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 يكتــاوب افــزار شرق

 (با مسووليت محدود)

 

 

 مديريت پايگاه همايش ی سامانهمعرفي 

 (دريافت و رهگيري، داوري و اطالع رساني مقاالت ثبت نام افراد و مديريت)

 

 

 

 

 

 

 يازدهمی  نسخه

6416ماه مهر
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 آمديد به يكتاوب خوش

 علمي و پژوهشي اينترنتي پايگاه 055 از بيش  اندازي راه به موفق 6416تا مهرماه  که دارد افتخار شرق افزار يكتاوب شرکت

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

 در جهان برتر علمي بنيادهاي و ها دانشگاه اينترنتي هاي پايگاه با ها آن ي مقايسه و کشور علمي مراکز و ها دانشگاه اينترنتي هاي پايگاه

 نخستين و توسعه 6414کشور را در سال  هاي علمي و همايش نشريات ي يكپارچه مديريت ي سامانه نخستين طراحي ،6412 سال

 .آغاز کرد 6413 سال را در دانشگاهي سازماني اطالعات مديريت ي سامانه

 فرآيندهاي. است دانشگاهي و علمي هاي محيط در اينترنتي هاي پايگاه برپايي براي تجربه و پژوهش ها سال دستاورد يكتاوب 

ه سازي بهينه و بررسي از پس دانشگاهي مختلف  محصول و اند  شده تبديل يكتاوب افزاري نرم ي بسته در موجود هاي ماژول يا ها افزونه ب

ه پيشنهاد افزارهاي اکنون نرم .است شده سنجيده آزمايش ي بوته در بارها نهايي ي  سامانه»هايي که کاربران از راه  يكتاوب با توجه ب

پيشنهادهاي جديد پس از بررسي به صورت . شوند روز مي فرستند، پيوسته به براي بخش فني شرکت مي« برخط دريافت پيشنهادها

افزاري  يكتاوب داراي امكانات جديد نرم مند از خدمات هاي بهره ي پايگاه سپس همه. شوند نويسي مي افزاري، برنامه امكانات جديد نرم

 .شود ها ثبت مي پيشنهادهاي جديد در پايگاه شرکت به نام کاربران و سازمان. شوند مي

 

 علمي همايشمديريت الكترونيك 

 ريمديريت دريافت و رهگي ،همايش رساني از طريق پايگاه اطالع اصلي بخش سه داراي  علمي همايش الكترونيك مديريت ي سامانه

را فراهم  همايشروز رساني پايگاه  ابزارهاي قدرتمند مديريت محتوا امكان ايجاد و به. است الكترونيك مقاالت داوري و مقاالت

 بخش و گذارد مي مدير پايگاه کاربران و اختيار در هاي ضميمه و فايل مقاالت دريافت براي ابزارهايي مقاالت مديريت بخش. کنند مي

 بررسي دريافت، مراحل ي همه بنابراين،. کند هاي مرسوم بررسي را فراهم مي ي روش مكان بررسي مقاالت بر پايها الكترونيك داوري

 .يك فرآيند الكترونيك منظم قابل انجام است صورت به مقاالت، گزارش و
 

 همايشمديريت الكترونيك   ی سامانه های توانايي

آيد فقط مشخصات  ري پايه در مستند مستقلي معرفي شده است و آنچه در ادامه ميافزا ي نرم مشخصات فني و امكانات برنامه: توجه

 .است همايشبخش مديريت الكترونيك 

 

 دريافت و رهگيری مقاالت

  قابليت دريافت مقاله از کاربران(Article Submission System )پذير با تنظيمات بسيار انعطاف 

 ي الكترونيك کامل براي هر مقاله ت و ايجاد پروندهي رويدادهاي مرتبط با مقاال ثبت خودکار همه 
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  قابليت رهگيري کامل وضعيت مقاله توسط کاربران(Tracking)  ي شخصي از صفحه 

