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١ 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
۱۳۸۶ شهريور ۲۵

 

 

 

  
  مقدمه و اهداف •
 امكانات جديد مجموعه يكتاوب •

  اندازي اوليه پايگاه راه: آموزش و راهنمايي •
 اخبار و رويدادها •

  هاي جديد مجموعه يكتاوب پايگاه •
 مسابقه بهترين تاالر بحث و گفتگو •

  هاي برگزيده معرفي پايگاه •
 طرح شبكه علمي يكتا •

   آموزش و برقراري ارتباطپيشنهاديهاي  شيوه •
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٢ 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
۱۳۸۶ شهريور ۲۵

  
هايي كه با استفاده از اين نرم افزار،  هاي يكتاوب و نيز افزايش تعداد وبگاه هاي مجموعه برنامه  توجه به گسترش روز افزون امكانات و قابليتبا

با . نمايد ناپذير مي رساني درباره اخبار و تحوالت مرتبط اجتناب كنند، تسريع اطالع براي برپايي يك پايگاه اينترنتي به روز و كارآمد تالش مي

  :توجه به اين مساله اهداف خبرنامه يكتاوب به شرح زير اعالم مي گردد

  اطالع رساني منظم به كاربران و استفاده كنندگان مجموعه يكتاوب •

  ارايه توضيحات تغيير و تحوالت برنامه و معرفي امكانات جديد •

  هاي جديد مجموعه يكتاوب ها و پايگاه معرفي برنامه •

  ي و مفيد براي مديريت بهينه پايگاه اينترنتي آموزش نكات ضرور •

  هاي برتر برگزاري مسابقات و گردهمايي و معرفي كاربران و پايگاه •

  هماهنگ نمودن كاربران برنامه يكتا براي تشكيل يك شبكه علمي پويا و كارآمد •
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٣ 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
۱۳۸۶ شهريور ۲۵

  
  :گردند ند، به شرح زير اعالم ميا  در برنامه انجام شده۱۲۴۵ تا ۱۲۰۰تغييراتي كه از نسخه اصالحات يا تعدادي از 

  نشاني بررسي  توضيح  كاربرد  نوع تغيير  شماره
تكميل قابليت  ۱/۱۲

  قبلي
تمام 
  ها وبگاه

ايجاد پيوند خودكار به . بخش معرفي پايگاه اينترنتي تكميل شد
ها به دو بخش فارسي و انگليسي  پايگاه معرفي شده و تفكيك پايگاه

  .از تغييرات اين بخش مي باشد
  

  بخش مديريت
  ابزارهاي عمومي
  بخش معرفي پايگاه

تكميل قابليت   ۲/۱۲
  قبلي

تمام 
  ها وبگاه

هاي پايگاه به صورت عمومي يا به  امكان ارسال خودكار تماس
صورت اختصاصي براي هريك از موضوعات تماس، به پست 

  .الكترونيك مديران فراهم شد
  

  بخش مديريت
   ارتباط با کاربرانيبرقرار

   ارتباطيبرقرارتنظيمات 

تكميل قابليت   ۳/۱۲
  قبلي

تمام 
  ها وبگاه

هاي رسيده در يك صفحه فراهم  چاپ تمام تماس  مشاهده وامكان
هاي فعالي كه تماس هاي زيادي  اين قابليت به ويژه براي پايگاه. شد

  .باشد دارند مفيد مي
  

  بخش مديريت
   ارتباط با کاربرانيبرقرار

  تماس هاي رسيده

 قابليت افزودن  ۴/۱۲
  جديد

هاي  وبگاه
  چندبخشي

 مورد نظر انجام بندي مطالب بر اساس موضوعات كلي دستهامكان 
بندي مطالب با  بندي مطالب، امكان گروه فعال كردن موضوع.  شد

اين امكان براي استفاده . كند توجه به نوع محتوايي آنها را ايجاد مي
 هوشمند، جستجوي(هايي كه  در دست طراحي هستند  در قابليت

