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به يكتاوب خوشآمذيذ
ؿشوت يىتاٍب افضاس ؿشق افتخاس داسد وِ تا هْشهاُ  1391هَفك تِ ساُاًذاصي بيص از  055پايگاه اينترنتي علمي و پژوهطي
ؿاهل ًـشياتّ ،وايؾّا ،اًجويّاي ػلوي ٍ داًـگاُّا ٍ ديگش هشاوض ػلوي ؿذُ اػت .ايي ؿشوت پغ اص تشسػي ٍضؼيت
پايگاُّاي ايٌتشًتي داًـگاُّا ٍ هشاوض ػلوي وـَس ٍ همايؼِي آىّا تا پايگاُّاي ايٌتشًتي داًـگاُّا ٍ تٌيادّاي ػلوي تشتش جْاى دس
ػال  ،1382عشاحي ًخؼتيي ػاهاًِي هذيشيت يىپاسچِي ًـشيات ٍ ّوايؾّاي ػلوي وـَس سا دس ػال  ٍ 1383تَػؼِ ًخؼتيي
ػاهاًِي هذيشيت اعالػات ػاصهاًي داًـگاّي سا دس ػال  1384آغاص وشد.
يىتاٍب دػتاٍسد ػالّا پظٍّؾ ٍ تجشتِ تشاي تشپايي پايگاُّاي ايٌتشًتي دس هحيظّاي ػلوي ٍ داًـگاّي اػت .فشآيٌذّاي
هختلف داًـگاّي پغ اص تشسػي ٍ تْيٌِػاصي تِ افضًٍِّا يا هاطٍلّاي هَجَد دس تؼتِي ًشمافضاسي يىتاٍب تثذيل ؿذُاًذ ٍ هحصَل
ًْايي تاسّا دس تَتِي آصهايؾ ػٌجيذُ ؿذُ اػت .اوٌَى ًشمافضاسّاي يىتاٍب تا تَجِ تِ پيـٌْادّايي وِ واستشاى اص ساُ «ػاهاًِي
تشخظ دسيافت پيـٌْادّا» تشاي تخؾ فٌي ؿشوت هيفشػتٌذ ،پيَػتِ تِسٍص هيؿًَذ .پيـٌْادّاي جذيذ پغ اص تشسػي تِ صَست
اهىاًات جذيذ ًشمافضاسي ،تشًاهًَِيؼي هيؿًَذ .ػپغ ّوِي پايگاُّاي تْشُهٌذ اص خذهات يىتاٍب داساي اهىاًات جذيذ ًشمافضاسي
هيؿًَذ .پيـٌْادّاي جذيذ دس پايگاُ ؿشوت تِ ًام واستشاى ٍ ػاصهاىّا ثثت هيؿَد.
ويژگيهای ضرکت


داساي هجَص صالحيت اًجام پشٍطُّاي فٌاٍسي اعالػات اص ؿَساي ػالي اًفَسهاتيه



ؿفافيت دس اعالعسػاًي ٍ اػالم سٍؽّاي واسيً ،وًَِ تشًاهِّا ،لشاسدادّا ٍ ّضيٌِّا دس پايگاُ ايٌتشًتي ؿشوت



اهىاى هـاسوت واستشاى ٍ هـتشياى دس تَػؼِي تشًاهِّا تا اسايِ ًظشّا ٍ پيـٌْادّا اص ساُ پايگاُ ايٌتشًتي ؿشوت



داساي ٍاحذ ٍيظُي آهَصؽ ٍ تَليذ ساٌّواي تشًاهِ ٍ پاػخگَيي آىاليي ٍ تلفٌي

افتخارات يكتاوب
 .1عشاحي ٍ تَػؼِ ػاهاًِّا تا هـاسوت اػتفادُوٌٌذگاى ًْايي
 .2عشاحي ًخؼتيي ػاهاًِي هذيشيت يىپاسچِي پايگاُّاي ػلوي
 .3عشاحي ًخؼتيي ػاهاًِي هذيشيت يىپاسچِي ًـشيات پظٍّـي
 .4عشاحي ًخؼتيي ػاهاًِي هذيشيت يىپاسچِي ّوايؾّاي ػلوي
 .5عشاحي ًخؼتيي ػاهاًِي هذيشيت يىپاسچِي اًجويّاي ػلوي
 .6عشاحي ًخؼتيي پايگاُ ػوات هلي (تخؾ ػالهت ٍ تخؾ ػلَم)
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دستاوردهای يكتاوب


داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ايشاى تَاًؼتِ اػت تا ووه ًشمافضاسّاي يىتاٍب ،ستثِي ٍبػٌجي (ٍتَهتشي) جْاًي خَد سا تيؾ
اص  600پلِ استما دّذ ٍ دس ػالْاي  1391 ٍ 1389ستثِ ٍ جايضُي هلي ٍب سا تِ دػت آٍسد.



تا يىتاٍب هيتَاى دس وٌاس پايگاُ اصلي ،تشاي تخؾّاي ػاصهاًي هاًٌذ هؼاًٍتّا ،داًـىذُّا ،پظٍّـىذُّا ٍ گشٍُّاي
آهَصؿي ،تخؾّاي جذاگاًِ ػاخت ٍ هذيشيت پايگاُ ّش تخؾ سا تِ ًوايٌذُي آى تخؾ ٍاگزاس وشد.



تيؾ اص ً 300ـشيِ ػلوي اص ػاهاًِي هذيشيت الىتشًٍيه ًـشيات تْشُهٌذ ؿذُاًذ وِ دس هياى آىّا ً 7ـشيِي داساي ستثِي
ٍ ISIجَد داسد.



تا ايي ػاهاًِ هيتَاى چشخِي دسيافت همالِ ٍ داٍسي سا تش پايِي اػتاًذاسدّاي هجالت تشتش جْاى اًجام داد.



ػاهاًِّاي يىتاٍب ( xmlاتضاس تثادل اعالػات) سا تِ عَس خَدواس تشاي هماالت ٍ ديگش هحتَا فشاّن هيوٌٌذ .تٌاتشايي اهىاى استثاط
پايگاُّاي تْشُهٌذ اص ػاهاًِّاي يىتاٍب تا تاًهّاي اعالػاتي ( ٍ SID ،HBI ،EBSCO ،SCOPUS ،DOAJ ،PubMedديگش) تِ
آػاًي ٍجَد داسد.



تيؾ اص ّ 130وايؾ داخلي ٍ تييالوللي اص ػاهاًِي هذيشيت الىتشًٍيه ّوايؾ تْشُهٌذ ؿذُاًذ .تا ايي ػاهاًِ هيتَاى ثثت
ًام افشاد ،دسيافت ّضيٌِّا ٍ داٍسي هماالت سا تِ صَست دػتِجوؼي اًجام داد ٍ تاصُتشيي ٍضؼيت هماالت سا تا خثشسػاًي
جوؼي دس ووتشيي صهاى تِ آگاّي واستشاى سػاًذ.



تيؾ اص  50اًجوي ػلوي وـَس اص ػاهاًِي هذيشيت الىتشًٍيه اًجوي تْشُهٌذ ؿذُاًذ .ػضَيت الىتشًٍيه ٍ فشػتادى
خثشًاهِي الىتشًٍيه تشاي اػضاي اًجوي يا واستشاى پايگاُ اًجوي ،اص اهىاًات ايي ػاهاًِ اػت.

تاريخچهی فعاليت
  : 1382پايگاُ ايٌتشًتي جضيشُي داًؾ دس دٍ هشحلِ ( ٍ iransciland.comػپغ  )jazirehdanesh.comتا ّذف تَليذ هحتَايفاسػي دس ٍب ٍ تشٍيج ػلن ساُاًذاصي ؿذ.

