حقوقی مورد نياز و ضروری برای
مجموعه دانشگاه به تفكيک مسئوليتها و نوع كار می باشد كه از ابزار متناسب با شرايط در اين راستا استفاده شود.
يكی ديگر از رسالتهای مهم اداره حقوقی حفظ حقوق دانشگاه و دفاع از آن در مراجع قضايی و قانونی است كه
به حسب مورد در دعاوی له و عليه دانشگاه اين رسالت متجلی می شود .اين واحد جهت انجام بخشی از رسالت
خويش كه همان انجام امور حقوقی دانشگاه و واحدهای آنها می باشد در پی مكانيزه نمودن روند موجود از طريق
بكار گيری نرم افزار می باشد.

شرايط شركت در مناقصه
با توجه به درخواست واحد و بررسی ها صورت گرفته و وجود نرم افزار آماده و از قبل طراحی شده ،شركت
امداد رايانه شيراز به اين منظور انتخاب گشته است .بديهی است تمامی امكانات نرم افزار حقوقی و امالک اين
شركت به عنوان پايه موردنياز بوده و به عالوه مواردی كه در اين  RFPمطرح می گردد.

نحوه تهيه و ارسال پيشنهادها
شركت امدادرايانه شيراز می بايست پيشنهاد قيمت و مدت زمان پياده سازی را حداكثر پنج روز بعد از دريافت
 RFPو به فرمت خواسته شده در اين نوشتار تحويل بدهد.
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ضمانت حسن انجام كار:
شركت موظف است معادل  10درصد از مبلغ كل قرارداد برای انجام امور مربوط به اين  RFPرا به عنوان
ضمانت حسن انجام كار به صورتی كه دانشگاه تعيين می كند ،را تهيه و ارائه نمايد.
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بخش دوم – اطالعات فنی
كليه امكانات موجود در نرم افزار مديريت حقوقی و امالک شركت امداد رايانه شيراز (ورژن  )11/3به عالوه
موارد زير:
 ثبت پرونده های قضايی و شبه قضايی در  2قالب پرونده های حقوقی و كيفری در مراحل مختلف شامل
:
 دادسرا ،بدوی ،واخواهی ،تجديدنظر ،فرجام خواهی ،حل اختالف ،جلب ثالث ،اجرايی
 جستجوی پرونده ها بر اساس آيتم های مورد نياز كاربر
 اسكن پرونده ها
 چاپ محتويات هر پرونده
 امكان چاپ خالصه هر پرونده جهت اتصال به پرونده فيزيكی
 سهولت ورود اطالعات با استفاده از قلم نوری
 سهولت دسترسی به اطالعات پرونده ها
 اسكن و ذخيره تمامی مستندات پرونده
 چاپ بر روی تمامی فرم های دادگستری (اظهارنامه  /دادخواست).. /
 گزارش جامع بر روی پرونده ها بر اساس كليه فيلدهای برنامه

 مديريت امالک و اراضي شامل :
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 مشخصات مكانی و كاربری
 وضعيت و سند اوليه
 گزارش كارشناسی
 مشخصات ريالی و موافقت نامه خريد
 و گزارشات جامع بر روی همه فيلدها
 تعريف سطوح مختلف دسترسی
 محرمانه باقی ماندن برخی اطالعات و پرونده ها بر اساس نياز كاربران
 ثبت هزينه های هر پرونده و گزارشات مالی هزينه و درآمد واحد حقوقی

 فرم مربوط به كارشناس حداقل شامل موارد زير باشد:
 نام
 نام خانوادگی
 سمت
 شماره پرسنلی
 شماره شناسنامه
 كد ملی
 تلفن اداری
 موبايل

 فرم اوقات دادگاه
 اين صفحه هنگام ورود كارشناس به سيستم به صورت همزمان باز می شود و با كليک روی هر وقت
كليه مشخصات آن پرونده و اينكه در چه مرحله ای است باز می شود.
 دادگاه
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نام كارشناس

مكان

زمان

موضوع پرونده

مشخصات پرونده

 هر كاربر تنها مشخصات پرونده های مختص خودش را مشاهده می كند و قابليت دسترسی به پرونده
های كارشناسان ديگر را ندارد
 تا زمانی كه كارشناس گزارش خود از دادگاه را ثبت نكند آالرم وقت دادگاه روشن باشد تا رئيس واحد يا
وكيل متوجه عدم ثبت گزارش يا عدم رفتن كارشناس به دادگاه شوند.