  با عنوان کامال يكسان با فايل موجود مقاالتامكان جلوگيري از ارسال 

 مقاله ي کننده سالي مقاالت از طرف مدير برنامه يا ار امكان اضافه کردن فايل ضميمه به پرونده 

  ي علمي کميتهامكان اصالح مقاالت و ويرايش مجدد مقاله پس از اعالم نظر 

  تشكيل پرونده مالي با امكان ثبت پرداخت دستي و پرداخت اينترنتي 

  امكيارسال پامكان (SMS )شده افراد يبند طبقه يها و گروه سندگانيکاربران، داوران، نو يبرا 

 مقاله ي در پرونده سندگانينو يبرا يارسال يها نامه ي همهخودکار  يگانيبا 

 نگارندگان كيمقاالت به پست الكترون راتييتغ ي همهخودکار  ارسال 

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

 

 داوری الكترونيك

  قابليت داوري الكترونيك مقاالت به صورت ساده يا پيشرفته(Online reviewer ) 

  هاي ساده و پيشرفته  براي داوري سفارشي هاي فرمانواع قابليت طراحي 

 گيري جامع داوريي پيگيري، گزارش امكان نمايش تعداد دفعات ارسال هر مقاله به داوران، ارسال نامه 

 داوران، و همايش هاي صفحات مديران، دبير و تنظيم انواع متون و گزينه ارسالي هاي قابليت تغيير متن نامه 

 در بخش داوري  توسط داوران  يا فايل داراي نام نويسنده هاي ضميمه فايل يا عدم مشاهده مشاهده امكان تنظيم 

 (داور نهايي) ي ويژه براي داوران اصلي ي مقاالت و نامه امكان ارسال پرونده  

  امكان ارسال مستقيم يا غير مستقيم نتايج داوري به نگارندگان 

 يو در نهايت کنسل کردن داور يپيگير ي  ارسال نامه يبرا يداور امكان تنظيم مهلت 

 امكان جلوگيري از ارجاع مقاله براي داوري به نويسندگان همان مقاله 

 مقاله ي کننده امكان محاسبه خودکار ميانگين امتياز هر مقاله بر اساس مجموع امتيازات داوران بررسي 

 هاي قابل بررسي در محيط اکسل انواع خروجي گيري بسيار پيشرفته و ارايه امكان گزارش 

 

 پذيرفته شده انتشار مقاالتمديريت و 

 (فروش برخط مقاالت)الكترونيك  پرداخت با همراه مقاالت کامل متن ياي مقاالت  امكان انتشار چكيده 

  قابليت نمايش تعداد مراجعه به چكيده و متن کامل مقاالت به صورت تفكيكي 

 ي مقاالت ي کتاب چكيده بندي شده براي تهيه به صورت موضوع امكان خروجي مقاالت 

 نيشيپ يها آرشيوسازي خودکار مقاالت کنفرانس 
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  همايشقابليت تهيه لوح فشرده اطالعات و مقاالت 

 هاي خروجي  گيري و  ايجاد فايل امكان گزارشXML  قابل استفاده درWord از اطالعات مقاالت 

 هاي قابل بررسي در محيط اکسل ه و ارايه انواع خروجيگيري بسيار پيشرفت امكان گزارش 

 

 مديريت پايگاه

  به صورت برخط همايشقابليت انجام تنظيمات اصلي وبگاه 

 يآموزش يها کاربران در کنفرانس و کارگاه يكيامكان ثبت نام الكترون 

 همايش ي بندي خودکار مطالب پايگاه بر اساس روند پيشرفت برنامه امكان زمان 

 الكترونيك صورتحساب  مديريت وضعيت مالي و پرداخت امكان  

 هاي آموزشي امكانات ويژه براي مديريت نمايشگاه، اقامتگاه، بازديد علمي و کارگاه 

 ها و فروش الكترونيكي غرفه امكان راه اندازي بخش نمايشگاه 

 گيري از مقاالت  فهرست مقاالت مشابه با يكديگر در بخش گزارش ي مشاهده 

 مقاالت ي فهرست و پروندهجستجوي پيشرفته براي مقاالت در بخش  امكانات 

 ي مقاالت تحت عنوان مديران مقاالت  امكان دسترسي کاربران سيستم به پرونده 

  همايشامكان انتشار آلبوم تصاوير 

 گاهيدر پا يانجام نظر سنجو  کاربران نظرات افتيامكان در 

 

