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بسمه تعالي

آشنايي با سامانه ي مديريت
پايگاه انجمن علمي

(با مسووليت محدود)

يكتــاوب افــزار شرق
(با مسووليت محدود)

معرفي سامانهی مديريت پايگاه انجمن
( انتشار اخبار و مقاالت علمي ،مديريت عضويت ،امور مالي اعضا و بحث و تبادل نظر )

نسخهی يازدهم
مهر ماه 6416
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آشنايي با سامانه ي مديريت
پايگاه انجمن علمي

به يكتاوب خوشآمديد
شرکت يكتاوب افزار شرق افتخار دارد که تا مهرماه  6416موفق به راهاندازي بيش از  055پايگاه اينترنتي علمي و پژوهشي
شامل نشريات ،همايشها ،انجمنهاي علمي و دانشگاهها و ديگر مراکز علمي شده است .اين شرکت پس از بررسي وضعيت
پايگاههاي اينترنتي دانشگاهها و مراکز علمي کشور و مقايسهي آنها با پايگاههاي اينتر نتي دانشگاهها و بنيادهاي علمي برتر جهان در
سال  ،6412طراحي نخستين سامانهي مديريت يكپارچهي نشريات و همايشهاي علمي کشور را در سال  6414و توسعه نخستين
سامانهي مديريت اطالعات سازماني دانشگاهي را در سال  6413آغاز کرد.
يكتاوب دستاورد سالها پژوهش و تجربه براي برپايي پايگاههاي اينترنتي در محيطهاي علمي و دانشگاهي است .فرآيندهاي
مختلف دانشگاهي پس از بررسي و بهينه سازي به افزونهها يا ماژولهاي موجود در بسته ي نرمافزاري يكتاوب تبديل شدهاند و محصول
نهايي بارها در بوتهي آزمايش سنجيده شده است  .اکنون نرمافزا رهاي يكتاوب با توجه به پيشنهاد هايي که کاربران از راه «سامانهي
برخط دريافت پيشنهادها» براي بخش فني شرکت مي فرستند ،پيوسته بهروز ميشوند .پيشنهادهاي جديد پس از بررسي به صورت
امكانات جديد نرمافزاري ،برنامهنويسي ميشوند .سپس همهي پايگاههاي بهره مند از خدمات يكتاوب داراي امكانات جديد نرمافزاري
ميشوند .پيشنهادهاي جديد در پايگاه شرکت به نام کاربران و سازمانها ثبت ميشود.
مديريت الكترونيك انجمن علمي
سامانهي مديريت الكترونيك انجمن علمي داراي سه بخش اطالعرساني ،عضوگيري الكترونيك و بانك اطالعات متخصصان است.
بخش اطالعرساني فرصتي فراهم ميکند تا اعضاي انجمن به ترويج هدف هاي تعريف شده براي انجمن بپردازند و به کمك ابزارهاي
قدرتمند مديريت محتوا در بهروز رساني پايگاه انجمن نقش فعال داشته باشند .عضوگيري الكترونيك با کمك فرمهاي ساده و پيشرفته
انجام ميشود و امكان پرداخت ا لكترونيك حق عضويت نيز وجود دارد .بخش بانك اطالعات متخصصان امكان آشنايي با
پژوهشگران مرتبط با زمينهي کاري انجمن را براي اعضاي انجمن و ديگران فراهم ميکند .بنابراين ،سامانهي مديريت الكترونيك
انجمن زمينهي ترويج اهداف انجمن و مديريت يكپارچه روابط پژوهشگران ،دانشجويان و مسووالن انجمن را هموار ميسازد.
تواناييهای سامانهی مديريت الكترونيك انجمن
توجه :مشخصات فني و امكانات برنامهي نرم افزاري پايه در مستند مستقلي معرفي شده است و آنچه در ادامه ميآيد برخي از
مشخصات ويژهي مديريت الكترونيك انجمن است.
اطالعرساني
 انتشار آسان مطالب ،تصاوير و خبرها در صفحات پايگاه

 امكان معرفي کتابها و مجلههاي علمي و آموزشي مرتبط
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آشنايي با سامانه ي مديريت
پايگاه انجمن علمي

 امكان ايجاد آلبوم تصاوير از برنامههاي انجمن
 امكان ايجاد واژهنامه و دانشنامهي هوشمند در پايگاه
 امكان راه اندازي محفل بحث و گفتگوي اي نترنتي ()Foru m
 قابليت انجام بحث و گفتگوي متني ()Chat
 امكان ايجاد راي گيري و نظر سنجي مبني بر وب
 امكان ارسال خبرنامهي الكترونيك به اعضاي انجمن
 امكان ارسال پيامك (  )SMSبراي کاربران و گروههاي طبقهبندي شده افراد
عضوگيری
 امكان عضوگيري انجمن از پايگاه اينترنتي انجمن
 امكان ثبت نام اعضاي انجمن در برنامههاي آموزشي
 امكان راه اندازي کميتههاي تخصصي انجمن به صورت برخط
 امكان دريافت حق عضويت به صورت بر خط (عضويت الكترونيك)
بانك اطالعاتي