  .، اضافه گرديده است...)صفحات اصلي سفارشي و 
  

  بخش مديريت
  ها صفحات، مطالب و فايل

  تنظيمات موضوعات كلي مطالب

افزودن قابليت   ۵/۱۲
  جديد

هاي  وبگاه
  چندبخشي

 از مطالب زيربخش وب جاري و نيز XMLامكان ايجاد فايل 
با . ايگاه فراهم شدها براي افزودن مطالب به پ استفاده از اين نوع فايل

استفاده از اين قابليت مي توان صفحات و مطالب هر زيربخش را به 
هاي ديگر انتقال  صورت منظم به زيربخش هاي ديگر يا حتي پايگاه

  . داد
  

  بخش مديريت
  ها صفحات، مطالب و فايل

  XMLورود و صدور مطالب 

افزودن قابليت   ۶/۱۲
  جديد

وبگاه 
  نشريات

گزينه اي براي برگزاري برخط  مون چندامكان طراحي فرم آز
براي استفاده از اين . آزمون با توجه به محتويات نشريات فراهم شد

.  فعال كنيدتنظيمات ويژه نشريهگزينه ابتدا مربوطه را در بخش 
هاي  هاي آزمون مورد نظر، كدهاي فرم سپس بعد از طراحي فرم

  .اده كنيدهاي نشريه استف مربوطه را در هنگام افزودن نسخه
  

  بخش مديريت
   الکترونيکيبخش داور
  هاي داوري ساخت فرم
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٤ 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
۱۳۸۶ شهريور ۲۵

  نشاني بررسي  توضيح  كاربرد  نوع تغيير  شماره
افزودن قابليت   ۷/۱۲

  جديد
هاي  وبگاه

  چندبخشي
با كمك . امكان ارزشيابي خودكار زيربخش هاي وب فراهم شد

اين بخش شما مي توانيد با تعريف امتيازات مثبت و منفي براي 
 را با هم فاكتورهاي مشخص شده در برنامه، زيربخش هاي وب
  .مقايسه كنيد و امتياز فني را براي هر كدام به دست آوريد

  بخش مديريت
 ها  ارزشيابي خودكار زيربخش

 ها  تنظيمات ارزشيابي زيربخش

  
  

انجام   ۸/۱۲
  اصالحات

تمام 
  ها وبگاه

  بخش مديريت  سازي كاربران در بخش معرفي پايگاه اينترنتي مرتب
  عموميابزارهاي 

  هاي اينترنتي پايگاهمعرفي 
انجام   ۹/۱۲

  اصالحات
تمام 
  ها وبگاه

صالحات و افزودن راهنماي جديد براي بخش كارنامه علمي انجام ا
  اعضا

  

  بخش مديريت
  علمي اعضاكارنامه 

  

تكميل قابليت   ۱۰/۱۲
  قبلي

نشريات و 
  ها كنفرانس

از جمله . امكانات جديدي به بخش داوري الكترونيك اضافه شد
امكانات تازه امكان ارسال همزمان چند مقاله به يك داور و نيز 

  .خص مي باشندهاي جامع داوري با تاريخ و ترتيب مش گزارش

  بخش مديريت
   الکترونيکيبخش داور

  ي وضعيت و نتايج داوريبررس
  

تكميل قابليت   ۱۱/۱۲
  قبلي

نشريات و 
  ها كنفرانس

بخش پرونده الكترونيك مقاالت تكميل و تقويت شد و 
هاي بيشتري از وضعيت مقاله در اين صفحه قابل مشاهده  شاخصه
  .شدند

  بخش مديريت
   مقاالت بخش
  پرونده مقاالتفهرست و 

  
تكميل قابليت   ۱۲/۱۲

  قبلي
نشريات و 
  ها كنفرانس

گزارش جديد در . تر شد گيري از مقاالت كامل گزارشبخش 
 با اندازه قلم و ساير تنظيمات  چكيده مقاالت  كتابامكان دريافت

