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بسمه تعالي

آشنايي با سامانههای شرکت
يكتاوب افزارشرق

(با مسووليت محدود)

يكتــاوب افــزار شرق
(با مسووليت محدود)

معرفي سامانههای شرکت يكتاوب
(سامانهی نشريات ،سامانهی همايش ،سامانهی انجمن ،سامانهی پايگاه دانشگاه و سامنههای ديگر)

نسخهی يازدهم
مهرماه 6116
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به يكتاوب خوش آمديد
شرکت يكتاوب افزار شرق افتخار دارد که تا مهرماه  6116موفق به راهاندازی بيش از  055پايگاه اينترنتي علمي و
پژوهشي شامل نشريات ،همايشها ،انجمنهای علمي و دانشگاهها و ديگر مراکز علمي شده است .اين شرکت پس از بررسي
وضعيت پايگاههای اينترنتي دانشگاهها و مراکز علمي کشور و مقايسهی آنها با پايگاههای اينترنتي دانشگاهها و بنيادهای علمي
برتر جهان در سال  ،6122طراحي نخستين سامانهی مديريت يكپارچهی نشريات و همايشهای علمي کشور را در سال  6121و
توسعه نخستين سامانهی مديريت اطالعات سازماني دانشگاهي را در سال  6122آغاز کرد.
يكتاوب دستاورد سالها پژوهش و تجربه برای برپايي پايگاههای اينترنتي در محيطهای علمي و دانشگاهي است .فرآيندهای
مختلف دانشگاهي پس از بررسي و بهينهسازی به افزونهها يا ماژولهای موجود در بستهی نرمافزاری يكتاوب تبديل شدهاند و
محصول نهايي بارها در بوتهی آزمايش سنجيده شده است .اکنون نرمافزارهای يكتاوب با توجه به پيشنهادهايي که کاربران از راه
«سامانهی برخط دريافت پيشنهادها» برای بخش فني شرکت ميفرستند ،پيوسته بهروز ميشوند .پيشنهادهای جديد پس از بررسي
به صورت امكانات جديد نرمافزاری ،برنامهنويسي ميشوند .سپس همهی پايگاههای بهرهمند از خدمات يكتاوب دارای امكانات
جديد نرمافزاری ميشوند .پيشنهادهای جديد در پايگاه شرکت به نام کاربران و سازمانها ثبت ميشود.

افتخارات يكتاوب
 .6طراحي و توسعه سامانهها با مشارکت استفادهکنندگان نهايي
 .2طراحي نخستين سامانهی مديريت يكپارچهی پايگاههای علمي
 .1طراحي نخستين سامانهی مديريت يكپارچهی نشريات پژوهشي
 .2طراحي نخستين سامانهی مديريت يكپارچهی همايشهای علمي
 .1طراحي نخستين سامانهی مديريت يكپارچهی انجمنهای علمي
 .6طراحي نخستين پايگاه سمات ملي (بخش سالمت و بخش علوم)
ويژگيها و سوابق برجسته يكتاوب


دانشگاه علم و صنعت ايران توانسته است با کمک نرمافزارهای يكتاوب ،رتبهی وبسنجي (وبومتری) جهاني خود را
بيش از  166پله ارتقا دهد و در سالهای  6121و  6116رتبه و جايزهی ملي وب را به دست آورد.



با يكتاوب ميتوان در کنار پايگاه اصلي ،برای بخشهای سازماني مانند معاونتها ،دانشكدهها ،پژوهشكدهها و
گروههای آموزشي ،بخشهای جداگانه ساخت و مديريت پايگاه هر بخش را به نمايندهی آن بخش واگذار کرد.



بيش از  166نشريه علمي از سامانهی مديريت الكترونيک نشريات بهرهمند شدهاند که در ميان آنها  2نشريهی دارای
رتبهی  ISIوجود دارد .با اين سامانه ميتوان چرخهی دريافت مقاله و داوری را بر پايهی استانداردهای مجالت برتر
جهان انجام داد.
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سامانههای يكتاوب ( xmlابزار تبادل اطالعات) را به طور خودکار برای مقاالت و ديگر محتوا فراهم ميکنند .بنابراين امكان
ارتباط پايگاههای بهرهمند از سامانههای يكتاوب با بانکهای اطالعاتي (،HBI ،EBSCO ،SCOPUS ،DOAJ ،PubMed

 SIDو ديگر) به آساني وجود دارد.



