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 يكتــاوب افــزار شرق

 (با مسووليت محدود)

 

 

 های شرکت يكتاوب سامانهمعرفي 

 (های ديگر و سامنه پايگاه دانشگاه ی انجمن، سامانه ی همايش، سامانه ی نشريات، سامانه ی سامانه) 

 

 

 

 

 

 ميازدهی  نسخه

 6116ماه مهر
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 آمديد خوش يكتاوب به
و  علمي اينترنتي پايگاه 055 از بيش  اندازی راه به موفق 6116 مهرماهتا  هک دارد افتخار شرق افزار يكتاوب شرکت

 بررسي از پس شرکت اين. است شده علمي مراکز ديگر و ها دانشگاه و علمي های انجمن ها، همايش نشريات، شامل پژوهشي

 علمي بنيادهای و ها دانشگاه اينترنتي های اهپايگ با ها آن ی مقايسه و کشور علمي مراکز و ها دانشگاه اينترنتي های پايگاه وضعيت

 و 6121را در سال  کشور علميهای  و همايش نشريات ی يكپارچه مديريت ی سامانه نخستين طراحي ،6122 سال در جهان برتر

 .دکرآغاز  6122 سال دررا  دانشگاهي سازماني اطالعات مديريت ی سامانه نخستين توسعه

 فرآيندهای. است دانشگاهي و علمي های محيط در اينترنتي های پايگاه برپايي برای تجربه و هشپژو ها سال دستاورد يكتاوب 

 و اند  شده تبديل يكتاوب افزاری نرم ی بسته در موجود های ماژول يا ها افزونه به سازی بهينه و بررسي از پس دانشگاهي مختلف

هايي که کاربران از راه  پيشنهادافزارهای يكتاوب با توجه به  نرمنون اک .است شده سنجيده آزمايش ی بوته در بارها نهايي محصول

پيشنهادهای جديد پس از بررسي  .شوند روز مي فرستند، پيوسته به برای بخش فني شرکت مي «برخط دريافت پيشنهادها ی سامانه»

امكانات  دارای يكتاوب مند از خدمات هرههای ب پايگاه ی همه سپس .شوند نويسي مي برنامه ،یافزار امكانات جديد نرم به صورت

 .شود ها ثبت مي پايگاه شرکت به نام کاربران و سازمان درشنهادهای جديد يپ .شوند مي یافزار جديد نرم

 

 افتخارات يكتاوب

 کنندگان نهايي ها با مشارکت استفاده طراحي و توسعه سامانه .6

 علميهای  پايگاه ی مديريت يكپارچه ی امانهس نخستينطراحي  .2

 پژوهشينشريات  ی مديريت يكپارچه ی امانهس نخستينطراحي  .1

 علميهای  ی همايش مديريت يكپارچه ی امانهس نخستينطراحي  .2

 علميهای  ی انجمن مديريت يكپارچه ی امانهس نخستينطراحي  .1

 (بخش سالمت و بخش علوم)پايگاه سمات ملي  نخستينطراحي  .6

 برجسته يكتاوب و سوابق ها ويژگي

 

 را خود جهاني( وبومتری) سنجي وب ی رتبه يكتاوب، افزارهای نرم کمک با است توانسته ايران صنعت و علم هدانشگا  

 .ملي وب را به دست آورد ی رتبه و جايزه 6116و  6121و در سالهای  دهد ارتقا پله 166 از بيش

 ها و  ها، پژوهشكده دانشكده ها، تمعاون مانند سازماني های بخش برای اصلي، پايگاه کنار در توان مي يكتاوب با

  .ردک واگذار بخش آن ی نماينده به را بخش هر پايگاه مديريت و ساخت جداگانه های بخش های آموزشي، گروه

  ی دارای  نشريه 2ها  اند که در ميان آن مند شده بهره ی مديريت الكترونيک نشريات از سامانه نشريه علمي 166بيش از

مجالت برتر  هایی استاندارد داوری را بر پايهدريافت مقاله و ی  توان چرخه با اين سامانه مي. دوجود دار ISIی  رتبه

 . جهان انجام داد
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 های يكتاوب  سامانهxml (ابزار تبادل اطالعات ) بنابراين امكان . کنند ميرا به طور خودکار برای مقاالت و ديگر محتوا فراهم

، PubMed، DOAJ،SCOPUS ،EBSCO ، HBI)اطالعاتي  یها های يكتاوب با بانک انهمند از سام های بهره ارتباط پايگاه

SID به آساني وجود دارد( و ديگر.  