  .ه استدلخواه فراهم شد
  

  بخش مديريت
   مقاالت بخش

   مقاالتگيري از گزارش

افزودن قابليت   ۱۳/۱۲
  جديد

تمام 
  ها وبگاه

براي . اضافه شدهاي دو سطري  منوا عنوان صفحات يايجاد امكان 
توانيد از يك  مي) براي عناوين طوالني (شكستن عنوان صفحات

  . استفاده نماييد<br>تگ 
  

  بخش مديريت
  ها  مطالب و فايلصفحات،

  صفحاتمديريت 
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٥ 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
۱۳۸۶ شهريور ۲۵

  
هايي از اين راهنما را كه با  در ادامه بخش. ، كامل تر شدگاهي پاهي اوليانداز  و راهميراهنماي تنظبخش راهنماي برخط برنامه با افزودن بخش 

  : برنامه در نشاني زير را ببينيدبراي مطالعه متن كامل اين راهنما، راهنماي. كنيم هدف تسهيل آغاز به كار با برنامه تدوين شده است، مطالعه مي

http://www.yektaweb.com/files/help/setup.htm 
  

  مدير گرامي  

براي رسيدن به اين . اينترنتي و مفاهيم مرتبط با آن آشنا شويد هاي يك پايگاه اينترنتي را به خوبي مديريت كنيد، الزم است در ابتدا با پايگاه براي اينكه بتوانيد

هاي اينترنتي معتبر و  اينترنتي خود، مشاهده پايگاه اما براي مديريت بهتر پايگاه. اند شروع خوبي هستند مفاهيمي كه در اين بخش ارايه شده ه راهنما وهدف، مطالع

د و از ساختار و نحوه بگيري هايي مشابه با پايگاه خود ايده سعي كنيد از پايگاه. شود آنها كمك موثري محسوب مي بررسي وضعيت ظاهر و محتواي مطالب

  .سازماندهي اطالعات آنها بهره ببريد

 

  ها سرفصل

اندازي پايگاه و  راه با چگونگي آغاز كار با برنامه و نيز شيوه استفاده از بخش مديريت برنامه، روش عمومي هدف از تهيه اين راهنما آشنايي مديران محترم برنامه

  :عبارتند از  اين بخش از راهنمامطالب. هاي اساسي بوده است پاسخ به پرسش

  آشنايي با مجموعه يكتاوب •

  ورود به بخش مديريت •

  تنظيمات عمومي برنامه •

  اندازي پايگاه عمومي راه •

  پايگاه نشريه علمياندازي  راه •

  اندازي پايگاه كنفرانس راه •

  اندازي پايگاه انجمن علمي راه •

  استفاده از امكانات پيشرفته •

  ها و اصطالحات آشنايي با واژه •

 آموزش و رفع اشكال •
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٦ 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
۱۳۸۶ شهريور ۲۵

  
. اندازي شده توسط مجموعه يكتاوب ثبت شد با هدف تمركز بيشتر بر وبگاه هاي راه" يكتاوب افزار شرق"شركت جديدي با نام  •

هاي پشتيباني جديد با  چنان معتبر خواهند بود، اما قراردادهم" پيشگامان فن و دانش شرق"بديهي است قراردادهاي پيشين با شركت 

 .شركت جديد عقد خواهند شد

  

اي براي پيشبرد اهداف داشته اند، به   كه از ابتداي طراحي مجموعه يكتاوب همكاري صميمانهپور آقاي مهندس جليلجناب  •

 . ت كاربران به شركت پيوستندكمك به امر آموزش و رفع اشكاالبه منظور  و نيز مسئول بخش بازرگاني و ماليعنوان 

  

 و مددكاري اجتماعي، آسايشگاه خيريه كهريزك، سازي محيط شهري  مناسبپايگاه.  پيوستندها طرح پروانههاي جديدي به  پايگاه •