بيش از  616همايش داخلي و بينالمللي از سامانهی مديريت الكترونيک همايش بهرهمند شدهاند .با اين سامانه ميتوان
ثبت نام افراد ،دريافت هزينهها و داوری مقاالت را به صورت دستهجمعي انجام داد و تازهترين وضعيت مقاالت را با
خبررساني جمعي در کمترين زمان به آگاهي کاربران رساند.



بيش از  16انجمن علمي کشور از سامانهی مديريت الكترونيک انجمن بهرهمند شدهاند .عضويت الكترونيک و فرستادن
خبرنامهی الكترونيک برای اعضای انجمن يا کاربران پايگاه انجمن ،از امكانات اين سامانه است.

لذت مديريت پايگاه با يكتاوب
نرمافزار اصلي يكتاوب يک سامانهی مديريت محتوا ( )CMSاست که برای مديريت الكترونيک فرآيندهای آموزشي ،پژوهشي و
اطالعرساني طراحي شده است .برنامههای مديريت محتوا ،ابزارهايي دارند که به مديران پايگاه اجازه ميدهد مجموعهای گسترده
و پويا از اطالعات گوناگون را به سادگي مديريت کنند .برای کار با اين برنامهها آشنايي با مفاهيم پايهای کار با رايانه
کافي است و نيازی به دانستن زبانهای برنامهنويسي نيست .از اين رو ،مديران پايگاه ميتوانند در راستای هدفها و نيازهای
سازماني خود به تغيير در ساختار و محتوای پايگاه بپردازند.
برخي ويژگيهای برنامهی پايهی يكتاوب


کامال بومي و توسعهيافته توسط متخصصان و برنامهنويسان ايراني



طراحي سازمانيافته و مطابق با الگوهای استاندارد طراحي وب



ارتباط فعال با موتورهای جستجو و بهرهگيری از راهكارهای گوناگون برای افزايش رتبه در وب



امكان تغيير قالب و زبان برنامه و سازگاری کامل با زبانهای فارسي و انگليسي



امكان تنظيم انواع فرمهای پايگاه و تعريف تاالرهای بحث و گفتوگو



انواع روشهای برقراری ارتباط با کاربران (ايميل ،پيغام ،پيامک ،پرسش و پاسخ ،نظرسنجي و فرمهای سفارشي)



قابليت انجام تغيير در پايگاه و مديريت آسان صفحات ،مطالب ،تصاوير و مستندات



امكان تهيه و ارسال خبرنامهی الكترونيک از مطالب وارد شده در بخشهای مختلف پايگاه



امكان ارسال پست الكترونيک دستهجمعي به گروههای کاربران پايگاه يا گروههای تعريف شده



امكان ساخت فرم الكترونيک و تعريف فرآيندهای مختلف با امكان تنظيم دسترسي و گزارشگيری پيشرفته



امكان جستجو در ميان همهی مطالب و محتوای پايگاه بدون بروز اشكال فونت فارسي و عربي



امكان تعريف مديران صفحات ،مديران بخشها ،مديران تماسها و انواع دسترسيهای ديگر
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بخشهای ويژهی معرفي کتاب ،پايگاه اينترنتي ،دانشنامهی هوشمند ،آلبوم تصاوير