فرم مربوط به اطالعات پرونده شامل:
كالسه دادگاه
 كالسه اداره
 كالسه كالنتری
 نوع پرونده:حقوقی –كيفری-ديوان عدالت-اداره كار-شورای سازش
 حداقل آيتم هاي موردنياز در نوع پرونده هاي حقوقي و كيفري شامل:
 خواهان /شاكی
 خوانده/متشاكی
 موضوع
 كالسه اداره
 كالسه كالنتری
 كالسه دادگاه
 وضعيت پرونده
 نام كارشناس
 تاريخ تشكيل پرونده
 تاريخ اتمام پرونده(به صورت تقويمی قابل انتخاب باشد)
 حوزه:دادسرا ..............................شعبه دادگاه .........................شورا........................كالنتری.........................
 گزارشات كارشناس
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 نتيجه پرونده
 نمايش پرونده

 حداقل آيتم هاي موردنياز در فرم مربوط به تامين اجتماعي شامل:
 در خصوص تشخيص مطالبات
- شماره اعالميه بدهی
- تاريخ
- مربوط به حق بيمه معوقه آقای/خانم
- كارفرما
- نام
- شماره كارگاه
- نوع فعاليت كارگاه
- شماره و تاريخ اعالم بدهی
- آدرس كارگاه
- شرح اعتراض
- تاريخ اعتراض
- شماره ثبت اعتراض
- شعبه رسيدگی كننده
- نام كارشناس رسيدگی كننده
- نتيجه


 حداقل آيتم هاي موردنياز در پرونده اداره كار شامل:


نام و نام خانوادگی

محل كار

شغل

آدرس

 خواهان
 خوانده
 خواسته
 محل محضور
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 شعبه تشخيص
 هيات حل اختالف
 زمان حضور
 گيرنده دعوتنامه
 تاريخ ابالغ
حداقل آيتم هاي موردنياز در فرم شوراي سازش شامل:
 اعالميه بدهی...................................تاريخ...........................
 نام كارگاه

كد كارگاه

 شماره قرارداد
 نشانی
 ذينفع
 سابق كاری از ................لغايت..............
 مبلغ بدهی
 تاريخ ابالغ
 مهلت ا عتراض
 كارشناس رسيدگی كننده
 نتيجه
صدور راي شامل:
 نام و نام خانوادگی