 مقاالت فرايند دريافت و بررسي

 کرده اندازي راه را الكترونيك داوري ي سامانه علمي، همايش کاربران و مديران ميان اطالعات جريان سرعت افزايش يبرا وبيكتا

 و ي داوري ها سرگروه ،همايش دبير ،همايش اجرايي مدير ها، نگارنده بين اطالعات و مقاالت الكترونيك جايي جابه سامانه اين. است

 :شود داوري ارايه مي مراحل از در ادامه نمايي .دهد مي انجام يکارآمد با و آساني به را داوران
 

 نگارنده توسط مقاله فرستادن .6

 اجرايي مدير توسط مقاله دريافت .2

 (اختياري) علمي دبير توسط مقاله ي اوليه بررسي .4

 (اختياري) هاي داوري سرگروه توسط داوران پيشنهاد .3

 بررسي و اعالم نظر براي داور به مقاله فرستادن .1

 داوري فرم تكميل و داور توسط مقاله ررسيب .1

 اجرايي مدير توسط مقاله ي نگارنده به اصالح پيشنهاد و داوران نظرات بررسي .2

 مراحل داوري نهايي و تعيين وضعيت مقاله انجام و نگارنده توسط مقاله اصالح .1
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 :نقش هر يك از عوامل درگير در بررسي مقاالت به شرح زير است

 
 پايگاه مدير 

 مقاله ارسال فرم تنظيم و نام ثبت فرم تنظيم عمومي، انجام تنظيمات. 6   

 نمونه فايل به پيوند با مقاله نگارش راهنماي توليد. 2   

 برنامه به داوران هاي داوري و معرفي دبيران علمي، سرگروه و داوري انجام تنظيمات. 4   

 (گام گام به)ي و داوران هاي داور ارسال مقاله براي دبيران علمي، سرگروه. 3   

 نگارنده 

 پايگاه در نام ثبت. 6   

 مقاله ارسال فرم کمك با مقاله فايل و مشخصات فرستادن. 2   

 مقاله نهايي تاييد و توضيحات و ها پيوست افزودن و مقاله ي پرونده نهايي بررسي. 4   

 صيشخ ي صفحه از اشكاالت رفع و پاسخگويي و مقاله وضعيت رهگيري. 3   

 (کند يا کساني که وي معرفي مي همايشدبير ) دبير علمي 

 پايگاه در نام ثبت. 6   

 ي دبير علمي رفتن به صفحه. 2   

 ي مقاله، نپذيرفتن مقاله در همان آغاز يا دادن اجازه براي انجام مراحل ديگر بررسي اوليه. 2   

 (کنند معرفي مي ها يا کساني که آن ي علمي کميته، همايشدبير ) سرگروه داوری 

 پايگاه در نام ثبت. 6   

 ي انتخاب داور رفتن به صفحه. 2   

 بررسي مقاله و تعيين داور براي مقاله از فهرست داوران يا پيشنهاد داور. 4   

 (شوند به سامانه معرفي مي ي علمي کميتهو  همايش کساني که با پيشنهاد دبير) داوران 

 پايگاه در نام ثبت. 6   

 ي داوري رفتن به صفحه. 2   

 شده  هاي فرم داوري و يا  ارسال فايل اصالح گويي به پرسش بررسي مقاله، پاسخ. 2   

 