ايجاد کارنامهی علمي برای کاربران تعيينشده با امكان ويرايش توسط خود کاربران



امكان گزارشگيری ساده و پيشرفته از بانک اطالعاتي و محتوای پايگاه

ويژگيهای فني
PHP

فناوری طرف کارگزار
سامانهی مديريت بانک اطالعاتي
فناوری طرف مشتری

MySQL
JavaScript

سيستم عامل پيشنهادی

Any Unix Based OS

سرويسدهندهی وب

Apache Web Server
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پايگاه پيشرفته سازماني و دانشگاهي
يكتاوب ويژگيهای اغلب سامانههای مديريت محتوا را دارد ،اما برخي ويژگيهای بنيادی يكتاوب در سامانههای ديگر کمتر
ديده ميشوند .اين ويژگيها به مديران پايگاههای دانشگاهي امكان ميدهد:
 .6مشارکت همهی ارکان دانشگاه را در توليد محتوای وب داشته باشند.
 .2ارتباط ميان استادان ،پژوهشگران ،دانشجويان و مديريت دانشگاه را کارآمدتر سازند.
 .1آگاهي عموم مردم را از آخرين دستاوردهای دانشگاه در زمينههای مختلف علمي افزايش دهند.
 .2فعاليتهای دانشگاه را به زبان فارسي و انگليسي بازتاب دهند.
 .1امكان دسترسي مستقيم به پژوهشگران دانشگاه را فراهم کنند.
تواناييهای ويژهی سامانهی دانشگاهي
 .6انعطافپذيری بسيار باال در تنظيمات ،فرمها و قالب
 .2ايجاد و مديريت زيربخشهای وب سازمان
 .1سطوح دسترسي متنوع برای افزايش مشارکت
 .2امكان ورود دستهجمعي(حجمي) و تبادل سريع دادهها
 .1امكان تغيير زبان و تغيير کاربری پايگاه
تا کنون بيش از  61پايگاه دانشگاهي از سامانهی يكتاوب بهرهمند شدهاند .در اين ميان ،پايگاه دانشگاه علم و صنعت توانسته است
در دو دوره متوالي جايزهی ملي وب را از شورای عالي اطالعرساني دريافت کند و رتبهی پايگاه اينترنتي خود را در ارزشيابي
مقايسهای با ساير دانشگاهها (بر پايهی شاخصهای وبومتری) به نحو چشمگيری ارتقا دهد .بر پايهی آخرين نتايج رتبهبندی
دانشگاههای جهان در سامانهی رتبهبندی وبسنجي که در ژوئيهی  2666منتشر شد ،پايگاه دانشگاه علم و صنعت ايران در شش
ماه از رتبهی  6122در ژانويه  2666به رتبهی  6216در ژوئيه  2666ارتقاء يافت.
امكانات و قابليتها


بهرهمندی از سامانهی مديريت محتوای سازگار با استانداردهای وب



امكان تعريف مديران صفحات ،مديران بخشها و مديران زيربخشها




امكان دريافت و ثبت برخط تماسها و سفارشها با پر کردن فرم
ارسال پست الكترونيک دستهجمعي و خبرنامهی الكترنيكي



امكان تعامل با کاربران و ارتباط مستقيم با مديران دانشگاه



امكان تخصيص دسترسي زيربخشها به نمايندگان دانشكدهها و پژوهشكدهها



امكان پايش و رتبهبندی زيربخشهای وب سازماني به صوت نيمه خودکار



امكان استفاده از سامانهی پيشرفته کارنامهی علمي برای اعضای هيات علمي



سامانهی پيشرفتهی گردآوری خودکار اخبار مرتبط از خبرگزاریها



امكان گزارشگيری از بانک اطالعاتي و اطالعات مختلف پايگاه
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سامانهی مديريت الكترونيک نشريه
سامانهی مديريت الكترونيک نشريه دارای سه بخش اصلي اطالعرساني از طريق پايگاه نشريه ،مديريت دريافت و رهگيری
مقاالت و داوری الكترونيک مقاالت است .ابزارهای قدرتمند مديريت محتوا امكان ايجاد و بهروز رساني پايگاه نشريه را فراهم
ميکنند .بخش مديريت مقاالت ابزارهايي برای انتشار الكترونيک نشريه در اختيار مدير پايگاه ميگذارد و بخش داوری
الكترونيک امكان بررسي مقاالت بر پايهی روشهای مرسوم بررسي را فراهم ميکند.
تا کنون بيش از  166نشريهی پژوهشي از سامانهی يكتاوب بهرهمند شدهاند .در اين ميان ،چند مجلهی نمايه شده در  ISIنيز
وجود دارد :مجلهی پرتو پژوه ،مجلهی چشم پزشكي ايران ،مجلهی بيومديكال ايران ،مجلهی شيالت ايران ،نشريهی علمي
پژوهشي آرشيو رازی و مجلهی بينالمللي مهندسي عمران .نشريه غدد درونريز و متابوليسم ايران (رتبه اول جشنوارهی رازی در
سال  )6122و نشريه تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (رتبه اول جشنوارهی رازی در سال  )6116نيز از اين سامانه بهرهمند هستند.
امكانات و قابليتها


امكان راهاندازی و تنظيم و مديريت پايگاه نشريه با تكيه بر امكانات پيشرفتهی يكتاوب



امكان دريافت مقاله از کاربران با تنظيمات انعطافپذير و تعيين ويژگيهای فايل دريافتي



ايجاد پروندهی الكترونيک کامل برای هر مقاله و ثبت همهی رويداهای داوری به صورت خودکار