 مشارکت متخصصان در فراهم کردن بانك اطالعات متخصصان
 قابليت ايجاد صفحات اختصاصي براي متخصصان مختلف
 امكان ايجاد پايگاه ها اطالعاتي پژوهشي و علمي مختلف
 امكان انتشار کارنامهي علمي (  )CVبراي اعضاي انجمن با تنظيم دسترسي

مديريت پايگاه
 قابليت انجام تنظيمات اصلي وبگاه انجمن به صورت برخط
 امكان افزودن و ويرايش سريع و موثر صفحات و مطالب
 امكان بخشبندي سريع و سادهي اطالعات ارايه شده در پايگاه
 امكان معرفي مديران صفحات در راستاي تقسيم کار
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نمونه پايگاههای انجمن علمي
از ميان انجمن هايي که با مديريت کارآمد توانستهاند پايگاه اينترنتي را به روز نگه دارند و گردش کار انجمن را به صورت الكترونيـك
پيش ببرند مي توان به انجمن علمى ارتز و پروتز ايران ،انجمن مهندسي صنايع ايران ،انجمن سيستمهاي فازي ايران ،انجمن فيزيولوژي و
فارماکولوژي و انجمن مهندسي ارزش ايران اشاره کرد .فهرست پايگاه هاي استفاده کننده از خدمات يكتاوب را در ادامه ببينيد:
سازمان

::

نشاني

پايگاه

 6انجمن بيوشيمي جمهوري اسالمي ايران

انجمن بيوشيمي جمهوري اسالمي ايران

 2انجمن مهندسي ارزش ايران

انجمن مهندسي ارزش ايران

 2انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران

انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران

 3انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران

انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران

 1انجمن نگهداري و تعميرات ايران

انجمن نگهداري و تعميرات ايران

www.irma.ir

انجمن علمي تخصصي طب اورژانس ايران

www.isem.ir

 2انجمن فيزيك پزشكي ايران

انجمن فيزيك پزشكي ايران

www.iamp.ir

 1انجمن ايراني تحقيق در عمليات

انجمن ايراني تحقيق در عمليات

 1انجمن سيستمهاي فازي ايران

انجمن سيستمهاي فازي ايران

 62انجمن ايراني اخالق در علوم وفناوري

انجمن ايراني اخالق در علوم وفناوري

 66جامعه اسالمي دندانپزشكان

جامعه اسالمي دندانپزشكان

 62انجمن علمى ارتز و پروتز ايران

انجمن علمى ارتز و پروتز ايران

www.isaop.ir

 64انجمن ساخت و توليد ايران

انجمن ساخت و توليد ايران

www.smeir.ir

 63انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ايران

انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ايران

 61انجمن نوروژنتيك ايران

انجمن نوروژنتيك ايران

 61انجمن علمي پرستاران قلب ايران

انجمن علمي پرستاران قلب ايران

1

انجمن علمي تخصصي طب اورژانس
ايران

www.biochemiran.com
www.sive.org
www.phypha.ir
www.healtheconomics.ir

www.iors.ir
www.fuzzy.ir
www.iranethics.ir
www.idai.ir

www.iranaict.ir
www.irngs.ir
www.icns.org.ir
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 62انجمن آمار ايران