  توان  با اين سامانه مي. اند مند شده ی مديريت الكترونيک همايش بهره المللي از سامانه همايش داخلي و بين 616بيش از

ترين وضعيت مقاالت را با  جمعي انجام داد و تازه االت را به صورت دستهها و داوری مق ثبت نام افراد، دريافت هزينه

 . خبررساني جمعي در کمترين زمان به آگاهي کاربران رساند

  عضويت الكترونيک و  فرستادن  .اند مند شده بهره انجمنی مديريت الكترونيک  سامانهانجمن علمي کشور از   16بيش از

 .ای انجمن يا کاربران پايگاه انجمن، از امكانات اين سامانه استالكترونيک برای اعض ی خبرنامه

 لذت مديريت پايگاه با يكتاوب 

 و پژوهشي آموزشي، فرآيندهای الكترونيک مديريت برای که است( CMS) محتوا مديريت ی سامانه يک يكتاوب اصلي افزار نرم

 گسترده ای مجموعه دهد مي اجازه پايگاه مديران به که دارند هاييابزار ،محتوا مديريت های برنامه. است شده طراحي رساني اطالع

 رايانه با کار ای پايه مفاهيم با آشنايي ها برنامه اين با کار برای. کنند مديريت سادگي به را گوناگون اطالعات از پويا و

 نيازهای و ها هدف راستای در توانند مي پايگاه مديران رو، اين از. نيست نويسي برنامه های زبان دانستن به نيازی و است کافي

 . بپردازند پايگاه محتوای و ساختار در تغيير به خود سازماني

 ی يكتاوب ی پايه های برنامه ويژگيبرخي 

 ايراني نويسان برنامهيافته توسط متخصصان و  کامال بومي و توسعه 

 وب طراحي استاندارد الگوهای با مطابق و يافته سازمان طراحي 

 وب در  برای افزايش رتبه ی گوناگوناز راهكارها گيری بهرهاط فعال با موتورهای جستجو و ارتب 

 انگليسي و فارسي های زبان با ی کاملسازگار و برنامه زبان و قالب تغيير امكان 

  وگو گفت و بحث تاالرهای تعريفو  پايگاه های فرمانواع امكان تنظيم 

 (های سفارشي و فرم نظرسنجيپرسش و پاسخ،  پيامک،، پيغامايميل، )بران های برقراری ارتباط با کار انواع روش 

 تصاوير و مستنداتمطالب ،صفحات آسان مديريتو  تغيير در پايگاه انجام قابليت ،  

 های مختلف پايگاه از مطالب وارد شده در بخش ی الكترونيک خبرنامهمكان تهيه و ارسال ا 

  های تعريف شده گروههای کاربران پايگاه يا  به گروهي جمع دسته الكترونيک پستامكان ارسال 

 گيری پيشرفته با امكان تنظيم دسترسي و گزارش های مختلففرآيندتعريف و  الكترونيک امكان ساخت فرم 

 بدون بروز اشكال فونت فارسي و عربي  پايگاه و محتوای مطالب ی همهجستجو در ميان  امكان 

 های ديگر و انواع دسترسي ها ها، مديران تماس بخش انمدير صفحات، مديران تعريف امكان 
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 تصاوير آلبوم ی هوشمند، اينترنتي، دانشنامه پايگاه کتاب، معرفي ی های ويژه بخش 

 شده با امكان ويرايش توسط خود کاربران ی علمي برای کاربران تعيين ايجاد کارنامه 

 پايگاه توایمح و اطالعاتي بانک از پيشرفته ساده و گيری گزارش امكان 

 

 های فني ويژگي

 

 PHP کارگزار طرف فناوری

 MySQL مديريت بانک اطالعاتي ی سامانه

 JavaScript مشتری طرففناوری 

 Any Unix Based OS پيشنهادی عامل سيستم

 Apache Web Server وب ی دهنده  سرويس
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 يدانشگاه پيشرفته سازماني و پايگاه

 کمتر ديگر های سامانه در يكتاوب بنيادی های ويژگيبرخي  اما ،دارد را محتوا مديريت های نهساما اغلب های ويژگي يكتاوب

 :دهد های دانشگاهي امكان مي ها به مديران پايگاه اين ويژگي. دنشو مي ديده

 .وب داشته باشند محتوای توليد در دانشگاه را ارکان ی همه مشارکت .6

 .ويان و مديريت دانشگاه را کارآمدتر سازندارتباط ميان استادان، پژوهشگران، دانشج .2

 .افزايش دهند های مختلف علمي وردهای دانشگاه در زمينهااز آخرين دست را عموم مردم آگاهي .1