 پايگاه مدير 

 هامقاله نهايي تاييد يا رد. 6   

ن زمان بنديول اها و ارسال جد مقاله انتشار و بندي دسته. 2     به کاربرا
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 های نرم افزاری فناوری

 

ارکارگز طرف فناوري  PHP 

مديريت بانك اطالعاتي ي سامانه  MySQL 

مشتري فناوري طرف  JavaScript 

پيشنهادي عامل سيستم  Any Unix Based OS 

وب ي دهنده  سرويس  Apache Web Server 

 

 علمي همايشنمونه پايگاه های 

 

 روش اند توانسته کارآمد مديريت با که هايي همايش ميان از اند مند شده ي يكتاوب بهره پايگاه همايش از سامانه 035تا کنون بيش از 

 ،(دانشگاه تهران)سازه  و معماري المللي بين کنفرانس دومين توان مي کنند سازي پياده مناسب طور به را مقاالت کار گردش الكترونيك

، (اه صنعتي اميرکبيردانشگ)پوشش  و رنگ المللي بين ي کنگره چهارمين ،(انجمن مهندسي ارزش)ارزش  مهندسي ملي همايش

 نام را  (وزارت نيرو)المللي انرژي  بين همايش هشتمين و (دانشگاه صنعتي اصفهان)متالورژي  مهندسين انجمن مشترک همايش پنجمين

 .برد

 

 :شوند را براي بررسي نمونه کارها ببينيد در ادامه معرفي مي يهاي پايگاه

 

 نشاني  پايگاه  سازمان  ::

6  
انجمن علمي تخصصي طب 

 اورژانس ايران 
  www.acem.ir چهارمين کنگره سراسري طب اورژانس 

2  
شرکت تحقيق، طراحي و توليد 

 موتور ايران خودرو 
  www.iranengine.com المللي موتورهاي درونسوز  هفتمين همايش بين

  cong10.isaop.ir دهمين کنگره علمي ارتز و پروتز ايران  انجمن علمى ارتز و پروتز ايران   4

3  
 

  www.irannec.com نهمين همايش بين المللي انرژي 

1  
دبيرخانه نشست انديشه هاي 

 راهبردي 
  n3.dnar.ir سومين نشست انديشه هاي راهبردي 
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 دانشگاه تهران   1
ششمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين 

 المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي 
icelet2012.ut.ac.ir  

 دانشگاه علم و صنعت ايران   2
کنفرانس بين المللي مكانيك و ديناميك جامدات 

 آزمايشگاهي 
xmech.iust.ac.ir  

1  
 دبيرخانه نشست انديشه هاي

 راهبردي 
  n4.dnar.ir چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي 

  www.mededu13.ir سيزدهمين همايش کشوري آموزش علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1

  gtc91.iust.ac.ir اولين کنفرانس تخصصي توربين هاي گازي  دانشگاه علم و صنعت ايران   62

  iiac.iust.ac.ir  2266کنفرانس بين المللي آلومينيوم  ران دانشگاه علم و صنعت اي  66

  isc11.iust.ac.ir کنفرانس آمار ايران  دانشگاه علم و صنعت ايران   62

64  
 ياسالم يجمهور يمرکز مين زادي

 ايران
  www.demining.ir اولين همايش بين المللي مين زدايي 

63  
مرکز الگوي ايراني اسالمي 

 پيشرفت

ايش ملي نقشه راه تدوين الگوي اسالمي ايراني هم

 پيشرفت 
nr.olgou.ir  

 دانشگاه علوم پزشكي بابل   61
سيزدهمين کنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم 

