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  بسمه تعالی
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  مدیریت، بازاریابی و نگهداري از فروشگاه آنالین کتاب ،هعسوتپروژه 
  

  
نامه  طبق آئین وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در نظر دارد به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته

خود  "مدیریت، بازاریابی و نگهداري از فروشگاه آنالین کتاب ،هعسوت"پروژه  از طریق مناقصه عامالتی خود مالی و م

توانند با توجه به نیازهاي مطرح شده در این سند، پیشنهادات و  هاي واجد شرایط می کلیه شرکت. را واگذار نماید

 64 خ شبن - ناتسدرک هارگرزب -نارهت( پژوهشگاهجام این پروژه را به نشانی هاي در نظر گرفته شده براي ان هزینه

  .ارسال نمایند 26/11/90تا تاریخ  ) یلام و يرادا تنواعم – یبرغ

  

 کلیات پروژه: 

 طراحی و راه اندازي فروشگاه آنالین جامع با قابلیت اتصال به شبکه شتاب 

 هاي تماس با  هاي راهنماي استفاده از سامانه، بخش اندازي سرویس اطالع رسانی خبري، فرم راه

 و درباره ما هاي فروش مایندگیما و پاسخگویی آنالین، صفحه ویژه معرفی ن

 اي و استاندارد براي نمایش در مرورگرهاي رایج طراحی قالب گرافیکی حرفه 

 هاي فروش و تبلیغات اینترنتی انجام امور بازاریابی شامل در نظر گرفتن سیاست 

  جلد کتاب براي فروش 300بارگذاري اطالعات بیش از 

 و به روز رسانی وب سایت براي یکسال یت نگهداري، پشتیبانتخصیص نیروي انسانی جه 

 ارائه گزارش ماهانه و ساالنه از عملکرد فروشگاه 

  

 شرایط تکنولوژي مورد استفاده: 

  واسط کاربري)User Interface (ابزار مورد استفاده فاقد هرگونه پیچیدگی باشد 

  فاقد مشکل باشندابزارهاي مورد استفاده به لحاظ امنیتی 

 هاي قابل قبولی برخوردار  مورد استفاده باید مطابق با تکنولوژي روز بوده و از قابلیت هايابزار

 باشد

 عملکرد ابزارهاي استفاده شده مورد تایید و فاقد هرگونه مشکل باشد 
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  ابزارهاي استفاده شده تحت هیچ شرایطی نباید ایجاد وابستگی به شرکت ارائه دهنده سرویس

 .ایجاد نمایند

 

  مستقر انی نیروي انسشرح وظایف: 

 جهت فروش ها بارگذاري اطالعات کتاب 

 ها گیري خرید آن هاي مشتریان و پی رسیدگی به درخواست 

 هاي راهنمایی  پشتیبانی از وب سایت به لحاظ فنی و پاسخگویی به مشکالت و درخواست

 مشتریان

  ماهانه و ساالنه از عملکرد فروشگاهارائه گزارشات 

 ز وب سایتتهیه نسخه پشتیبان ماهانه ا 

 ها،  جهت اطالع رسانی از تخفیف انجام امور گرافیکی وب سایت شامل ساخت بنرهاي تبلیغاتی

 ها و دست آوردهاي انتشارات نمایشگاه

 هاي فروش جهت جذب خریداران اعمال سیاست 

 

 مستندات مورد نیاز:  

 :هستندهاي شرکت کننده در این مناقصه موظف به ارسال اطالعات زیر  کلیه شرکت

 اسناد و مدارك ثبتی شرکت 

 تاریخچه فعالیت و سابقه کاري 

 پیشنهادات در نظر گرفته شده براي انجام این طرح 

 معرفی امکانات قابل استفاده در این پروژه 

 هاي در نظر گرفته شده براي فروش سیاست 

 هاي در نظر گرفته شده براي انجام پروژه فهرست هزینه  
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