 .انگليسي بازتاب دهند فارسي و های دانشگاه را به زبان فعاليت .2

 .را فراهم کنند به پژوهشگران دانشگاه امكان دسترسي مستقيم .1

 ی دانشگاهي ی سامانه های ويژه توانايي

 قالب و ها فرم تنظيمات، در باال بسيار پذيری انعطاف .6

 سازمان وب های زيربخش مديريت و ايجاد .2

 مشارکت افزايش برای متنوع دسترسي سطوح .1

 ها داده سريع تبادل و( حجمي)جمعي دسته ورود امكان .2

 پايگاه کاربری تغيير و زبان تغيير امكان .1

در اين ميان، پايگاه دانشگاه علم و صنعت توانسته است . اند مند شده ی يكتاوب بهره دانشگاهي از سامانهپايگاه  61تا کنون بيش از 

 ارزشيابي در را خود اينترنتي پايگاه ی رتبه رساني دريافت کند و ی ملي وب را از شورای عالي اطالع جايزهدر دو دوره متوالي 

 یبند آخرين نتايج رتبه ی بر پايه .دهد ارتقا چشمگيری نحو به( وبومتری های خصشا ی پايه بر) ها دانشگاه ساير با ای مقايسه

دانشگاه علم و صنعت ايران  در شش پايگاه منتشر شد،  2666 ی که در ژوئيه يسنج وب یبند رتبه ی جهان در سامانه یها دانشگاه

 .اء يافتارتق 2666در ژوئيه  6216 ی به رتبه 2666در ژانويه  6122 ی ماه از رتبه

  ها قابليت و امكانات 

 ی مديريت محتوای سازگار با استانداردهای وب  مندی از سامانه بهره 

 ها ها و مديران زيربخش بخش مديران صفحات، مديران تعريف امكان 

 فرم کردن پر با ها سفارش و ها تماس برخط ثبت و دريافت امكان 

 ترنيكيالك ی جمعي و خبرنامه دسته الكترونيک پست ارسال  

 و ارتباط مستقيم با مديران دانشگاه کاربران با تعامل امكان 

 ها پژوهشكده و ها دانشكده نمايندگان به ها زيربخش دسترسي تخصيص امكان 

 خودکار نيمه صوت به سازماني وب های زيربخش بندی رتبه و پايش امكان 

 علمي هيات اعضای ی علمي برای کارنامه پيشرفته ی سامانه از استفاده امكان 

 ها خبرگزاری از مرتبط اخبار خودکار گردآوری ی پيشرفته ی سامانه 

 پايگاه مختلف اطالعات و اطالعاتي بانک از گيری گزارش امكان 
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 نشريه الكترونيک ی مديريت سامانه

 رهگيری و افتدري مديريت نشريه، پايگاه طريق از رساني اطالع اصلي بخش سه دارای  نشريه الكترونيک مديريت ی سامانه

 فراهم را نشريه پايگاه رساني روز به و ايجاد امكان محتوا مديريت قدرتمند ابزارهای. است مقاالت الكترونيک داوری و مقاالت

 داوری بخش و گذارد مي پايگاه مدير اختيار در نشريه الكترونيک انتشار برای ابزارهايي مقاالت مديريت بخش. کنند مي

 . کند مي فراهم را بررسي مرسوم های روش ی پايه بر مقاالت سيبرر امكان الكترونيک

نيز  ISIی نمايه شده در  در اين ميان، چند مجله. اند مند شده ی يكتاوب بهره از سامانه پژوهشي ی نشريه 166تا کنون بيش از 

 علمي ی نشريه ايران، شيالت ی مجله ايران، بيومديكال ی ايران، مجله پزشكي چشم ی پژوه، مجله پرتو ی مجله :وجود دارد

در  رازی ی جشنواره اول  رتبه) ايران متابوليسم و ريز درون غدد نشريه. عمران مهندسي المللي بين ی مجله رازی و پژوهشي آرشيو

 .هستندمند  نيز از اين سامانه بهره (6116در سال  رازی ی جشنواره اول  رتبه)تحقيقات علوم پزشكي زاهدان و نشريه  (6122سال 

 ها قابليت و امكانات

 
 يكتاوب ی اندازی و تنظيم و مديريت پايگاه نشريه با تكيه بر امكانات پيشرفته امكان راه 

 های فايل دريافتي پذير و تعيين ويژگي انعطاف تنظيمات کاربران با از مقاله دريافت امكان 

 ای داوری به صورت خودکاری رويداه مقاله و ثبت همه هر برای کامل الكترونيک ی پرونده ايجاد 

 داور نظر اعالم از ی شخصي و انجام ويرايش پس کاربران از صفحه توسط مقاله وضعيت کامل رهگيری قابليت 