 پزشكي کشور 
www.arcimss13.ir  

61  
مرکز الگوي ايراني اسالمي 

  پيشرفت
  fc.kpip.ir نخستين کنگره پيشگامان پيشرفت 

  rds1.sem-ums.ac.ir/quran قرآن پژوهي و طب  نشگاه علوم پزشكي سمنان دا  62

  www.mic2012.ir چهاردهمين همايش صنايع دريايي  انجمن مهندسي دريايي ايران   61

61  
انجمن استادان زبان و ادبيات 

 انگليسي ايران 

دهمين همايش بين المللي انجمن استادان زبان و 

 ن ادبيات انگليسي ايرا
www.tellsi10.ir  

22  
انجمن پروبيوتيك و غذاهاي 

 فراسودمند 
  www.ispffc.ir همايش ملي پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند 
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  cee2013.isee.ir سومين کنفرانس آموزش مهندسي  سومين کنفرانس آموزش مهندسي  26

  conf8.irma.ir هشتمين کنفرانس ملي نگهداري و تعميرات  انجمن نت ايران   22

24  
انجمن سم شناسي و مسموميت 

 هاي ايران 

دوازدهمين کنگره بين المللي سم شناسي و 

 مسموميت هاي ايران 
2.179.178.40/maztox  

  www.ismeconference.ir کنفرانس ساالنه بين المللي مهندسي مكانيك ايران  انجمن مهندسي مكانيك ايران   23

21  
و پردازش انجمن ماشين بينايي 

 تصوير ايران 
  www.cmvip.ir کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير 

  www.isssconf.ir کنفرانس سازه و فوالد  انجمن سازه و فوالد   21

22  
انجمن علمي مديريت اطالعات 

 ايران 
  www.coinforment.ir کنفرانس مديريت اطالعات 

 انجمن آموزش عالي ايران   21
: بين المللي توسعه تحصيالت تكميليکنفرانس 

 فرصت ها و چالش ها 
www.iheac.ir  

 انجمن ژئومورفولوژي کمي   21
فرصت )کنفرانس ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان )

 ها و محدوديت ها 
www.geomorphologyconf.ir  

  www.icerscong.ir نهمين کنگره سراميك ايران  انجمن سراميك ايران   42

  www.ieaaconference.ir مديريت آموزشي در نظر و عمل  انجمن مديريت آموزشي ايران   46

  conference.railassociation.ir همايش بين المللي حمل و نقل ريلي  انجمن حمل و نقل ريلي ايران   42

  ham.bmn.ir نخستين هم انديشي ملي در امور نخبگان کشور  بنباد ملي نخبگان   44

  www.ipac4.ir چهارمين کنگره انجمن روانشناسي ايران  انجمن روانشناسي ايران   43

41  
انجمن مهندسي ماشينهاي 

 کشاورزي و مكانيزاسيون ايران 

هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي 

 و مكانيزاسيون 
7ncame.shirazu.ac.ir  

 بهداري کل ناجا   41
شت و درمان ستاد چهارمين همايش سراسري بهدا

 کل نيروهاي مسلح 
teb.police.ir/afhi4  
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42  
انجمن علمي تربيت بدني و علوم 

 ورزشي 
  www.pessaconference.ir همايش علمي تربيت بدني و علوم ورزشي 

 موسسه تحقيقات خاک و آب   41
ارتباط : دومين کنگره چالش هاي کود در ايران

 دانش و صنعت 
www.fertilizercong.ir  

41  
انجمن سيستم هاي سطوح آبگير 

 باران ايران 
  www.rwcs2012.ir اولين همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران 

32  
انجمن جوشكاري وآزمايشهاي 

 غيرمخرب ايران 

کنفرانس ملي –کنفرانس ملي جوش و بازرسي

 آزمايش هاي غيرمخرب 
www.iwntconference.ir  

 تحقيق در عمليات انجمن ايراني   36
ششمين کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق 

 در عمليات 
www.or2013.ir  

 انجمن اپتيك و فوتونيك ايران   32
نوزدهمين کنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و 