  : 1383فؼاليتّاي پظٍّـي تشاي ؿٌاخت ٍ تشسػي ٍضؼيت پايگاُّاي ايٌتشًتي داًـگاّي وـَس ٍ همايؼِ آىّا تا پايگاُّايايٌتشًتي داًـگاُّا ٍ تٌيادّاي ػلوي تشتش جْاى دس پظٍّـىذُي فٌاٍسي اعالػات داًـگاُ تشتيت هذسع اًجام ؿذ وِ ًتايج آى تِ
صَست دٍ ػخٌشاًي ػلوي دس داًـگاُ تشتيت هذسع ٍ ًيض ًخؼتيي ّوايؾ فٌاٍسي اعالػات داًـگاُ وشدػتاى اسايِ ؿذ.
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پغ اص تحليل ٍ ًتيجِگيشي اص هغالؼات اًجام ؿذُ ،تشًاهِسيضي تشاي تثذيل داًؾ وؼة ؿذُ تِ هحصَل واستشدي آغاص گشديذ ٍ
پايگاُ ٍب  www.universws.comساُاًذاصي ؿذ.

 ً : 1384خؼتيي ًؼخِي تشًاهِّا تشاي تشخظوشدى فشآيٌذّاي داًـگاّي تا ػٌَاى ػوَهي  Academic Web Toolsتا ّوىاسيًـشيات ً( IJRR ٍ JASTشمافضاس  My Php Reviewerيا  ٍ ) MPRپٌجويي وٌفشاًغ تييالوللي تيَؿيوي (ًشمافضاس AWT

 )Conference Managerػشضِ ؿذ.

 ّ : 1384وىاسي تا داًـگاُ ػلَم پضؿىي ايشاى تشاي تَػؼِي يه پايگاُ ٍب جاهغ داًـگاّي آغاص ؿذ ٍ تيؾ اص  30هشوض ػلويديگش تْشُگيشي اص خذهات يىتاٍب سا آغاص وشدًذ.

 ّ : 1385وىاسي تا داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ايشاى تشاي تَػؼِي يه پايگاُ ٍب جاهغ داًـگاّي آغاص ؿذ ٍ تؼذاد ديگشي اص هجاهغػلوي تْشُگيشي اص خذهات يىتاٍب سا آغاص وشدًذ.

  : 1386ؿشوت يىتاٍب افضاس ؿشق تا ّذف توشوض تش هحصَالت تحت ٍب تٌياىگزاسي ؿذ ٍ پايگاُ ٍ yektaweb.comهجوَػِ پايگاُّاي خذهاتدٌّذُي صيشهجوَػِ هاًٌذ  parvaneha.com ٍ websanj.netساُاًذاصي ؿذًذ.

  : 1387دػتِتٌذي هؼتٌذات ،اتضاسّا ٍ تشًاهِّا ٍ ًيض تْيِي فيلنّا ٍ هتيّاي آهَصؿي تشًاهِّا اًجام ؿذ .پايگاُ هشوضي ػاهاًِيهلي اعالػات صيؼت پضؿىي ٍ ػالهت (ػوات تخؾ ػالهت) تشاي گشدآٍسي خَدواس دادُّاي ػلوي ٍ پظٍّـي وـَس عشاحي ٍ
ساُاًذاصي ؿذ.

-

 1388ػشٍيغدٌّذُي پشلذست ٍ هؼتمل يىتاٍب آغاص تِ واس وشد .پايگاُّاي جاًثي ػوات تخؾ ػالهت دس تشخي اص

داًـگاُّاي ػلَم پضؿىي ساُاًذاصي ؿذ.

  1389ػاهاًِي هلي اعالػات تحميماتي(ػوات تخؾ ػلَم) تشاي گشدآٍسي خَدواس دادُّاي ػلوي ٍ پظٍّـي وـَس تا ّوىاسيپظٍّـگاُ ػلَم ٍ فٌاٍسي اعالػات ايشاى (ايشاًذان) عشاحي ٍ ساُاًذاصي ؿذ .ػاهاًِي ًـشيات داًـگاُ ؿاّذ (ً 5ـشيِ) ٍ اصفْاى
(ً 32ـشيِ) ساُاًذاصي ؿذ.
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  1390ؿواس پايگاُّاي ساُاًذاصي ؿذُ تا ػاهاًِّاي يىتاٍب تِ تيؾ اص  400پايگاُ سػيذ ٍ تيؾ اص  200هجلِي ػلوي پظٍّـي اصػاهاًِي هذيشيت الىتشًٍيه ًـشيات تْشُهٌذ ؿذًذ.