 ی داوری استاندارد نشريات پژوهشي برتر جهان ی چرخه برپايه مقاالت الكترونيک داوری قابليت 

 فرستاده شده از پايگاه  های نامه تغيير متنپيشرفته و  و ساده  داوری های فرم انواع طراحي قابليت 

 داوری جامع گيری  گزارش پيگيری، ی نامه ارسال داوران، به مقاله هر ارسال دفعات تعداد نمايش امكان 

 فايل فراگذاری با جديد های شماره برخط انتشار قابليت PDF يا HTML ی مقاالت مقاالت در کنار چكيده 

 شماره آخرين ی صفحه روزرساني به با همراه مجالت پيشين های شماره خودکار آرشيوسازی 

 خروجي انواع ی تهيه امكان XML های اطالعاتي مقاالت برای ارتباط با بانک مشخصات ( مانندPubMed،DOAJ ، HBI) 

  (فروش برخط مقاالت) الكترونيک پرداخت با همراه التمقا کامل متن يا چكيده به دسترسي تنظيمامكان 

 في داوران به برنامه همزمان با ثبت نام در پايگاه يا به صورت گروهي توسط مدير پايگاهامكان معر 

 امکيامكان ارسال پ (SMS )شده افراد یبند طبقه یها و گروه سندگانيکاربران، داوران، نو یبرا 

    یو در نهايت کنسل کردن داور یپيگير ی  ارسال نامه یبرا یتنظيم مهلت داورامكان 

 مقاله ی در پرونده سندگانينو یبرا يارسال یها نامه ی همهودکار خ يگانيبا 

 نگارندگان کيمقاالت به پست الكترون راتييتغ ی همهخودکار  ارسال 

 سندگانياز نو مهيضم یاه ليمرتبط و فا حيهر نوع توض افتيدر امكان 

 ارجاع مقاله برای داوری به نويسندگان همان مقاله جلوگيری از امكان 
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های شرکت آشنايي با سامانه  

 يكتاوب افزارشرق

 

 بسمه تعالي

 

 مقاالت بررسي و ريافتد فرايند

 نگارنده توسط مقاله فرستادنثبت نام و . 6

 پايگاه مدير توسط مقاله دريافت. 2

  علمي دبير توسط مقاله ی اوليه بررسي. 1

  داوری های سرگروه توسط داوران پيشنهاد. 2

 نظر اعالم و بررسي برای داور به مقاله فرستادن. 1 

 داوری فرم تكميل و داور توسط مقاله بررسي. 1

 اجرايي مدير توسط مقاله ی نگارنده به اصالح پيشنهاد و داوران هاینظر بررسي. 2

 مقاله وضعيت تعيين و نهايي داوری مراحل انجام و نگارنده توسط مقاله اصالح. 2

 

 

 

 نشريات  يو اجراي يسطح علم یارتقا

 نشريات پايش ی سامانه کشور، پژوهشي نشريات اجرايي و علمي سطح ارتقای هدف با و آفرند دانش شرکت همكاری با يكتاوب شرکت

ی معيارهايي مانند  بندی پايگاه نشريات بر پايه رتبه. است دسترس در www.ajm.ir نشاني در پايگاه اين. است کرده اندازی راه را علمي

 .امانه استهای اين س ميزان مقاالت دريافتي و پيگيری فرايند داوری به صورت الكترونيک، از برنامه
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های شرکت آشنايي با سامانه  

 يكتاوب افزارشرق
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 همايش الكترونيک ی مديريت سامانه

 و دريافت مديريت همايش، پايگاه طريق از رساني اطالع اصلي بخش سه دارای  علمي همايش الكترونيک مديريت ی سامانه

 همايش هپايگا رساني روز به و ايجاد امكان محتوا مديريت قدرتمند ابزارهای. است مقاالت الكترونيک داوری و مقاالت رهگيری

 در (پوستر، اساليد و فايل کامل) ضميمه های فايل و مقاالت دريافت برای ابزارهايي مقاالت مديريت بخش. کنند مي فراهم را

 . کند مي فراهم را به صورت برخط مقاالت بررسي امكان الكترونيک داوری بخش و گذارد مي پايگاه مدير و کاربران اختيار

 کارآمد مديريت با که هايي همايش ميان از اند مند شده ی يكتاوب بهره پايگاه همايش از سامانه 616بيش از تا کنون 

 و معماری المللي بين کنفرانس دومين توان مي کنند سازی پياده مناسب طور به را مقاالت کار گردش الكترونيک روش اند توانسته

 انجمن مشترک همايش ، پنجمين(دانشگاه صنعتي اميرکبير)پوشش  و رنگ المللي بين ی کنگره چهارمين ،(دانشگاه تهران)سازه 

