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زار شرقاوب افـيكتـ  

)با مسووليت محدود(   

 

ها با سامانه جامع مديريت الكترونيک کارگاهآشنايي   

 واحد در قالب يک پايگاه  مربوط به کل سازمان هاي متعدد کارگاه مديريت)

 (هاي سازمان با ايجاد سطوح دسترسي مناسب براي بخش

 

 ي يكم نسخه

 1398ارديبهشت 
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 آمدید یکتاوب خوشبه 

ها پژوهش و تجربه  افزاري دستاورد سال ي نرم بسته هاي علمي، آموزشي و پژوهشي است. اين ي سازمان افزاري ويژه ي نرم كتاوب بستهي

و دريافت پيشنهادهاي  هاي برتر هاي آن پس از بررسي فرآيندهاي مختلف پژوهشي و آموزشي سازمان ماژول ها يا است و افزونه

ها و پژوهشگران  يكتاوب و طراحي بومي آن سبب شده است تا دانشگاه هاي فرهيختگان دانشگاهي طراحي شده است. توانمندي

 .اندازي شده است ها با يكتاوب راه پژوهشگاه ها و که بسياري از پايگاه اينترنتي دانشگاه آن اعتماد کنند، چنان بسياري به

 ها سامانه جامع مدیریت الکترونیک کارگاه

واحد با در قالب يک پايگاه  را مربوط به کل سازمان هاي متعدد کارگاه مديريتها امكان  کارگاهمديريت الكترونيک  جامع ي سامانه

معرفي و از ، يک کارگاه مديريت همه کارهاي الزم براي کند. فراهم مي هاي سازمان ايجاد سطوح دسترسي مناسب براي بخش

برقراري  بيني شده است. پيش اين سامانهصدور گواهي و نظرسنجي در تاييد حضور،   الكترونيک تاپرداخت  ونام  ثبت ،رساني اطالع

و ارائه  ها با توجه به دانشكده يا گروه برگزارکننده بندي کارگاه دستهي الكترونيک،  اي با کاربران، ارسال خبرنامه ارتباط تكي و توده

  حساب الكترونيک از ديگر امكانات اين سامانه است. صورت
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و انتشار محتوا در صفحات  ساخت آلبوم، ( را دارد و امكان ساخت صفحات )منوها(CMSتر امكانات مديريت محتوا ) سامانه بيش اين

  نوشته شده است. استانداردهاي جهاني)يكتاوب( با توجه به  ي بومياين مديريت محتوا کند. را براي مدير پايگاه فراهم مي

 

 دیریت غیرمتمرکزم

 ورد نظرها را به دانشكده يا گروه م تا مديريت کارگاه کرده است ها اين امكان را فراهم کارگاه الكترونيک مديريت جامع ي سامانه

ي  ي دانشكده هاي مرتبط با اين مرکز و نماينده تواند کارگاه مي اعصاب علوم تحقيقات مرکزي  براي مثال، نماينده د.نيواگذار ک

ن قابل دسترس است ها از طريق نشاني يكسا ي کارگاه هاي مرتبط با اين دانشكده را مديريت کند. با اين همه، مجموعه کارگاه ،مديريت

 ند.هاي مختلف را انتخاب کن توانند کارگاه نام در يک پايگاه مي و کاربران با ثبت
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 ها کارگاه دقیق معرفي

مباحث مطرح شده،  هزينه، ظرفيت، هاي الكترونيک طراحي شده در اين سامانه امكان معرفي دقيق کارگاه )شامل عنوان کارگاه، فرم

 کند. ميمعرفي مدرسان، زمان و مكان برگزاري و نظرسنجي الكترونيک( را فراهم  اساليدها و ساير اسناد مرتبط، ي کارگاه، ريز برنامه

 هاي مختلف ثبت نام شوندگان و نيز ايجاد محدوديت براي هر گروه يا تجميع ظرفيت نيز وجود دارد. امكان اعمال تخفيف براي گروه

 

 

 پرداخت الکترونیک

ها را  ي کارگاه هزينه( دوم رمز) اينترنتي عبور رمز و (شتاب عضو هاي بانک کارت) بانكي کارت رقمي 16 شماره توانند با کاربران مي