قابليت رهگيری کامل وضعيت مقاله توسط کاربران از صفحهی شخصي و انجام ويرايش پس از اعالم نظر داور



قابليت داوری الكترونيک مقاالت برپايهی چرخهی داوری استاندارد نشريات پژوهشي برتر جهان




قابليت طراحي انواع فرمهای داوری ساده و پيشرفته و تغيير متن نامههای فرستاده شده از پايگاه
امكان نمايش تعداد دفعات ارسال هر مقاله به داوران ،ارسال نامهی پيگيری ،گزارشگيری جامع داوری



قابليت انتشار برخط شمارههای جديد با فراگذاری فايل  PDFيا  HTMLمقاالت در کنار چكيدهی مقاالت



آرشيوسازی خودکار شمارههای پيشين مجالت همراه با بهروزرساني صفحهی آخرين شماره



امكان تهيهی انواع خروجي  XMLمشخصات مقاالت برای ارتباط با بانکهای اطالعاتي (مانند )HBI ،DOAJ ،PubMed



امكان تنظيم دسترسي به چكيده يا متن کامل مقاالت همراه با پرداخت الكترونيک (فروش برخط مقاالت)



امكان معرفي داوران به برنامه همزمان با ثبت نام در پايگاه يا به صورت گروهي توسط مدير پايگاه



امكان ارسال پيامک ( )SMSبرای کاربران ،داوران ،نويسندگان و گروههای طبقهبندی شده افراد



امكان تنظيم مهلت داوری برای ارسال نامهی پيگيری و در نهايت کنسل کردن داوری



بايگاني خودکار همهی نامههای ارسالي برای نويسندگان در پروندهی مقاله



ارسال خودکار همهی تغييرات مقاالت به پست الكترونيک نگارندگان



امكان دريافت هر نوع توضيح مرتبط و فايلهای ضميمه از نويسندگان



امكان جلوگيری از ارجاع مقاله برای داوری به نويسندگان همان مقاله
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يكتـــاوب افــــزار شرق

بسمه تعالي

آشنايي با سامانههای شرکت
يكتاوب افزارشرق

(با مسووليت محدود)

فرايند دريافت و بررسي مقاالت
 .6ثبت نام و فرستادن مقاله توسط نگارنده
 .2دريافت مقاله توسط مدير پايگاه
 .1بررسي اوليهی مقاله توسط دبير علمي
 .2پيشنهاد داوران توسط سرگروههای داوری
 .1فرستادن مقاله به داور برای بررسي و اعالم نظر
 .1بررسي مقاله توسط داور و تكميل فرم داوری
 .2بررسي نظرهای داوران و پيشنهاد اصالح به نگارندهی مقاله توسط مدير اجرايي
 .2اصالح مقاله توسط نگارنده و انجام مراحل داوری نهايي و تعيين وضعيت مقاله

ارتقای سطح علمي و اجرايي نشريات
شرکت يكتاوب با همكاری شرکت دانشآفرند و با هدف ارتقای سطح علمي و اجرايي نشريات پژوهشي کشور ،سامانهی پايش نشريات
علمي را راهاندازی کرده است .اين پايگاه در نشاني  www.ajm.irدر دسترس است .رتبهبندی پايگاه نشريات بر پايهی معيارهايي مانند
ميزان مقاالت دريافتي و پيگيری فرايند داوری به صورت الكترونيک ،از برنامههای اين سامانه است.
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يكتـــاوب افــــزار شرق

بسمه تعالي

آشنايي با سامانههای شرکت
يكتاوب افزارشرق

(با مسووليت محدود)

سامانهی مديريت الكترونيک همايش
سامانهی مديريت الكترونيک همايش علمي دارای سه بخش اصلي اطالعرساني از طريق پايگاه همايش ،مديريت دريافت و
رهگيری مقاالت و داوری الكترونيک مقاالت است .ابزارهای قدرتمند مديريت محتوا امكان ايجاد و بهروز رساني پايگاه همايش
را فراهم ميکنند .بخش مديريت مقاالت ابزارهايي برای دريافت مقاالت و فايلهای ضميمه (پوستر ،اساليد و فايل کامل) در
اختيار کاربران و مدير پايگاه ميگذارد و بخش داوری الكترونيک امكان بررسي مقاالت به صورت برخط را فراهم ميکند.
تا کنون بيش از  616پايگاه همايش از سامانهی يكتاوب بهرهمند شدهاند از ميان همايشهايي که با مديريت کارآمد
توانستهاند روش الكترونيک گردش کار مقاالت را به طور مناسب پيادهسازی کنند ميتوان دومين کنفرانس بينالمللي معماری و
سازه (دانشگاه تهران) ،چهارمين کنگرهی بينالمللي رنگ و پوشش (دانشگاه صنعتي اميرکبير) ،پنجمين همايش مشترک انجمن
مهندسين متالورژی (دانشگاه صنعتي اصفهان) و هشتمين همايش بينالمللي انرژی (وزارت نيرو) را نام برد.
امكانات و قابليتها