 .برد نام را  (وزارت نيرو)المللي انرژی  بين همايش هشتمين و (دانشگاه صنعتي اصفهان)متالورژی  مهندسين
 

  ها قابليت و امكانات

 های فايل دريافتي پذير و تعيين ويژگي انعطاف تنظيمات اربران باک از مقاله دريافت امكان 

 ی رويداهای داوری به صورت خودکار مقاله و ثبت همه هر برای کامل الكترونيک ی پرونده ايجاد 

 ی شخصي کاربران از صفحه توسط مقاله وضعيت کامل رهگيری قابليت 

  فرستاده شده از پايگاه  های نامه پيشرفته و تغيير متن و ادهس  داوری های فرم انواع طراحي قابليت 

 امکيامكان ارسال پ (SMS )شده افراد یبند طبقه یها و گروه سندگانيکاربران، داوران، نو یبرا 

  یو در نهايت کنسل کردن داور یپيگير ی  ارسال نامه یبرا یتنظيم مهلت داورامكان 

 ی مقاالت و خبررساني جمعي ای در پرونده ت تودهامكان دريافت خروجي اکسل برای انجام تغييرا 

 مقاالت ی چكيده کتاب ی تهيه برای نظر مورد تنظيمات با شده بندی موضوع صورت به مقاالت خروجي امكان 

 همايش مقاالت و اطالعات فشرده لوح ی تهيه پيشين و  قابليت های همايش مقاالت خودکار آرشيوسازی 

 ( به صورت تک تک يا گروهي) آموزشي های کارگاه و کنفرانس در ربرانکا الكترونيكي نام ثبت امكان 

 پايگاه در شده انتخاب های گزينه به توجه با حساب صورت الكترونيک  پرداخت و مالي وضعيت مديريت امكان 

 آموزشي های کارگاه و علمي بازديد اقامتگاه، نمايشگاه، مديريت برای ويژه امكانات 

 مقاله ی در پرونده سندگانينو یبرا يارسال یها نامه ی همهخودکار  يگانيبا 

 نگارندگان کيمقاالت به پست الكترون راتييتغ ی همهخودکار  ارسال 

 سندگانياز نو مهيضم یاه ليمرتبط و فا حيهر نوع توض افتيدر امكان 

 رساني سريع و جمعي اطالع

های  و فايل« رساني اطالع و جمعي تغييرات»  بخش کمک با دهد ی مديريت الكترونيک همايش به مديران پايگاه امكان مي سامانه

 سپس با. کنند اضافه ی مقاالت جمعي به پرونده ها را به صورت دسته ی آن ترين وضعيت مقاالت و توضيح درباره تازه اکسل،

ريت مقاالت همايش در زمان شود مدي اين امكان باعث مي. ها را از اين تغييرات آگاه سازند کاربران،آن به رساني جمعي اطالع

تر از يک ساعت  ی  علمي در کم مقاله را  با توجه به نظر  کميته يک هزارتوان وضعيت بيش از  برای مثال، مي. اندک انجام شود

 . تغيير داد و اطالعات الزم را برای کاربران مربوطه فرستاد
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  انجمن الكترونيک ی مديريت سامانه

 متخصصان اطالعات بانک و الكترونيک عضوگيری رساني، اطالع بخش سه دارای علمي انجمن يکالكترون مديريت ی سامانه

 به و بپردازند انجمن برای شده تعريف های هدف ترويج به انجمن اعضای تا کند مي فراهم فرصتي رساني اطالع بخش. است

 های فرم کمک با الكترونيک عضوگيری. باشند شتهدا فعال نقش ،پايگاه روزرساني به در محتوا مديريت قدرتمند ابزارهای کمک

 الكترونيک مديريت ی سامانه بنابراين،. دارد وجود نيز عضويت حق الكترونيک پرداخت امكان و شود مي انجام پيشرفته و ساده

 .سازد مي رهموا را انجمن مسووالن و دانشجويان پژوهشگران، روابط يكپارچه مديريت و انجمن اهداف ترويج ی زمينه انجمن

 اند توانسته کارآمد مديريت با که هايي انجمن ميان از اند مند شده ی يكتاوب بهره پايگاه انجمن از سامانه 16تا کنون بيش از 

 ارزش، مهندسي انجمن  به توان مي ببرند پيش الكترونيک صورت به را انجمن کار گردش و دارند نگه روز به را اينترنتي پايگاه

 .کرد اشاره توليد و ساخت انجمن و فارماکولوژی و فيزيولوژی انجمن ايران، فازی های سيستم انجمن ايران، يبيوشيم انجمن