 پنجمين کنفرانس مهندسي فوتونيك ايران 
www.icop.ir  

34  
انجمن علوم و تكنولوژي سطح 

 ايران 
  www.surfaceseminar.ir مين سمينار ملي مهندسي سطح چهارده

33  
انجمن مهندسي بهره وري صنعت 

 برق ايران 

نهمين همايش ملي کيفيت و بهره وري صنعت برق 

 ايران 
www.iqpi.ir  

  conference.iste.ir همايش برنامه ريزي حمل ونقل يكپارچه و پايدار  انجمن حمل و نقل ايران   33

31  
من جامعه شناسي آموزش و انج

 پرورش ايران 

کنفرانس ساليانه انجمن جامعه شناسي آموزش و 

 پرورش ايران 
www.iase-con.ir  

  www.biotechcongress.ir هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي  انجمن بيوتكنولوژِي ايران   31

 انجمن جامعه شناسي ايران   32
رهنگي در دومين همايش ملي پژوهش اجتماعي و ف

 جامعه ايران 
www.isaconference.ir  

 پژوهشكده تربيت بدني   31
هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم 

 ورزشي 
www.co8ssri.ir  
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هـا بـه دليـل گذشـت زمـان زيـاد در        پايگاهبعضي از ) از خدمات يكتاوب را در ادامه ببينيد مند بهرههاي  مايشاز ه رديگ يخبر فهرست

 :(يستنددسترس ن

 

  وباندازی شده با كمك يكتا های راه همايشبرخي از 

 همايش ارتقاي سالمت اداري بازرگاني کشور کنفرانس ملي مهندسي ارزش دومين

 ها فرصت و صنعت بيمه چالشها نخستين همايش سومين کنفرانس ملي مهندسي ارزش

 نخستين کنفرانس بين المللي مديريت و برنامه ريزي انرژي کنگره سراسري سل ايران

 نهمين کنگره سراسري ارتز و پروتز ايران كوليلوسومين کنگره بيوشيمي و بيولوژي م

 يازدهمين کنگره پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي  دهمين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد ايران

 ريزي کشور  همايش کتابداران سازمان مديريت و برنامه مهندسي صنايعبين المللي چهارمين کنفرانس 

 هاي ايران  دهمين همايش انجمن اندودانتيست مهندسي صنايع المللي  بينکنفرانس  پنجمين

 دومين سمپوزيوم تكنولوژي ملكولي و مرگ سلولي   اولين کنفرانس ملي لجستيك

 نهمين کنگره پزشكي هسته اي  کنفرانس ملي لجستيكدومين  

 پليمرعلوم و تكنولوژي نهمين سمينار  کنفرانس ملي نگهداري و تعميرات  سومين

 نوزدهمين کنگره فيزيولوژي و فارماکولوژي  کنفرانس ملي نگهداري و تعميرات چهارمين  

 کنفرانس پاتوفيزيولوژي کنفرانس ملي نگهداري و تعميراتپنجمين 

 ششمين کنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي کنفرانس ملي نگهداري و تعميراتششمين 

هشتمين کنگره ساليانه طب فيزيكي، توانبخشي و الكترودياگنوز 

 ايران

 کنفرانس مهندسي پزشكي چهاردهمين

 کنفرانس مهندسي پزشكي   شانزدهمين  اولين کنفرانس نارسايي قلب ايران 

 نخستين همايش بين المللي زيستمواد ايران  سومين کنگره ويروس شناسي ايران 

 کنگره سراسري بيماريهاي پوست ي شناسي ايرانياپنجمين کنگره سراسري شنو

  www.biosafetycongress.ir همايش ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك  انجمن ايمني زيستي ايران   31