هاي جديدي هستند كه براي خدمات رساني به هموطنانمان از طرح رايگان خدمات وب به   از جمله پايگاهسايت معلولين ايران

مندي از اين  هاي مورد نياز براي عضويت و بهره اه با اسناد و فرمنسخه جديد اين پايگ همچنين .والن و جانبازان بهره مي گيرندمعل

 .بارگذاري شدطرح براي توانيابان، جانبازان و موسسات خيريه 

 

هاي علمي توسط اعضاي هيات علمي  اين سامانه براي ارايه و پيگيري طرح.  عرضه شدهاي پژوهشي سامانه طرحنسخه اول  •

 .نسخه اول برنامه در دانشگاه علوم پزشكي ايران در حال بررسي است. دانشگاه توسعه يافته است

  

گيري، مديريت و ارزشيابي همزمان از تعدادي پايگاه يا   متعدد با امكان گزارشينترنتيهاي ا هاي مركزي پايگاه پانلطرح  •

هاي سازماني بزرگ و چندبخشي نصب گرديده است تا توسط  هاي اين طرح در پايگاه هايي از خروجي نمونه. زيربخش وب آغاز شد

 . ها بررسي شود مسووالن اين پايگاه
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٧ 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
۱۳۸۶ شهريور ۲۵

  
  :افزار جامع يكتاوب در موسسات و نهادهاي زير انجام گرديد يد مبني بر نرمهاي جد طراحي و تحويل پايگاه

  نشاني  عنوان  رديف
 هاي نشريات پايگاه

 www.zums.ir/journal  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان  ۱

 www.fuzzy.ir/journal  مجله علمي سيستم هاي فازي  ۲
 www.iors.ir/journal  مجله انجمن ايراني تحقيق در عمليات  ۳
 journal.irphe.ir   در آموزش عالييفصلنامه پژوهش و برنامه ريز  ۴

 ها هاي كنفرانس پايگاه

 www.eue.ir/conf2  سازي محيط شهري دومين همايش مناسب  ۵

 www.icbme2008.org  چهاردهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران  ۶

 www.idcc.ir  اولين كنفرانس گواهي ديجيتال و كاربردهاي آن  ۷

 www.biomaterials.ir/conf  راني استموادي زي المللني همايش بنينخست  ۸

 هاي علمي هاي انجمن پايگاه

 www.iamp.ir  انجمن فيزيك پزشكي ايران  ۹

 www.iors.ir  انجمن ايراني تحقيق در عمليات  ۱۰

 www.fuzzy.ir  هاي فازي ايران انجمن سيستم  ۱۱

 هاي تحقيقاتي كههاي مراكز و شب پايگاه

 www.nrciran.com  مركز تحقيقات علوم اعصاب  ۱۲

 در حال تكميل اطالعات  موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل  ۱۳

 در حال تكميل اطالعات   تحقيقات طب سنتي ايرانشبكه  ۱۴

 در حال تكميل اطالعات  هاي علمي كشور مركز تحقيقات سياست  ۱۵

 اهيهاي دانشگ پايگاه

 www.zums.ir  دانشگاه علوم پزشكي زنجان  ۱۶

 www.rums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  ۱۷

 در حال تكميل اطالعات  دانشگاه علم و صنعت ايران  ۱۸

 )خدمات رايگان به معلوالن و جانبازان(ها  هاي طرح پروانه پايگاه

 www.eue.ir/conf2  سازي محيط شهري دومين همايش مناسب  ۱۹

  در حال تكميل اطالعات  زكي كهرهيري خشگاهيآسا  ۲۰
 /www.eue.ir/main  مناسب سازي محيط شهري  ۲۱
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  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
۱۳۸۶ شهريور ۲۵

 www.socialworkeriran.com  مددكاري اجتماعي  ۲۲
 www.idp.ir  سايت معلولين ايران  ۲۳