  ها قابليت و امكانات

 مطالب و صفحات سريع ويرايش و افزودن امكان 

 انجمن اينترنتي پايگاه از انجمن عضوگيری امكان 

 آموزشي های برنامه در انجمن اعضای نام ثبت امكان 

 انجمن اعضای به الكترونيک ی خبرنامه ارسال انامك 

 (الكترونيک پرداخت) خط بر صورت به عضويت حق دريافت امكان 

 وب بر مبني سنجي نظر و گيری رای ايجاد امكان 

 پايگاه در هوشمند ی نامه دانش و نامه واژه ايجاد امكان 

 متخصصان اطالعات بانک کردن فراهم در متخصصان مشارکت 

 مرتبط آموزشي و علمي های مجله و ها کتاب معرفي امكان 

 انجمن های برنامه از تصاوير آلبوم ايجاد امكان 

 اينترنتي گفتگوی محفل اندازی راه امكان (Forum) متني و گفتگوی (Chat) 

  امکيارسال پامكان (SMS )شده افراد یبند طبقه یها کاربران و گروه یبرا 
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 های تحت وب شرکت يكتاوب ساير سامانه

بسياری از . است نموده گوناگون های تخصصي سامانه ی تهيه به اقدام بنيان، دانش های سازمان نيازهای بررسي با كتاوبي

 ی بهشتي، شبكه شهيد پزشكي علوم علم و صنعت ايران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه دانشگاهمانند  های علمي و پژوهشي سازمان

علوم  گيالن، دانشگاهعلوم پزشكي  تهران، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، دانشگاهي علوم پزشك روان، دانشگاه سالمت تحقيقات

 .مندند های تخصصي يكتاوب بهره از سامانه زنجانعلوم پزشكي  دانشگاه و گلستانعلوم پزشكي  لرستان، دانشگاهپزشكي 

 

 پژوهشي های داده ی سامانه

 (سمات) کشور يپژوهش و علمي اصلي اقالم به کددهي نظام سند از تبعيت 

 علمي، حال شرح علمي، های کنفرانس پژوهشي، طرح علمي، نشريات ها، کتاب) پژوهشي اقالم انواع تعريف امكان 

 ( نامه پايان

 افزار نرم مختلف های بخش در شده وارد اطالعات از مجدد استفاده با اطالعات ورود فرآيند کاهش 

 اطالعات ورود های مفر کمک با پژوهشي و علمي های داده ورود امكان 

 های فايل کمک با پژوهشي و علمي های داده ورود امكان XML های خروجي به فرمت  و گزارشXML 

 شده تعريف های دسترسي اساس بر ديگر های سامانه به اطالعات خودکار ارسال امكان 

 شده تعريف های دسترسي اساس بر ديگر های سامانه در موجود منابع و اطالعات اخبار، به دسترسي امكان 

 دانشگاه پژوهشي و علمي اقالم اطالعاتي بانک ايجاد برای نياز مورد های ماژول ی توسعه 

 ها آن بين اطالعات و اسناد تبادل و علمي هيات اعضای و پژوهشگران بين ارتباط ايجاد امكان 

 پژوهشي طرح مديريت

 پذير انعطاف بسيار تنظيمات با کاربران از طرح دريافت قابليت 

 طرح هر برای کامل الكترونيک ی پرونده ايجاد و ها طرح با مرتبط رويدادهای ی همه خودکار ثبت 

 مجريان برای طرح الكترونيک ی پرونده خودکار ارسال قابليت 

 کاربران توسط طرح وضعيت کامل رهگيری قابليت  

 ابحس صورت اينترنتي پرداخت و دستي پرداخت ثبت امكان با مالي ی پرونده تشكيل 

 پيشرفته يا ساده صورت به ها طرح الكترونيک داوری قابليت  

  امکيارسال پامكان (SMS )شده افراد یبند طبقه یها و گروه سندگانيکاربران، داوران، نو یبرا 

 پيشرفته و ساده های داوری برای سفارشي های فرم انواع طراحي قابليت 

 اصلي داوران برای ويژه ی نامه و ها طرح ی پرونده ارسال امكان 

 دسترسي سطح تعريف با اصلي طرح از مجزا صورت به ها طرح ی چكيده انتشار امكان 

 ها طرح ی چكيده کتاب ی تهيه برای نظر مورد تنظيمات با شده بندی موضوع صورت به ها طرح خروجي امكان 

 خروجي انواع ی تهيه امكان XML ها طرح متن از 
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 يكتـــاوب افــــزار شرق

 (با مسووليت محدود) 