 ه پژوهشكده سامانه هاي ماهوار  12
اولين کنفرانس سامانه هاي ماهواره و رباتيك 

 فضايي 
www.sri2013.ir  

  www.isiweconference.ir آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک  انجمن مهندسي آبياري و آب   16

http://www.sive.org/conf3/
http://www.salamatedari.ir/
http://www.salamatedari.ir/
http://www.sive.org/conf3/
http://www.sive.org/conf3/
http://farsi.ses.ac.ir/insurance/
http://www.zums.ac.ir/congresscenter/
http://www.zums.ac.ir/congresscenter/
http://www.biochemiran.com/congress10/
http://cong9.isaop.ir/
http://cong9.isaop.ir/
http://www.isc-hums.com/
http://www.isc-hums.com/
http://libconf.mporg.ir/
http://www.iiec2005.com/
http://www.iriae.org/
http://www.irlog.com/
http://www.irlog.com/
http://www.ismt.ir/
http://www.ismt.ir/
http://www.irlog.com/
http://www.irmaintenance.org/
http://www.ispst2009.ir/
http://www.irmaintenance.org/
http://www.phypha.ir/cong19/
http://www.phypha.ir/cong19/
http://www.cnmc.ir/
http://www.cnmc.ir/
http://www.ihfsummit.com/
http://www.ihfsummit.com/
http://www.icbme2008.org/
http://www.biomaterials.ir/conf/
http://www.biomaterials.ir/conf/
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International Conference on Automotive 
Technology2010 

 همايش ملي تبيين علمي اصالح الگوي مصرف

The 2th International Conference on 
Composites: Characterization, Fabrication and 

Application (CCFA-2) 

 دومين کنگره سراسري سندرم متابوليك، چاقي وديابت

Second International Conference on Recent 
Advances in Railway Engineering (ICRARE-

2009) 

 سومين همايش سراسري سالمت نوزادان و پريناتولوژي ايران

 يدر صنايع شيمياي CFD ملي کاربرد دومين کنفرانس هاي بومي ايران دومين همايش ملي فناوري

 آزمايشگاه تحقيقاتي ترموديناميك اولين کنفرانس نوآوري در صنعت خودرو

Second International Congress on Bioethics  يازدهمين کنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي کشور  

 كوليلوکنگره بيوشيمي و بيولوژي م همينوازدد /ندهمي نهمين کنگره سراسري ارتز و پروتز ايران

 

http://www.biochemiran.com/congress10/
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 افــــزار شرق يكتـــاوب

 (با مسووليت محدود) 

ي سامانهآشنايي با   

 مديريت پايگاه همايش

 بسمه تعالي

 

 

 آموزش

 .شود هاي گوناگون به شما آموزش داده مي افزاري يكتاوب به شيوه ي نرم چگونگي کار با اين بسته

 . هستند يبانيي پشت در دوره يآموزش يها نشست يآماده برگزار كتاوبيهمكاران ما در شرکت  :های آموزشي نشست

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

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

 . معرفي کلي برنامه و روش آغاز کار با برنامه و انجام تنظيمات اصلي را آموزش مي دهد :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 راهنماهاي زير است راهنماها همراه پايگاه در اختيار مدير پايگاه قرار مي اين: راهنماهای متني برخط

 .کند کارکرد هر يك از منوهاي مديريت را در يك خط معرفي مي: راهنماي ابزارهاي مديريت

 .گويد اندازي پايگاه و انجام تنظيمات اصلي را در يك صفحه مي چگونگي راه: اندازي پايگاه  راهنماي راه

 .دهد گام آموزش مي به چگونگي کار با ابزارهاي گوناگون يكتاوب را به صورت گام: راهنماي جامع يكتاوب

 .دهد يقرار م رانيمد اريبرنامه را در اخت يها ابزارها و بخش يراهنما ييفهرست الفبا: يكتاوب ييراهنماي الفبا

 .کند يا فراهم مي متون راهنما ر همهامكان جستجو در : جستجو در راهنما

 

 ارتباط یبرقرار یها روش 

رو شديد، بخـش   به هاي آموزشي و خواندن راهنماي برنامه يا هنگام کار با برنامه با پرسشي رو اگر پس از ديدن فيلم: هاي متداول پرسش