 ها ساير پايگاه

 در حال تكميل اطالعات  پروژه نجات بخشي ميراث فرهنگي بم  ۲۴

  در حال تكميل اطالعات  دكتر محمد فتحياني وبگاه شخص  ۲۵
  در حال تكميل اطالعات  بابك سيفدكتر وبگاه شخصي   ۲۶
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هاي وب و به ويژه متخصصان و   در برقراري ارتباط بين كاربران پايگاه)Forum(تاالرهاي بحث و گفتگو با توجه به نقش و اهميت 

منظور ه ب.  تاالر گفتمان پايگاه خود اقدام نمايند و پذيرش عضو دركنيم نسبت به راه اندازي ميپژوهشگران، از كليه مديران وب برنامه دعوت 

از نظر (به بهترين تاالرهاي وب طراحي شده قدرشناسي از كاربراني كه زمينه گفتمان الكترونيك بين اعضاي پايگاه خود را فراهم نمايند، 

 اطالعات تكميلي .اي تعلق خواهد گرفت جوايز ارزنده...) ساختار مناسب، حجم و ارزش مطالب، تعداد كاربران، ميزان و سرعت پاسخگويي و 

چهار ماه  (۱۳۸۶ماه سال  دي تا آخر فرصت طراحي و فعال كردن تاالر .نحوه محاسبه در آينده اعالم خواهد شدهاي ارزيابي و  درباره شاخصه

  :باشد و جوايز زير در بهمن ماه به تاالرهاي برتر تعلق خواهد گرفت مي) ديگر

   بهار آزاديتمام سكهيك عدد   رتبه اول
   بهار آزادينيم سكهيك عدد   رتبه دوم

  

   رقابت را آغاز كنيداز هم اكنون

براي  .براي آغاز به كار بهتر است به نمونه تاالرهاي فعال بر روي اينترنت مراجعه كرده و در آنها ثبت نام كنيد تا با روش كار آنها آشنا شويد

  :مثال تاالرهاي زير را ببينيد

 تاالرهاي مبني بر يكتاوب

 http://www.ycmoc.com/forum.php  تاالر گفتگوي گروه مشاوران جوان وزارت بازرگاني
 http://www.iums.ac.ir/forum_topic.php  تاالر گفتگوي دانشگاه علوم پزشكي ايران

 تاالرهاي عمومي و تخصصي

 /http://forum.sakhtafzar.com  تاالر سخت افزار ايران
 /http://barnamenevis.org/forum   زباني فارسساني برنامه نويمرجع تخصص: برنامه نويس

Majidonline Forums  http://forum.majidonline.com/ 
  

صورتيكه اين امكان در پايگاه شما فعال نمي باشد، با در . شود ها ارايه مي تاالرهاي گفتگو به صورت يك بخش عمومي در تمامي  پايگاهماژول 

.)yektaweb@gmail.com(د ما تماس بگيري
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 يكتـــاوب افــــزار شرق

  )با مسووليت محدود( 

 شماره اول–خبرنامه يكتاوب 
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  )www.jazirehdanesh.com( ي دانش جزيره •

هاي  ي دانش يك پايگاه اينترنتي علمي آموزشي به زبان فارسي است كه با هدف افزايش سواد علمي و فناورانه و بهبود و تقويت برنامه جزيره

. اندازي شده است هاي نو  در كنار آگاهي بيشتر از دانش و فرهنگ پيشينيان خود، راه ان از فناوريآموزشي و آگاهي عموم مردم اير

هاي نويسندگان و كارشناسان باتجربه  ها و همراهي مند به دانش و آموزش هستند كه از راهنمايي گردانندگان اين پايگاه گروهي از جوانان عالقه

ي  در اين جزيره. گذرد كنند و بيش از دو سال از فعاليت آنان مي به هيچ سازماني يا گروه ديگري فعاليت مياين گروه بدون وابستگي . مندند بهره

 هزار كاربر جوياي ۵هاي گوناگون علمي و آموزشي منتشر  شده و روزانه پذيراي بيش از   مقاله در موضوع۷۰۰الكترونيكي تا كنون بيش از 