 1391ؿواس پايگاُّاي ساُاًذاصي ؿذُ تا ػاهاًِّاي يىتاٍب تِ تيؾ اص  500پايگاُ سػيذ ٍ تيؾ اص  300هجلِي ػلوي پظٍّـي اصػاهاًِي هذيشيت الىتشًٍيه ًـشيات تْشُهٌذ ؿذًذ.

آضنايي با محصوالت ضرکت
ًشمافضاس اصلي يىتاٍب يه ػاهاًِي هذيشيت هحتَا ( )CMSاػت وِ تشاي هذيشيت الىتشًٍيه فشآيٌذّاي آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ
اعالعسػاًي عشاحي ؿذُ اػت .تشًاهِّاي هذيشيت هحتَا ،اتضاسّايي داسًذ وِ تِ هذيشاى پايگاُ اجاصُ هيدّذ هجوَػِاي گؼتشدُ ٍ
پَيا اص اعالػات گًَاگَى سا تِ ػادگي هذيشيت وٌٌذ .تشاي واس تا ايي تشًاهِّا آضنايي با مفاهيم پايهای کار با رايانه وافي اػت
ٍ ًياصي تِ داًؼتي صتاىّاي تشًاهًَِيؼي ًيؼت .اص ايي سٍ ،هذيشاى پايگاُ هيتَاًٌذ دس ساػتاي ّذفّا ٍ ًياصّاي ػاصهاًي خَد تِ تغييش
دس ػاختاس ٍ هحتَاي پايگاُ تپشداصًذ.

يكتاوب تا تشسػي ًياصّاي ػاصهاىّاي داًؾتٌياى ٍ تْشُگيشي اص ػاهاًِي هذيشيت هحتَا ،الذام تِ تْيِي هاطٍلّاي گًَاگَى تِ
ؿشح صيش ًوَدُ اػت:
 ػاهاًِي هذيشيت ٍ يىپاسچِػاصي اعالػات ( ًظام جاهغ اعالػاتي ٍ گشدؽ واس پَيا)
 ػاهاًِي جاهغ هذيشيت داًـگاُّا ٍ ػاصهاىّاي ػلوي ٍ پظٍّـي
 ػاهاًِي جاهغ هذيشيت اعالػات تحميماتي )ػلن ٍ فٌاٍسي(  -ػوات
 ػاهاًِي هذيشيت الىتشًٍيه اًجويّاي ػلوي
 ػاهاًِي هذيشيت الىتشًٍيه ًـشيات ػلوي
 ػاهاًِي هذيشيت الىتشًٍيه وٌفشاًغّاي ػلوي
 ػاهاًِي وتاتخاًِ الىتشًٍيىي
 ػاهاًِي ثثت ًام آصهَى اػتخذاهي داًـگاُّا ٍ ػاصهاىّا
 ػاهاًِي ثثت ايذُّا دس ساػتاي هذيشيت خاللاًِ داًـگاُّا ٍ ػاصهاىّا
 ػاهاًِي ثثت ػَاتك پظٍّـي ٍ اجشايي اػضاي ّيات ػلوي
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 ػاهاًِي تشگضاسي دٍسُّاي آهَصؿي واسهٌذاى
 ػاهاًِي ثثت ػاػات حضَس اػضاي ّيات ػلوي
 ػاهاًِي استثاط هؼتمين تا سياػت داًـگاُّا ٍ ػاصهاىّا
 ػاهاًِي پايگاُ ايٌتشًتي ٍيظُي سٍاتظ ػوَهيّا
 ػاهاًِي فشٍؿگاُ الىتشًٍيه وتاب ،واال ٍ خذهات
 ػاهاًِي اػتثاسػٌجي ٍ اسصؿياتي ًيوِخَدواس صيشتخؾّاي پايگاُ ايٌتشًتي ػاصهاىّاي تضسي

اص ٍيظگيّاي تٌيادي ايي ػاهاًِ ّا ايي اػت وِ ّوگي تا تَجِ تِ ًياص ػاصهاىّاي ػلوي ٍ پظٍّـي عشاحـي ؿـذُ ٍ تـشاي ّوـِي ايـي
ػاهاًِ ّا ساٌّواي هتٌي ٍ تصَيشي فشاّن ؿذُ اػت .تْشُ گيشي اص ايي ػاهاًِّا تاػث استثاط هَثش تـا هخاعثاى،وـاستشد صـحيح فٌـاٍسي
اعالػات ،اػتفادُ هَثش اص صهاى ٍ صشفِجَيي دس ّضيٌِّا هيؿَد.