محل كار

شغل

آدرس

 خواهان
 خوانده
 خواسته
 شرح رای
 نمايش فرم
امالک شامل:
- نام ملک
- وضعيت حقوقی ملک:ملكی-موقوفه-استيجاری-اجاره به شرط تمليک
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- پالک ثبتی اصلی
- پالک ثبتی فرعی
- بخش
- شماره ثبت
- شماره دفتر
- شماره دفترچه مالكيت
- شماره ثبت د رخزانه دولت
- محل استقرار
- كد پستی
- مساحت دقيق عرصه
- مساحت دقيق اعيان
- طبقات
- سال ساخت
- سال اخذ سند
- وضعيت سند مالكيت
- وضعيت ملک:فعال يا غير فعال-قابل استفاده يا غير قابل استفاده-حصار دارد يا ندارد
- نوع بهره برداری:بهداشتی-درمانی-اداری-آموزشی-مسكونی-تجاری
- توضيحات
- هزينه الزم جهت :ديواركشی-حصاركشی-اخذ سند مالكيت
- ارزش ملک:قيمت روز-قيمت منطقه بندی
- شماره اشتراک برق و آب و گاز
- امالک فروخته شده
- وضعيت امالک اجاره داده شده
* نقشه زمين و ساختمان و تصوير ملک و تصوير سند رسمی-كروكی و جانمائی كلک
فرم مربوط به قسمت تعهدات حداقل شامل:
 نوع تعهد:ماموريت اموزشی-خروج موقت از كشور-بورسيه خارج كشور-كارپردازان و صندوق داری-
فرصت مطالعاتی
- نام و نام خانوادگی متعهد
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- محل اشتغال
- آدرس متعهد
- شماره تماس متعهد
- ميزان تعهد
- نام و نام خانوادگی ضامن:
- محل اشتغال ضامن
- آدرس ضامن
- شماره تماس ضامن
- اتمام تاريخ تعهد(چند روز مانده به پايان زمان تعهد برنامه آالرم دهد)
- نمايش سند تعهد اسكن شده
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الزامات نرم افزار حقوقی و امالک
امکانات کلی نرم افزار
 امكان مشاهده برنامه كاری هر روزه توسط كارشناس و وقتهای دادگاهی در حين ورود به برنامه
 يادداشت رئيس واحد و وكيل واحد به كارشناس به صورت نوشته متحرک در باالی صفحه
 امكان كار كاربران به صورت همزمان
 قابليت تعريف كاربران متفاوت با سطح دسترسی متفاوت
 قرارگيری فرمهای مربوط به هر بخش به صورت خام و قابليت پر كردن و پرينت گرفتن مثل فرم لوايح
 ساخت تمام فرم های مورد نياز هر كاربر
 طراحی فرم های قابل چاپ
 قابليت دسترسی به فرمهای تكميل شده كه در سيستم نمونه تكميل شده آن وجود دارد
 امكان دسترسی رئيس واحد به پرونده های هر كارشناس و وضعيت آخر پرونده و اقدامات كارشناس
 تمام زمانها و تاريخها به صورت تقويم انتخابی باشند.
 جهت تمام صفحات خروجی در قالبهای متفاوت وجود داشته باشد ()Pdf,Html,Excel,Text,Bdf,Jpg
 زمانی كه قسمتی از كلمه تايپ می شود كلمه كامل بيايد ()Auto complete
 امكان ورود كاربران از مراكز استان فارس و ورود اطالعات و مشاهده اطالعات مربوط به واحد خود (اين
قسمت از برنامه تحت وب باشد)
 امكان ورود پيغام به صفحات هر رابط و خواستن آمار مورد نياز
 شركت مجری موظف است فيلم و مستندات آموزش نرم افزار را در اختيار كارفرما قرار دهد .همچنين سی
دی نصب و مستندات نحوه راه اندازی نرم افزار بايستی در اختيار كارفرما قرار گيرد به طوريكه كارفرما
جهت راه اندازی نرم افزار وابسته به شركت نباشد.
 شركت موظف است ساختار ديتابيس و مستندات آن را در اختيار كارفرما قرار دهد
 گارانتی نرم افزار در سال اول رايگان و به عهده شركت می باشد.
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موارد فني پيشنهادي جهت توليد نرم افزار عبارت است از:
 -1نرم افزار هم به صورت دسكتاپ و هم به صورت ( Webبرای قسمت های گفته شده) در دسترس
باشد و قابليت تبادل اطالعات از طريق وب سرويس با امنيت مناسب را داشته باشد .همچنين بايستی