  . دانش و آگاهي است

  

  )/http://www.ivfsari.com (زايي و ناباروري حضرت مريممركز درمان نا •

 با همكاري ۱۳۷۸، نخستين مركز درمان نازايي و ناباروري استان مازندران است كه از سال )س(مركز درمان نازايي و ناباروري حضرت مريم 

اين مركز خدمات درماني متنوعي را به .  كند  مي انيرس شناسي به هموطنان عزيز خدمت گروهي از كارشناسان زنان و نازايي ، اورولوژي و جنين

هاي مربوط به ناباروري، آموزش  پايگاه اينترنتي مركز مسووليت خدماتي از قبيل مشاوره و پاسخگويي به پرسش. كند هاي نابارور عرضه مي زوج

  .ر را بر عهده گرفته استمفاهيم پايه ناباروري و نازايي و ارايه آخرين اخبار و رويدادهاي مرتبط در داخل كشو
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هاي مختلف مجموعه يكتاوب، طرح شبكه علمي يكتا با هدف برقراري ارتباط بين پژوهشگران متخصص  با توجه به حجم زياد اطالعات وارد شده در پايگاه

كاري و انجام تحقيقات تكراري، خودكار  يها با جستجو پذيري و گزارشگيري براي جامعه علمي كشور، پرهيز از مواز هاي مختلف، تجميع داده در زمينه

 سال پيش و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آغاز ۲هاي وقت گير و پرهزينه و ساير اهداف متعالي از حدود  سازي هرچه بيشتر فرآيند

  :برخي از مشخصات اين طرح را در ادامه مطالعه نماييد. گرديده است

    

  :معرفي
سازي اطالعات افراد،  اين شبكه اطالعاتي ابزار و جايگاهي براي يكپارچه. باشد هاي علمي و پژوهشي توليد شده در داخل كشور مي شبكه علمي ايران پيوستگاه داده

مثل نام (هاي اطالعات   اول و يك مركز ايجاد پيوند است كه تنها ابردادهاين شبكه در اصل يك منبع دست. آورد ها و نهادها و نشريات علمي كشور فراهم مي سازمان
   .كند هاي اينترنتي تاكيد مي را دريافت و ذخيره كرده و بر اطالعات نهايي ارايه شده در ساير پايگاه...) نويسنده، عنوان نشريه و 

 
  اهداف پايگاه 

   و مداومايجاد بانك جامع اطالعات علمي كشور به صورت خودكار   •

  داخلي و خارجي هاي علمي و پژوهشي كشور براي پژوهشگران افزايش سرعت و تسهيل دستيابي به داده   •

  هاي مورد نياز هدايت و راهنمايي پژوهشگران براي دستيابي به داده   •

  تقويت همكاري بين پژوهشگران مراكز علمي و پژوهشي كشور   •

   شده هاي تعريف العاتي و افراد با توجه به شاخصبندي خودكار منابع اط بررسي و رتبه   •
  كاري در مراكز مختلف ها و تحقيقات موازي و دوباره جلوگيري از انجام طرح •

  مختلف هاي احتمالي مانند ارايه يك طرح يا مقاله به مراكز جلوگيري از سوء استفاده   •

  ها تبادل داده نداردهاي انتشار وآموزش و ترغيب مراكز توليد كننده محتواي علمي به رعايت استا   •

  گيري مسووالن تصميم كاوي در محتواي اطالعاتي گردآوري شده و كمك به امكان آمارگيري و داده   •

  هاي پايگاه دستاورد 

   اطالعات پايگاه مركزي شبكه علمي ايران به عنوان درگاه مديريت و دسترسي به افراد و   •
  علمي ايران آوري و ورود اطالعات در شبكه استانداردهاي جمعها و  ها، دستورالعمل نامه شيوه   •

  الكترونيك افراد هاي مختلف و پست هاي يكپارچه شده اطالعات، قابل ارايه در پايگاه خروجي   •