ويژگيهای فني
تا تَجِ تِ حجن صياد تثادالت الىتشًٍيه ٍ پيؾتيٌي ًياصّاي آيٌذُ ،فٌاٍسيّاي تِ واس سفتِ تشاي تَػؼِي پايگاُ تِ ؿشح صيـش هؼشفـي
هيؿًَذ .ؿشوت يىتاٍب افضاس ؿشق آهادُ اػت خـذهات تخصصـي خـَد سا تـشاي تَػـؼِي تْـشُگيـشي اص فٌـاٍسيّـاي صيـش وـِ اص
لذستوٌذتشيي ٍ اهيتشيي فٌاٍسيّاي سٍص جْاى تِ ؿواس هيآيٌذ ،اسايِ دّذ.

فٌاٍسي عشف واسگضاس
ػاهاًِي هذيشيت تاًه اعالػاتي
فٌاٍسي عشف هـتشي

PHP
MySQL
JavaScript

ػيؼتن ػاهل پيـٌْادي

Any Unix Based OS

ػشٍيغدٌّذُي ٍب

Apache Web Server
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آموزش
چگًَگي واس تا ايي تؼتِي ًشمافضاسي يىتاٍب تِ ؿيَُّاي گًَاگَى تِ ؿوا آهَصؽ دادُ هيؿَد.
نطستهای آموزضيّ :وىاساى ها دس ؿشوت يىتاٍب آهادُ تشگضاسي ًـؼتّاي آهَصؿي دس دٍسُي پـتيثاًي ّؼتٌذ.
آهَصؽ دس هحل ؿشوت تذٍى پشداخت ّضيٌِ اػت .تشگضاسي ًـؼت آهَصؿي تيشٍى اص تْشاى هؼتلضم پشداخت ّضيٌِ اػت.
لوح فطردهی آموزضي :چگًَگي واس تا اتضاسّاي يىتاٍب سا تِ صَست تصَيشي آهَصؽ هيدّذ.
بروضور آموزش سريع :هؼشفي ولي تشًاهِ ٍ سٍؽ آغاص واس تا تشًاهِ ٍ اًجام تٌظيوات اصلي سا آهَصؽ هي دّذ.
اساليذهای معرفي برنامه :هشاحل تٌظين ٍ واس تا تشًاهِ سا تِ صَست گامتِ گام تا روش هثال آهَصؽ هيدٌّذ.
راهنماهای متني برخط :ايي ساٌّواّا ّوشاُ پايگاُ دس اختياس هذيش پايگاُ لشاس هيگيشد ٍ ؿاهل ساٌّواّاي صيش اػت:
ساٌّواي اتضاسّاي هذيشيت :واسوشد ّش يه اص هٌَّاي هذيشيت سا دس يه خظ هؼشفي هيوٌذ.
ساٌّواي ساُاًذاصي پايگاُ  :چگًَگي ساُاًذاصي پايگاُ ٍ اًجام تٌظيوات اصلي سا دس يه صفحِ هيگَيذ.
ساٌّواي جاهغ يىتاٍب :چگًَگي واس تا اتضاسّاي گًَاگَى يىتاٍب سا تِ صَست گامتِگام آهَصؽ هيدّذ.
ساٌّواي الفثايي يىتاٍب :فْشػت الفثايي ساٌّواي اتضاسّا ٍ تخؾّاي تشًاهِ سا دس اختياس هذيشاى لشاس هيدّذ.
جؼتجَ دس ساٌّوا :اهىاى جؼتجَ دس ّوِي هتَى ساٌّوا سا فشاّن هيوٌذ.
روشهای برقراری ارتباط
پشػؾ ّاي هتذاٍل :اگش پغ اص ديذى فيلن ّاي آهَصؿي ٍ خَاًذى ساٌّواي تشًاهِ يا ٌّگام واس تا تشًاهِ تا پشػـي سٍتِسٍ ؿذيذ ،تخؾ
پشػؾ ّاي هتذاٍل سا تثيٌذ .ؿايذ هـاتِ پشػؾ ؿوا سا پيؾ اص ايي پاػخ دادُ تاؿين.
ػاهاًِي پيـٌْادّا  :ؿوا هيتَاًيذ ّشگًَِ پيـٌْاد تشاي تْثَد تؼتِي ًشمافضاسي يىتاٍب سا اص ساُ ػاهاًِي تشخظ فشػتادى پيــٌْادّا تـا
ها دس هياى تگزاسيذ ٍ ًمؾ هَثشي دس گضاسؽ دسػت ٍ دليك اؿىاالت ٍ دس ًتيجِ سفغ ػشيغتش آىّا داؿتِ تاؿذ.
پاػخگَيي الىتشًٍيه :پشػؾّاي خَد سا تِ يىي اص سٍؽّاي صيش تشاي تخؾ پـتيثاًي تفشػتيذ.