انجمن آمار ايران

 61انجمن حشره شناسي ايران

انجمن حشره شناسي ايران

www.entsociran.ir

 61تفكر پويا

تفكر پويا

www.valuegate.ir

22

جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و

جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و

دانشگاه

دانشگاه

www.irstat.ir

www.siac.ir

 26اتحاديه انجمن هاي مهندسي و علم مواد

اتحاديه انجمن هاي مهندسي و علم مواد

 22انجمن بيماري شناسي گياهي ايران

انجمن بيماري شناسي گياهي ايران

 24جمعيت توسعه علمي ايران

ج معيت توسعه علمي ايران

www.iasd.ir

 23انجمن مهندسي روسازي ايران

انجمن مهندسي روسازي ايران

www.peai.ir

 21انجمن علمي اقتصاد اسالمي ايران

انجمن علمي اقتصاد اسالمي ايران

www.ieaoi.ir

 21انجمن ايراني مطالعات جهان

انجمن ايراني مطالعات جهان

www.iwsa.ir

 22انجمن سراميك ايران

انجمن سراميك ايران

www.icers.ir

 21انجمن اقتصاد کشاورزي ايران

انجمن اقتصاد کشاورزي ايران

 21انجمن مهندسي آبياري و آب ايران

انجمن مهندسي آبياري و آب ايران

www.isiwee.ir

 42انجمن مهندسان مكانيك ايران

انجمن مهندسان مكانيك ايران

www.ismew.ir

 46انجمن علمي مديريت اطالعات ايران

انجمن علمي مديريت اطالعات ايران

 42انجمن مرتعداري ايران

انجمن مرتعداري ايران

 44انجمن علمي مديريت دولتي ايران

انجمن علمي مديريت دولتي ايران

www.ipaa.ir

 43انجمن علمي ادبيات داستاني ايران

انجمن علمي ادبيات داستاني ايران

www.ific.ir

 41انجمن ترويج علم ايران

انجمن ترويج علم ايران

www.iranps.ir

 41انجمن آبخيزداري ايران

انجمن آبخيزداري ايران

www.wmsi.ir

 42انجمن مكاترونيك ايران

انجمن مكاترونيك ايران

www.iranmechatronics.ir

www.matsef.org
www.ips.ir

www.iranianaes.ir

www.informent.ir
www.iransrm.ir
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41

انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسالمي
ايران

انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسالمي ايران

www.biotechsociety.ir

 41انجمن ايراني ژئومورفولوژي

انجمن ايراني ژئومورفولوژي

www.irangeomorphology.
ir

 32انجمن روان شناسي سالمت ايران

انجمن روان شناسي سالمت ايران

www.healthpsychology.ir

 36انجمن خأل ايران

انجمن خأل ايران

32

34

انجمن سيستم هاي سطوح آبگير باران
ايران

www.iranvac.ir

انجمن سيستم هاي سطوح آبگير باران ايران

انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي و

انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي و

مكانيزاسيون ايران

مكانيزاسيون ايران

www.ircsa.ir

www.isamem.ir

 33انجمن تربيت بدني و علوم ورزشي ايران

انجمن تربيت بدني و علوم ورزشي ايران

www.ipessa.ir

 31انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران

انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران

www.isice.ir

 31انجمن علمي فرش ايران

انجمن علمي فرش ايران

www.icsa.ir

 32انجمن اپتيك و فوتونيك ايران

انجمن اپتيك و فوتونيك ايران

www.opsi.ir

 31انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران

انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران

31

انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش

www.surfacesociety.ir

انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران

www.iase-ngo.ir

 12انجمن ايراني تاريخ

انجمن ايراني تاريخ

www.ishistory.ir

 16انجمن علمي ترويج و آموزش کشاورزي

انجمن علمي ترويج و آموزش کشاورزي

 12انجمن مطالعات خانواده در ايران

انجمن مطالعات خانواده در ايران

 14انجمن ژنتيك ايران

انجمن ژنتيك ايران

 13انجمن مديريت ايران

انجمن مديريت ايران

 11انجمن مهندسي صوتيات ايران

انجمن مهندسي صوتيات ايران

ايران

www.iaeea.ir
www.paaknahad.org
www.irangenetic.ir
www.iranmanagement.or
g
www.aesi.ir
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 11انجمن مهندسي گاز ايران

انجمن مهندسي گاز ايران

www.irangi.ir

 12انجمن ايمني زيستي ايران

انجمن ايمني زيستي ايران

www.biosafetysociety.ir

فناوریهای نرم افزاری
فناوري طرف کارگزار PHP
سامانه ي مديريت بانك اطالعاتي MySQL
فناوري طرف مشتري JavaScript
سيستم عامل پيشنهادي Any Unix Based OS
سرويس دهندهي وب Apache Web Server