 .شايد مشابه پرسش شما را پيش از اين پاسخ داده باشيم. هاي متداول را ببيند پرسش

ي برخط فرستادن پيشـنهادها بـا    افزاري يكتاوب را از راه سامانه ي نرم توانيد هرگونه پيشنهاد براي بهبود بسته شما مي:  دهاشنهايي پ سامانه

 .ها داشته باشد آن تر عيرفع سر جهياشكاالت و در نت قيدر گزارش درست و دق يما در ميان بگذاريد و نقش موثر

 .هاي زير براي بخش پشتيباني بفرستيد يكي از روشهاي خود را به  پرسش: پاسخگويي الكترونيك

  پست الكترونيك به نشانيyektaweb@gmail.com  ياinfo@yektaweb.com 

 به نشاني  پر کردن فرم تماس پايگاه يكتاوبwww.yektaweb.com 

 ياد داشته باشيد به

شود و نشاني پسـت الكترونيـك خـود را     شاره مياي که به آن ا هاي خود، موضوع پرسش، نشاني بخش يا صفحه فرستادن پرسش هنگام

 .تر انجام پذيرد دقيق ذکر کنيد تا پاسخگويي سريع



 

 

 
 

  61واحد  ،ساختمان جاويد ،2پالک  ،نبش کوچه ندا ،باالتر از ميدان سرو ي،بلوار شهيد پاک نژاد شمالتهران، سعادت آباد، : نشاني
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 افــــزار شرق يكتـــاوب

 (با مسووليت محدود) 

ي سامانهآشنايي با   

 مديريت پايگاه همايش

 بسمه تعالي

 

 

 اندازی های نصب و راه هزينه

طراحي قالب عمومي با طرح و رنگ مورد  ، اختصاص فضا،دامنهبا ثبت  مديريت الكترونيك براي يك همايش ي سامانهاندازي  راه

برنامه براي استفاده در تنها يك همايش تنظيم شده است  .هزينه خواهد داشت ريالميليون بيست ه، سال آموزش و پشتيباني يك نظر،

يا خريد مجدد برنامه ظرف مدت )در صورت عقد قرارداد جمعي . و براي استفاده در همايش مختلف، بايد چند برنامه خريداري شود

 يك با خريد دو سامانه مديريت پايگاه همايش از يكتاوب، هزينه هر مثال. هايي در نظر گرفته شده است تخفيف( کمتر از شش ماه

ريال  6152225222 يك، هزينه هر(يا بيشتر)همچنين با خريد سه سامانه مديريت پايگاه همايش . ريال محاسبه خواهد شد 6251225222

گي انجام کار و خدمات ارايه شده با ما تماس به منظور مذاکره براي خريد همزمان تعداد بيشتر و آگاهي از چگون. محاسبه خواهد شد

  . بگيريد

 

 عقد قرارداد و استفاده از خدمات

خـدمات ارايـه    .قابل دريافت اسـت   www.yektaweb.comانجام شده در نشاني  هاي پروژهها و نمونه  مستندات و مشخصات برنامه

نمونـه  هـا و   بـراي آغـاز همكـاري و دريافـت فـرم      .قابل بررسـي و آزمـايش هسـتند    www.yektaweb.com/demoشده در نشاني 

 .را ببينيد www.yektaweb.com/infoنشاني  قرارداد،

 

 برای آگاهي بيشتر

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

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

  22643112:  شرکت اداري و مالي تلفن

 22643111 -22643113: پشتيباني و آموزشي امور تلفن

  22643111: اضطراري تلفن و دورنگار

  21624122441:  عامل مدير همراه

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

پس با ما در تماس باشيد و . هر نظر و پيشنهادي که منجر به تسريع و ارتقاي کار شود، راهنماي براي ارايه خدماتي بهتر خواهد بود

 .اريمزاز همراهي شما سپاسگ. هاي يكتاوب را با ما در ميان بگذاريد هاي خود از مجموعه برنامه ها و خواست ديدگاه