. بعد از پرداخت هزينه، صورتحساب پرداخت شده به ها تاييد شود تا به صورت خودکار ثبت نام آن پرداخت کنند اينترنت از طريق

برداري از  يكتاوب امكان بهره .شود اطالع رساني ميپست الكترونيک کاربران ارسال شده و تاييد ثبت نام از طريق پيامک نيز 

حساب از طريق ارسال مشخصات و همچنين امكان تسويه صورت را فراهم کرده است. و نيز پايگاه زرين پال ها تر بانک هاي بيش درگاه

  نيز وجود دارد. يش واريزتصوير في
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 الکترونیکگواهي 

مدير پايگاه  .کنند دريافت راالكترونيک  گواهي توانند مي کاربران خود پايگاه، مدير توسط کارگاه در کاربران پس از تاييد حضور

  آساني تغيير دهد. بهتواند متن و ظاهر اين گواهي را  مي
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 الکترونیک نظرسنجي

 وجود دارد. فايل(اي، تشريحي يا فراگذاري  ساز را طراحي کرده است. امكان تعريف انواع پرسش )گزينه ترين ماژول فرم يكتاوب قوي

 ها وجود دارد. جي اکسل از فرموتواند فرم نظرسنجي خاص خود را داشته باشد. امكان خر هر کارگاه مي
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 یکتاوب های ویژگي

علمي است که با رعايت استانداردهاي جهاني و با  هاي ي محيط ي مديريت محتواي ويژه يكتاوب نخستين سامانه طراحي بومي :

 .طراحي شده است توجه به نياز کاربران ايراني

کرده است که کاربر آشنا به اينترنت بتواند پايگاه مورد  افزاري را چنان طراحي هاي نرم يكتاوب سامانه پذیری : سادگي و انعطاف

 .مديريت ومطابق خواست خود تنظيم کند سادگي نظر را به

 پايگاه، هر مخاطبان و نيازها با اسبمتن ديگر، هاي سامانه در رايج امكانات و ابزارها بر عالوه يكتاوب : ویژه امکانات و بزارهاا

 .کند مي توليد فرايندها هوشمندسازي براي اي ويژه هاي ماژول يا ابزارها

 سرورها، مديريت براي ها فناوري ترين قوي از ها سامانه توانايي و امنيت افزايش براي يكتاوب : روزرساني به و امنیت

 .کند مي روز به پيوسته را ها آن و است بهرمند اطالعاتي هاي بانک و وب هاي دهنده سرويس

 هاي جلسه برگزاري و برخط و تلفني پاسخگويي ها، سامانه راهنماي توليد براي آموزش ي ويژه واحد يكتاوب : همیشگي آموزش

 .دارد ها سامانه با کار آموزش و سامانه معرفي

 ترين مناسب تا کند مي کمک و است کرده فراهم ها آن خريد از پيش را ها سامانه برسي و آزمايش امكان يكتاوب : ها سامانه آزمایش

 .شود انتخاب نظر مورد هاي هدف براي سامانه

 و بسيار دقت با الكترونيک، صورت به کارها انجام و پايگاه 1200 از بيش اندازي راه ي تجريه به توجه با يكتاوب : دقت و سرعت

 .دهد مي پاسخ کاربران درخواست به ممكن زمان ترين کم در

 فراهم ها آن پيشنهادهاي و نظرها دريافت با ها برنامه ي توسعه در را مشتريان و کاربران مشارکت امكان يكتاوب : پذیری مشارکت

 .دارد مي محفوظ شرکت سوابق در را ها آن نام و است کرده

 ديگر و انفورماتيک عالي شوراي از را اطالعات فناوري هاي پروژه انجام صالحيت مجوزهاي ي همه يكتاوب : قانوني مجوزهای

 .است کرده دريافت مربوط هاي سازمان از را مجوزها

 شرکت اينترنتي پايگاه در را ها هزينه و قراردادها ها، کار ي نمونه کاري، هاي روند ها، سامانه به مربوط اسناد يكتاوب : اسناد شفافیت

 .است کرده منتشر شفاف صوت به