آموزش
چگونگي کار با اين بستهي نرم افزاري يكتاوب به شيوه هاي گوناگون به شما آموزش داده ميشود.
نشستهای آموزشي :همكاران ما در شرکت يكتاوب آماده برگزاري نشستهاي آموزشي در دورهي پشتيباني هستند.
آموزش در محل شرکت بدون پرداخت هزينه است .برگزاري نشست آموزشي بيرون از تهران مستلزم پرداخت هزينه است.
لوح فشردهی آموزشي :چگونگي کار با ابزارهاي يكتاوب را به صورت تصويري آموزش ميدهد.
بروشور آموزش سريع :معرفي کلي برنامه و روش آغاز کار با برنامه و انجام تنظيمات اصلي را آموزش مي دهد.
اساليدهای معرفي برنامه :مراحل تنظيم و کار با برنامه را به صورت گامبه گام با ذکر مثال آموزش ميدهند.
راهنماهای متني برخط :اين راهنماها همراه پايگاه در اختيار مدير پايگاه قرار مي گيرد و شامل راهنماهاي زير است:
راهنماي ابزارهاي مديريت :کارکرد هر يك از منوهاي مديريت را در يك خط معرفي ميکند.
راهنماي راهاندازي پايگاه  :چگونگي راه اندازي پايگاه و انجام تنظيمات اصلي را در يك صفحه ميگويد.
راهنماي جامع يكتاوب :چگونگي کار با ابزارهاي گوناگون يكتاوب را به صورت گامبه گام آموزش ميدهد.
راهنماي الفبايي يكتاوب :فهرست الفبايي راهنماي ابزارها و بخشهاي برنامه را در اختيار مديران قرار ميدهد.
جستجو در راهنما :امكان جستجو در همهي متون راهنما را فراهم ميکند.
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روشهای برقراری ارتباط
پرسش هاي متداول :اگر پس از ديدن فيلم هاي آموزشي و خواندن راهنماي برنامه يا هنگام کار با برنامه با پرسشي روبهرو شديد ،بخـش
پرسشهاي متداول را ببيند .شايد مشابه پرسش شما را پيش از اين پاسخ داده باشيم.
سامانه ي پيشنهادها  :شما مي تواني د هرگونه پيشنهاد براي بهبود بستهي نرم افزاري يكتاوب را از راه سامانهي برخط فرستادن پيشـنهادها بـا
ما در ميان بگذاريد و نقش موثري در گزارش درست و دقيق اشكاالت و در نتيجه رفع سريعتر آنها داشته باشد.
پاسخگويي الكترونيك :پرسشهاي خود را به يكي از روشهاي زير براي بخش پشتيباني بفرستيد.



پست الكترونيك به نشاني  yektaweb@gmail.comيا info@yektaweb.com
پر کردن فرم تماس پايگاه يكتاوب به نشاني www.yektaweb.com

به ياد داشته باشيد
هنگام فرستادن پرسش هاي خود ،موضوع پرسش ،نشاني بخش يا صفحه اي که به آن اشاره ميشود و نشاني پسـت الكترونيـك خـود را
دقيق ذکر کنيد تا پاسخگويي سريعتر انجام پذيرد.
هزينههای نصب و راهاندازی
به طور معمول راهاندازي سامانهي مديريت الكترونيك براي يك انجمن با ثبت دامنه ،اختصاص فضا ،طراحي قالب عمومي با طرح و
رنگ مورد نظر ،آموزش و پشتيباني يكساله ،بيست ميليون ريال هزينه خواهد داشت .پشتيباني و بهروزرساني برنامه براي سالهاي
بعدي ،با هزينهاي حدود پنج ميليون ريال در سال انجام خواهد شد .برنامه براي استفاده در تنها يك انجمن تنظيم شده است و براي
استفاده در انجمنهاي مختلف ،بايد چند برنامه خريداري شود .در صورت عقد قرارداد جمعي ،تخفيف هايي در نظر گرفته شده است.
براي مثال ،با خريد دو سامانهي مديريت پايگاه انجمن ،هزينه هر يك  6.2122.222ريال محاسبه خواهد شد .همچنين با خريد سه
سامانهي مديريت پايگاه انجمن (يا بيشتر) ،هزينه هر يك  61.222.222ريال محاسبه خواهد شد .به منظور مذاکره براي خريد همزمان
تعداد بيشتر و آگاهي از چگونگي انجام کار و خدمات ارايه شده با ما تماس بگيريد.
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عقد قرارداد و استفاده از خدمات
مستندات و مشخصات برنامهها و نمونه پروژههاي انجام شده در نشاني  www.yektaweb.comقابل دريافت اسـت .خـدمات ارايـه
شده در نشاني  www.yektaweb.com/demoقابل بررسـي و آزمـايش هسـتند .بـراي آغـاز همكـاري و دريافـت فـرمهـا و نمونـه
قرارداد ،نشاني  www.yektaweb.com/infoرا ببينيد.

برای آگاهي بيشتر
دسترسي به مستندات و مشخصات برنامهها و نمونه پروژههاي انجام شده در پايگاه شرکتwww.yektaweb.com :
پست الكترونيكyektaweb@gmail.com ،info@yektaweb.com :
تلفن مالي و اداري شرکت22643112 :
تلفن امور آموزشي و پشتيباني22643111 - 22643113 :
دورنگار و تلفن اضطراري22643111 :
همراه مدير عامل21624122441 :
نشاني :سعادت آباد  -بلوار پاکنژاد شمالي  -باالتر از ميدان سرو  -نبش کوچه ي ندا  -پالک  - 2ساختمان جاويد  -واحد 61

هر نظر و پيشنهادي که منجر به تسريع و ارتقاي کار شود ،راهنماي براي ارايه خدماتي بهتر خواهد بود .پس با ما در تماس باشيد و
ديدگاهها و خواستهاي خود از مجموعه برنامههاي يكتاوب را با ما در ميان بگذاريد .از همراهي شما سپاسگزاريم .
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