  امكان جستجو در بانك اطالعات جامع علمي و پژوهشي براي محققان و پژوهشگران   •

  كشور راي هر نوع سند علمي ديجيتال در داخلكدبندي و اختصاص شماره منحصر به فرد ب   •

 كننده و دريافت كننده اطالعات هاي اقماري ارسال پايگاه   •



 
 

  ۵ واحد– ۱ پالك - ارشاد دوم-پاس فرهنگيان-اطاعتي شمالي- بلوار مرزداران– تهران
  ۰۲۱ ۸۸۲۷۳۲۴۴رنگار  دو-۰۹۱۲۳۸۷۷۳۳۵ - ۰۲۱ ۸۸۲۷۳۲۴۴:  تلفن

www.yektaweb.com    yektaweb@gmail.com    info@yektaweb.com 
 

١٢ 

 يكتـــاوب افــــزار شرق
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 :آموزش

بهترين راه حل استفاده از لوح فشرده آموزشي برنامه و مشاهده . تنوعي براي آموزش برنامه و رفع اشكاالت آموزشي وجود داردهاي م روش

همچنين مطالعه متون راهنماي موجود در لوح فشرده و نيز بخش راهنماي مديران پايگاه قابل توصيه . هاي آموزشي موجود در آن است فيلم

  .هاي مذكور و اندكي تمرين مي توان مهارت كافي براي مديريت پايگاه را كسب نمود ها و مطالعه راهنما با مشاهده فيلم. است

 

 :رفع اشكاالت آموزشي

هاي آموزشي و مطالعه راهنماي كار با برنامه، در حين كار با برنامه با پرسش يا اشكالي مواجه شديد، ابتدا بخش  اگر بعد از مشاهده فيلم

سپس سعي كنيد با مراجعه به تاالر بحث و گفتگوي برنامه، اطالعات مورد نظر خود . ل برنامه را در پايگاه يكتاوب مطالعه كنيدهاي متداو پرسش

هاي زير براي بخش پشتيباني  هاي خود را به يكي از روش ها موثر واقع نشدند، پرسش كدام از اين راه حل در صورتي كه هيچ. را به دست بياوريد

  :ارسال كنيد

 

 پر كردن فرم تماس پايگاه يكتاوب  •

  yektaweb@gmail.comارسال پست الكترونيك به نشاني  •

 

شود و نشاني پست الكترونيك  اي كه به آن اشاره مي هاي خود، موضوع پرسش يا اشكال، نشاني بخش يا صفحه لطفا در هنگام ارسال پرسش

 . دتر انجام پذير خود را دقيق ذكر كنيد تا پاسخگويي سريع
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 :ها رفع اشكاالت فني و پيشنهاد

هاي خود را به صورت دقيق و با توصيف كامل به نشاني  اشكاالت فني، تغييرات و تصحيحات برنامه، و نظرات و ديدگاه

yektaweb@gmail.comا  همكاران ما سعي خواهند كرد مشكالت ارسالي را به صورت دقيق بررسي كرده و پاسخ مناسب ر. ارسال نماييد

  .ارسال كرده يا اقدام مقتضي را انجام دهند

  

  كنيم؟ چرا ما پست الكترونيك را براي برقراري ارتباط توصيه مي

  رساني و رفع محدوديت هاي زماني براي پشتيباني افزايش سرعت اطالع -۱

   يا استفاده سايرين پرسش كننده به صورت مكتوب براي مراجعهمطالب مطروحهثبت و بايگاني  -۲

 ن زمان كافي براي بررسي و حل مشكل يا پاسخگويي مناسبفراهم كرد -۳

 هاي زماني و مالي براي كاربران و تيم پشتيبان  كاهش هزينه -۴

  
  
  

  
  

  

  !پايان
  !ي در كار نيستپايانهرگز 

  .هميشه منتظر تغييرات تازه باشيد
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