های شرکت آشنايي با سامانه  

 يكتاوب افزارشرق

 

 بسمه تعالي

 

 هایفايل از ها طرح و مطالب اطالعات خودکار ورود و بررسي امكان XML 

 ها طرح از گيری گزارش بخش در يكديگر با مشابه یها طرح فهرست ی مشاهده  

 ها طرح مديران عنوان تحت ها طرح ی پرونده به سيستم کاربران دسترسي امكان 

 (علوم بخش و سالمت بخش سمات) فناوری و علم مديريت ملي ی سامانه به اطالعات خودکار ارسال و ارتباط امكان 

 آزمون و نام ثبت

 آگهي انتشار و پايگاه محتوای مديريت و متون تنظيم امكان 

 مشاغل محل و ها رشته و مشاغل تنظيم امكان 

 خط بر صورت به متقاضيان فردی اطالعات تكميل و نام ثبت امكان 

 آزمون ی برگزارکننده سازمان طرف از پرونده نواقص بررسي امكان 

 متقاضي ی پرونده وضعيت کامل رهگيری قابليت 

  امکيارسال پامكان (SMS )شده افراد یبند طبقه یها و گروه کاربران یبرا 

 جلسه به ورود کارت برخط توليد امكان 

 کارت بازيابي و چاپ قابليت با رهگيری کد ايجاد امكان 

 شدگان نام ثبت برای اطالعات ارسال امكان 

 نام ثبت ی هزينه الكترونيكي پرداخت امكان 

 متقاضيان از تصاوير و ها فايل انواع دريافت امكان 

 (بانک ايده) ها ايدهو رهگيری  ثبت ی سامانه

 آن وضعيت کامل رهگيری و ايده مشخصات ثبت و ايده صاحبان نام ثبت قابليت 

 مرتبط رويدادهای ی همه ثبت با ها ايده برای کامل الكترونيک ی پرونده ايجاد 

 پيشرفته بسيار امكانات با ها ايده الكترونيک داوری قابليت  

  امکيارسال پامكان (SMS )شده افراد یبند طبقه یها و گروه سندگانيکاربران، داوران، نو یبرا 

 مفيد های ايده خودکار آرشيوسازی و برخط انتشار قابليت 

 اطالعاتي های پايگاه ساير با داده تبادل ی پيشرفته امكانات 

 پژوهشي و علمي اطالعاتي ها پايگاه ايجاد و رساني اطالع امكان  

 انجمن اعضای به خبرنامه ارسال و عضوگيری امكان 

 مرتبط آموزشي و علمي مجالت و ها کتاب معرفي امكان 

 وب بر مبني نظرسنجي و گيری رای ايجاد امكان 
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 يكتـــاوب افــــزار شرق

 (با مسووليت محدود) 

های شرکت آشنايي با سامانه  

 يكتاوب افزارشرق

 

 بسمه تعالي

 

 گستردگي مشتريان يكتاوب

  اند مند شده يات بهرهی مديريت الكترونيک نشر از سامانه های سراسر کشور دانشگاهنشريات: 

دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه شاهد، دانشگاه بقيه اهلل، دانشگاه امام 

، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، (ع)حسين

شگاه علوم پزشكي زنجان، دانشگاه علوم پزشكي گرگان، دانشگاه علوم پزشكي اروميه، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دانشگاه دان

دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان، دانشگاه علوم اقتصادی،  ،دانشگاه علوم پزشكي زابل علوم پزشكي زاهدان،

نان، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، دانشگاه علوم پزشكي ارتش، دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان، دانشگاه سم

دانشگاه علوم پزشكي کاشان، دانشگاه علوم  دانشگاه کاشان، قزوين، دانشگاه علوم پزشكي ايالم، دانشگاه علوم پزشكي يزد،

گاه علوم پزشكي استان مرکزی، دانشگاه پزشكي کردستان، دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشگاه علوم پزشكي کرج، دانش

ساری،  دانشگاه علوم کشاورزیدانشگاه علوم پزشكي ساری،  نصيرالدين طوسي، دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي،  صنعتي خواجه

 ...دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه الزهرا، 

 

 اند مند شده ديريت الكترونيک نشريات بهرهی م های و بنيادهای علمي برتر کشور از سامانه نشريات پژوهشگاه و موسسه: 

ی  بذر، پژوهشكده و نهال ی تهيه و اصالح تحقيقات ی موسسه ،(ايرانداک)ايران  اطالعات فناوری و پژوهشگاه علوم

ی ملي ايران، سازمان انتقال  شناسي، انجمن آمار ايران، کتابخانه ی ملي اقيانوس تربيت بدني و علوم ورزشي، موسسه