امكان دريافت مقاله از کاربران با تنظيمات انعطافپذير و تعيين ويژگيهای فايل دريافتي



ايجاد پروندهی الكترونيک کامل برای هر مقاله و ثبت همهی رويداهای داوری به صورت خودکار



قابليت رهگيری کامل وضعيت مقاله توسط کاربران از صفحهی شخصي




قابليت طراحي انواع فرمهای داوری ساده و پيشرفته و تغيير متن نامههای فرستاده شده از پايگاه
امكان ارسال پيامک ( )SMSبرای کاربران ،داوران ،نويسندگان و گروههای طبقهبندی شده افراد



امكان تنظيم مهلت داوری برای ارسال نامهی پيگيری و در نهايت کنسل کردن داوری



امكان دريافت خروجي اکسل برای انجام تغييرات تودهای در پروندهی مقاالت و خبررساني جمعي



امكان خروجي مقاالت به صورت موضوعبندی شده با تنظيمات مورد نظر برای تهيهی کتاب چكيدهی مقاالت



آرشيوسازی خودکار مقاالت همايشهای پيشين و قابليت تهيهی لوح فشرده اطالعات و مقاالت همايش



امكان ثبت نام الكترونيكي کاربران در کنفرانس و کارگاههای آموزشي (به صورت تک تک يا گروهي)



امكان مديريت وضعيت مالي و پرداخت الكترونيک صورتحساب با توجه به گزينههای انتخاب شده در پايگاه



امكانات ويژه برای مديريت نمايشگاه ،اقامتگاه ،بازديد علمي و کارگاههای آموزشي



بايگاني خودکار همهی نامههای ارسالي برای نويسندگان در پروندهی مقاله



ارسال خودکار همهی تغييرات مقاالت به پست الكترونيک نگارندگان



امكان دريافت هر نوع توضيح مرتبط و فايلهای ضميمه از نويسندگان

اطالعرساني سريع و جمعي
سامانهی مديريت الكترونيک همايش به مديران پايگاه امكان ميدهد با کمک بخش «تغييرات جمعي و اطالعرساني» و فايلهای
اکسل ،تازهترين وضعيت مقاالت و توضيح دربارهی آنها را به صورت دستهجمعي به پروندهی مقاالت اضافه کنند .سپس با
اطالعرساني جمعي به کاربران،آنها را از اين تغييرات آگاه سازند .اين امكان باعث ميشود مديريت مقاالت همايش در زمان
اندک انجام شود .برای مثال ،ميتوان وضعيت بيش از يک هزار مقاله را با توجه به نظر کميتهی علمي در کمتر از يک ساعت
تغيير داد و اطالعات الزم را برای کاربران مربوطه فرستاد.
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يكتـــاوب افــــزار شرق

بسمه تعالي

آشنايي با سامانههای شرکت
يكتاوب افزارشرق

(با مسووليت محدود)

سامانهی مديريت الكترونيک انجمن
سامانهی مديريت الكترونيک انجمن علمي دارای سه بخش اطالعرساني ،عضوگيری الكترونيک و بانک اطالعات متخصصان
است .بخش اطالعرساني فرصتي فراهم ميکند تا اعضای انجمن به ترويج هدفهای تعريف شده برای انجمن بپردازند و به
کمک ابزارهای قدرتمند مديريت محتوا در بهروزرساني پايگاه ،نقش فعال داشته باشند .عضوگيری الكترونيک با کمک فرمهای
ساده و پيشرفته انجام ميشود و امكان پرداخت الكترونيک حق عضويت نيز وجود دارد .بنابراين ،سامانهی مديريت الكترونيک
انجمن زمينهی ترويج اهداف انجمن و مديريت يكپارچه روابط پژوهشگران ،دانشجويان و مسووالن انجمن را هموار ميسازد.
تا کنون بيش از  16پايگاه انجمن از سامانهی يكتاوب بهرهمند شدهاند از ميان انجمنهايي که با مديريت کارآمد توانستهاند
پايگاه اينترنتي را به روز نگه دارند و گردش کار انجمن را به صورت الكترونيک پيش ببرند ميتوان به انجمن مهندسي ارزش،
انجمن بيوشيمي ايران ،انجمن سيستمهای فازی ايران ،انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی و انجمن ساخت و توليد اشاره کرد.
امكانات و قابليتها