پؼت الىتشًٍيه تِ ًـاًي (AT) gmail.com



پش وشدى فشم تواع پايگاُ يىتاٍب تِ ًـاًي www.yektaweb.com

 yektawebيا info@yektaweb.com

تِ ياد داؿتِ تاؿيذ
ٌّگام فشػتادى پشػؾ ّاي خَد ،هَضَع پشػؾً ،ـاًي تخؾ يا صفحِاي وِ تِ آى اؿاسُ هيؿَد ٍ ًـاًي پؼت الىتشًٍيـه خـَد سا
دليك روش وٌيذ تا پاػخگَيي ػشيغتش اًجام پزيشد.
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عقذ قرارداد و استفاده از خذمات
هؼتٌذات ٍ هـخصات تشًاهِّا ٍ ًوًَِ پشٍطُّاي اًجام ؿذُ دس ًـاًي  www.yektaweb.comلاتل دسيافت اػت .خـذهات اسايـِ
ؿذُ دس ًـاًي  www.yektaweb.com/demoلاتل تشسػي ٍ آصهايؾ ّؼـتٌذ .تـشاي آغـاص ّوىـاسي ٍ دسيافـت فـشمّـا ٍ ًوًَـِ
لشاسدادً ،ـاًي  www.yektaweb.com/infoسا تثيٌيذ.

برای آگاهي بيطتر
دػتشػي تِ هؼتٌذات ٍ هـخصات تشًاهِّا ٍ ًوًَِ پشٍطُّاي اًجام ؿذُ دس پايگاُ ؿشوتwww.yektaweb.com :
پؼت الىتشًٍيهyektaweb@gmail.com ،info@yektaweb.com :
تلفي هالي ٍ اداسي ؿشوت22134860 :
تلفي اهَس آهَصؿي ٍ پـتيثاًي22134855 - 22134854 :
دٍسًگاس ٍ تلفي اضغشاسي22134859 :
ّوشاُ هذيش ػاهل09123877335 :
ًـاًي :ػؼادتآتاد  -تلَاس پانًظاد ؿوالي -تاالتش اص هيذاى ػشًٍ -ثؾ وَچِي ًذا  -پالن  - 2ػاختواى جاٍيذ ٍ -احذ 16

ّش ًظش ٍ پيـٌْادي وِ هٌجش تِ تؼشيغ ٍ استماي واس ؿَد ،ساٌّواي تشاي اسايِ خذهاتي تْتش خَاّذ تَد .پغ تا ها دس تواع تاؿيذ ٍ
ديذگاُّا ٍ خَاػتّاي خَد اص هجوَػِ تشًاهِ ّاي يىتاٍب سا تا ها دس هياى تگزاسيذ .اص ّوشاّي ؿوا ػپاػگضاسين.
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