طراحی ديتابيس به نحوی انجام شود كه با افزايش حجم اطالعات كاهش سرعت بارگذاری و اجرا رخ
ندهد.
 -2آن قسمت از نرم افزار كه تحت وب می باشد قابليت پشتيبانی از مرورگرهای مختلف را داشته باشد.
 -3امكان ورود اطالعات هم به صورت آنالين و هم به صورت آفالين وجود داشته باشد.
 -4امكان جست و جوی پيشرفته بر اساس پارامتر های مختلف موجود در نرم افزار و بر اساس نياز كاربر
 -5قابليت اعمال تغييرات ضروری توسط مسئول سيستم ()Administrator
 -1امكانات مناسب و قابل اعتماد برای پشتيبان گيری (  ) Backupاز اطالعات
 -7رابط كاربر زيبا  ،مناسب و كاربر پسند
 -8پشتيبانی از قابليت انتقال اطالعات از طريق XML
 -1عدم وابستگی به Platform
 -10پشتيبانی مناسب و به موقع
 -11برخورداری از سيستم های راهنمای مناسب برای كليه كاربران
 -12از فعاليت ها و عمليات كاربران  logبرداری شود.
 -13كليه مقادير انتخابی در بخشهای مختلف كه دارای مقادير مشخص هستند  ،قابل تعريف و تغيير
در برنامه باشد.
 -14زبان برنامه سازی ،بانک اطالعاتی و معماری در صورتی كه نرم افزار موجود است بايد در پروپوزال
ذكر شده و در غير اينصورت از زبان برنامه نويسی زير استفاده شود:
JAVA
PHP
.NET
بانک اطالعاتی:
MSSQL – MySQL
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در توليد نرم افزار از ورژن های جديد محيط ها و پلت فرم های توليد نرم افزار و بانک اطالعاتی
استفاده شود.
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بخش سوم – اطالعات مدیریتی
ضروری است مجری پيشنهاد مديريتی خود را بر مبنای اين درخواست تنظيم نموده و به كارفرما
تحويل نمايد .پيشنهاد مديريتی نشان دهنده آمادگی پيشنهاد دهنده برای اجرا و مديريت صحيح
پروژه خواهد بود .تنظيم قالب پيشنهاد مديريتی بر طبق استاندارد نماتن خواهد بود .پيشنهاد های
ارائه شده بايد شامل موارد ذيل باشد :
 طرح مديريت پروژه بر مبنای استاندارد نماتن
 زمانبندی پروژه
 روش طراحی توسعه و پياده روی
 چگونگی استقرار تيم پروژه
 چگونگی تحويل و نصب و راه اندازی
 روش آزمون پذيرش
 چگونگی آموزش
 چگونگی پشتيبانی
 برنامه تضمين كيفيت پروژه شامل سازمان ،روشها و ابزارهای الزم
 گزارش پيشرفت پروژه كه كارگزار در حين اجرای پروژه به كارفرما ارائه خواهد نمود شامل
 محتوا ،قالب و برنامه زمانی ارائه آنها
 استانداردهای مرجع
 سياست و ضوابط پيشنهاد دهنده برای استفاده از پيمانكاران فرعی
 تحليل مخاطرات پروژه
 فهرست وظايف و فعاليت هايی كه عوامل كارفرما بايد در طول اجرای پروژه انجام دهند.
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برنامه ريزي پروژه ،ساختار تفكيكي كار
فعاليت های مهم سيستم به تفكيک شرح داده شود حداقل مشخصات زير بايد هر يک از فعاليت های كاری ذكر
گردد .
شناسه –عنوان ( شرح مختصر ) –شرح فعاليت –منابع مورد نياز –فرآورده های نتايج –وابستگی به ساير فعاليت ها
زمانبندي تفصيلي
زمانبندی تفصيلی پروژه كه حداقل شامل اطالعات زير باشد  :عناوی فعاليت های كاری(فرآيند) –زمان شروع هر
فعاليت –زمان خاتمه هر فعاليت به همراه مفروضات و اطالعات مبنا مانند روزهای تعطيل و  ...برنامه تحويل
فرآورده ها  :برنامه ريزی تحويل همه فرآورده های پروژه بايد ارائه گردد  :با زمانبندی فعاليت ها بايد سازگار باشد .
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بخش چهارم – اطالعات قیمت
تذكر  :1كليه كسورات قانونی به عهده مجری می باشد.
تذكر  :2گارانتی نرم افزار برای سال اول رايگان و در ادامه هزينه گارانتی برای هر ماه قيد شود.
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