امكان افزودن و ويرايش سريع صفحات و مطالب



امكان عضوگيری انجمن از پايگاه اينترنتي انجمن



امكان ثبت نام اعضای انجمن در برنامههای آموزشي



امكان ارسال خبرنامهی الكترونيک به اعضای انجمن



امكان دريافت حق عضويت به صورت بر خط (پرداخت الكترونيک)




امكان ايجاد رایگيری و نظر سنجي مبني بر وب
امكان ايجاد واژهنامه و دانشنامهی هوشمند در پايگاه



مشارکت متخصصان در فراهم کردن بانک اطالعات متخصصان



امكان معرفي کتابها و مجلههای علمي و آموزشي مرتبط



امكان ايجاد آلبوم تصاوير از برنامههای انجمن



امكان راهاندازی محفل گفتگوی اينترنتي ( )Forumو گفتگوی متني ()Chat



امكان ارسال پيامک ( )SMSبرای کاربران و گروههای طبقهبندی شده افراد
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يكتـــاوب افــــزار شرق

بسمه تعالي

آشنايي با سامانههای شرکت
يكتاوب افزارشرق

(با مسووليت محدود)

ساير سامانههای تحت وب شرکت يكتاوب
يكتاوب با بررسي نيازهای سازمانهای دانشبنيان ،اقدام به تهيهی سامانههای تخصصي گوناگون نموده است .بسياری از
سازمانهای علمي و پژوهشي مانند دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،شبكهی
تحقيقات سالمت روان ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،دانشگاه علوم پزشكي گيالن ،دانشگاه علوم
پزشكي لرستان ،دانشگاه علوم پزشكي گلستان و دانشگاه علوم پزشكي زنجان از سامانههای تخصصي يكتاوب بهرهمندند.
سامانهی دادههای پژوهشي


تبعيت از سند نظام کددهي به اقالم اصلي علمي و پژوهشي کشور (سمات)



امكان تعريف انواع اقالم پژوهشي (کتابها ،نشريات علمي ،طرح پژوهشي ،کنفرانسهای علمي ،شرح حال علمي،
پاياننامه)



کاهش فرآيند ورود اطالعات با استفاده مجدد از اطالعات وارد شده در بخشهای مختلف نرمافزار



امكان ورود دادههای علمي و پژوهشي با کمک فرمهای ورود اطالعات



امكان ورود دادههای علمي و پژوهشي با کمک فايلهای  XMLو گزارشهای خروجي به فرمت XML



امكان ارسال خودکار اطالعات به سامانههای ديگر بر اساس دسترسيهای تعريف شده



امكان دسترسي به اخبار ،اطالعات و منابع موجود در سامانههای ديگر بر اساس دسترسيهای تعريف شده



توسعهی ماژولهای مورد نياز برای ايجاد بانک اطالعاتي اقالم علمي و پژوهشي دانشگاه



امكان ايجاد ارتباط بين پژوهشگران و اعضای هيات علمي و تبادل اسناد و اطالعات بين آنها

مديريت طرح پژوهشي


قابليت دريافت طرح از کاربران با تنظيمات بسيار انعطافپذير



ثبت خودکار همهی رويدادهای مرتبط با طرحها و ايجاد پروندهی الكترونيک کامل برای هر طرح



قابليت ارسال خودکار پروندهی الكترونيک طرح برای مجريان



قابليت رهگيری کامل وضعيت طرح توسط کاربران



تشكيل پروندهی مالي با امكان ثبت پرداخت دستي و پرداخت اينترنتي صورتحساب



قابليت داوری الكترونيک طرحها به صورت ساده يا پيشرفته



امكان ارسال پيامک ( )SMSبرای کاربران ،داوران ،نويسندگان و گروههای طبقهبندی شده افراد