رازی،  سازی سرم و واکسن تحقيقات ی زارت نيرو، جهاد دانشگاهي، مرکز سياست علمي کشور، موسسهخون، و

ی تحقيقات شيالت، انيستيتو تحقيقات تغذيه، سازمان انرژی اتمي ايران،  ی علوم پزشكي جانبازان، موسسه پژوهشكده

 ...و  انتظامي ینيرو، ی تحقيقات کيفي در سالمت پزشكي قانوني، موسسه

 

  اند مند شده ی مديريت الكترونيک نشريات بهره علمي برتر کشور از سامانه های انجمننشريات: 

شناسي  شناسي گياهي ايران، انجمن حشره انجمن بيماریانجمن آمار ايران، اکولوژی ايران، رمفيزبولوژی و فاانجمن 

شناسي آموزش و پرورش، انجمن فرش  جامعه انجمنپتيک و فتونيک ايران، شناسي ايران، انجمن اُ انجمن روانايران، 

انجمن انجمن حفاظت در برابر اشعه، انجمن پرستاری ايران، انجمن ايمني زيستي، انجمن حقوق پزشكي، ايران، 

انجمن آموزش عالي، انجمن آبخيزداری، انجمن پردازش تصوير، تاريخ، انجمن ترويج علم،  يجوشكاری، انجمن ايران

 ...ق و ی صنعت برور انجمن مهندسي بهره، ايران شناسي توليد، انجمن جامعه انجمن مهندسي ساخت و
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 يكتـــاوب افــــزار شرق

 (با مسووليت محدود) 

های شرکت آشنايي با سامانه  

 يكتاوب افزارشرق

 

 بسمه تعالي

 

 آموزش

 .شود های گوناگون به شما آموزش داده مي افزاری يكتاوب به شيوه ی نرم چگونگي کار با اين بسته

 . هستند ينبايی پشت در دوره يآموزش یها نشست یآماده برگزار كتاوبيهمكاران ما در شرکت  :های آموزشي نشست

 .است  نهياز تهران مستلزم پرداخت هز رونيب ينشست آموزش یبرگزار. است نهيآموزش در محل شرکت بدون پرداخت هز

 .دهد چگونگي کار با ابزارهای يكتاوب را به صورت تصويری آموزش مي :ی آموزشي لوح فشرده

 . و انجام تنظيمات اصلي را آموزش مي دهدمعرفي کلي برنامه و روش آغاز کار با برنامه  :بروشور آموزش سريع

 .دهند گام با ذکر مثال آموزش مي  به مراحل تنظيم و کار با برنامه را به صورت گام :اساليدهای معرفي برنامه

 :گيرد و شامل راهنماهای زير است اين راهنماها همراه پايگاه در اختيار مدير پايگاه قرار مي :راهنماهای متني برخط

 .کند کارکرد هر يک از منوهای مديريت را در يک خط معرفي مي: ابزارهای مديريت راهنمای

 .گويد اندازی پايگاه و انجام تنظيمات اصلي را در يک صفحه مي چگونگي راه: اندازی پايگاه  راهنمای راه

 .دهد ش ميگام آموز به چگونگي کار با ابزارهای گوناگون يكتاوب را به صورت گام: راهنمای جامع يكتاوب

 .دهد يقرار م رانيمد اريبرنامه را در اخت یها ابزارها و بخش یراهنما ييفهرست الفبا: يكتاوب ييراهنمای الفبا

 .کند يی متون راهنما را فراهم م همهامكان جستجو در : جستجو در راهنما

 

 برای آگاهي بيشتر

 www.yektaweb.com :شرکت پايگاه در شده جامان های پروژه نمونه و ها برنامه مشخصات و مستندات به دسترسي

 info@yektaweb.com ،yektaweb@gmail.com :الكترونيک پست

  22612216:  شرکت اداری و مالي تلفن

 22612211 -22612212: پشتيباني و آموزشي امور تلفن

  22612211: اضطراری تلفن و دورنگار

  61621222111:  عامل مدير همراه

 61 واحد - جاويد ساختمان - 2 پالک - ندا ی کوچه نبش -سرو ميدان از باالتر -شمالي نژاد پاک بلوار - بادآ سعادت: نشاني

پس با ما در تماس باشيد و . بودبرای ارايه خدماتي بهتر خواهد  راهنمایهر نظر و پيشنهادی که منجر به تسريع و ارتقای کار شود، 

 .اريمزاز همراهي شما سپاسگ. های يكتاوب را با ما در ميان بگذاريد رنامههای خود از مجموعه ب ها و خواست ديدگاه