قابليت طراحي انواع فرمهای سفارشي برای داوریهای ساده و پيشرفته




امكان ارسال پروندهی طرحها و نامهی ويژه برای داوران اصلي
امكان انتشار چكيدهی طرحها به صورت مجزا از طرح اصلي با تعريف سطح دسترسي



امكان خروجي طرحها به صورت موضوعبندی شده با تنظيمات مورد نظر برای تهيهی کتاب چكيدهی طرحها



امكان تهيهی انواع خروجي  XMLاز متن طرحها
نشاني :تهران ،سعادتآباد ،بلوار شهيد پاکنژاد شمالي ،باالتر از ميدان سرو ،نبش کوچهی ندا ،پالک  ،2ساختمان جاويد ،واحد 61

66

تلفن مالي و اداری ،22612216 :تلفن امور آموزشي و پشتيباني ، 22612211 :دورنگار ،22612211 :همراه مدير عامل (تماس اضطراری)61621222111 :
شماره حساب برای پرداخت هزينهها :حساب جام ملت به شماره  2221122/62به نام شرکت يكتاوب افزار شرق ،کد اقتصادی266111621111 :
yektaweb@gmail.com info@yektaweb.com

www.yektaweb.com

يكتـــاوب افــــزار شرق

بسمه تعالي

آشنايي با سامانههای شرکت
يكتاوب افزارشرق

(با مسووليت محدود)






امكان بررسي و ورود خودکار اطالعات مطالب و طرحها از فايلهای XML

مشاهدهی فهرست طرحهای مشابه با يكديگر در بخش گزارشگيری از طرحها
امكان دسترسي کاربران سيستم به پروندهی طرحها تحت عنوان مديران طرحها
امكان ارتباط و ارسال خودکار اطالعات به سامانهی ملي مديريت علم و فناوری (سمات بخش سالمت و بخش علوم)

ثبت نام و آزمون


امكان تنظيم متون و مديريت محتوای پايگاه و انتشار آگهي



امكان تنظيم مشاغل و رشتهها و محل مشاغل



امكان ثبتنام و تكميل اطالعات فردی متقاضيان به صورت بر خط



امكان بررسي نواقص پرونده از طرف سازمان برگزارکنندهی آزمون



قابليت رهگيری کامل وضعيت پروندهی متقاضي



امكان ارسال پيامک ( )SMSبرای کاربران و گروههای طبقهبندی شده افراد



امكان توليد برخط کارت ورود به جلسه



امكان ايجاد کد رهگيری با قابليت چاپ و بازيابي کارت



امكان ارسال اطالعات برای ثبتنامشدگان




امكان پرداخت الكترونيكي هزينهی ثبتنام
امكان دريافت انواع فايلها و تصاوير از متقاضيان

سامانهی ثبت و رهگيری ايدهها (بانک ايده)



قابليت ثبتنام صاحبان ايده و ثبت مشخصات ايده و رهگيری کامل وضعيت آن
ايجاد پروندهی الكترونيک کامل برای ايدهها با ثبت همهی رويدادهای مرتبط



قابليت داوری الكترونيک ايدهها با امكانات بسيار پيشرفته



امكان ارسال پيامک ( )SMSبرای کاربران ،داوران ،نويسندگان و گروههای طبقهبندی شده افراد




قابليت انتشار برخط و آرشيوسازی خودکار ايدههای مفيد
امكانات پيشرفتهی تبادل داده با ساير پايگاههای اطالعاتي



امكان اطالعرساني و ايجاد پايگاهها اطالعاتي علمي و پژوهشي



امكان عضوگيری و ارسال خبرنامه به اعضای انجمن




امكان معرفي کتابها و مجالت علمي و آموزشي مرتبط
امكان ايجاد رایگيری و نظرسنجي مبني بر وب
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گستردگي مشتريان يكتاوب


نشريات دانشگاههای سراسر کشور از سامانهی مديريت الكترونيک نشريات بهرهمند شدهاند:

دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه بقيه اهلل ،دانشگاه امام
حسين(ع)  ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد،
دان شگاه علوم پزشكي زنجان ،دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشگاه علوم پزشكي اروميه ،دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ،دانشگاه
علوم پزشكي زاهدان ،دانشگاه علوم پزشكي زابل ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشگاه آزاد اصفهان ،دانشگاه علوم اقتصادی،
دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،دانشگاه علوم پزشكي
قزوين ،دانشگاه علوم پزشكي ايالم ،دانشگاه علوم پزشكي يزد ،دانشگاه کاشان ،دانشگاه علوم پزشكي کاشان ،دانشگاه علوم
پزشكي کردستان ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان ،دانشگاه علوم پزشكي کرج ،دانشگاه علوم پزشكي استان مرکزی ،دانشگاه
صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي ،دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ،دانشگاه علوم پزشكي ساری ،دانشگاه علوم کشاورزی ساری،
دانشگاه الزهرا ،دانشگاه تربيت مدرس و ...



نشريات پژوهشگاه و موسسههای و بنيادهای علمي برتر کشور از سامانهی مديريت الكترونيک نشريات بهرهمند شدهاند:
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران (ايرانداک) ،موسسهی تحقيقات اصالح و تهيهی نهال و بذر ،پژوهشكدهی
تربيت بدني و علوم ورزشي ،موسسهی ملي اقيانوسشناسي ،انجمن آمار ايران ،کتابخانهی ملي ايران ،سازمان انتقال
خون ،وزارت نيرو ،جهاد دانشگاهي ،مرکز سياست علمي کشور ،موسسهی تحقيقات واکسن و سرمسازی رازی،
پژوهشكدهی علوم پزشكي جانبازان ،موسسهی تحقيقات شيالت ،انيستيتو تحقيقات تغذيه ،سازمان انرژی اتمي ايران،
پزشكي قانوني ،موسسهی تحقيقات کيفي در سالمت ،نيروی انتظامي و ...



نشريات انجمنهای علمي برتر کشور از سامانهی مديريت الكترونيک نشريات بهرهمند شدهاند:
انجمن فيزبولوژی و فارماکولوژی ايران ،انجمن آمار ايران ،انجمن بيماریشناسي گياهي ايران ،انجمن حشرهشناسي
ايران ،انجمن روانشناسي ايران ،انجمن اُپتيک و فتونيک ايران ،انجمن جامعهشناسي آموزش و پرورش ،انجمن فرش
ايران ،انجمن ايمني زيستي ،انجمن حقوق پزشكي ،انجمن حفاظت در برابر اشعه ،انجمن پرستاری ايران ،انجمن
جوشكاری ،انجمن ايراني تاريخ ،انجمن ترويج علم ،انجمن پردازش تصوير ،انجمن آبخيزداری ،انجمن آموزش عالي،
انجمن مهندسي ساخت و توليد ،انجمن جامعهشناسي ايران ،انجمن مهندسي بهرهوری صنعت برق و ...
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آموزش
چگونگي کار با اين بستهی نرمافزاری يكتاوب به شيوههای گوناگون به شما آموزش داده ميشود.
نشستهای آموزشي :همكاران ما در شرکت يكتاوب آماده برگزاری نشستهای آموزشي در دورهی پشتيباني هستند.
آموزش در محل شرکت بدون پرداخت هزينه است .برگزاری نشست آموزشي بيرون از تهران مستلزم پرداخت هزينه است.
لوح فشردهی آموزشي :چگونگي کار با ابزارهای يكتاوب را به صورت تصويری 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 ميگيرد و شامل راهنماهای زير است:
راهنمای ابزارهای مديريت :کارکرد هر يک از منوهای مديريت را در يک خط معرفي ميکند.
راهنمای راهاندازی پايگاه  :چگونگي راهاندازی پايگاه و انجام تنظيمات اصلي را در يک صفحه ميگويد.
راهنمای جامع يكتاوب :چگونگي کار با ابزارهای گوناگون يكتاوب را به صورت گامبهگام آموزش ميدهد.
راهنمای الفبايي يكتاوب :فهرست الفبايي راهنمای ابزارها و بخشهای برنامه را در اختيار مديران قرار ميدهد.
جستجو در راهنما :امكان جستجو در همهی متون راهنما را فراهم ميکند.
برای آگاهي بيشتر
دسترسي به مستندات و مشخصات برنامهها و نمونه پروژههای انجام شده در پايگاه شرکتwww.yektaweb.com :
پست الكترونيکyektaweb@gmail.com ،info@yektaweb.com :
تلفن مالي و اداری شرکت22612216 :
تلفن امور آموزشي و پشتيباني22612211 -22612212 :
دورنگار و تلفن اضطراری22612211 :
همراه مدير عامل61621222111 :
نشاني :سعادتآباد  -بلوار پاکنژاد شمالي -باالتر از ميدان سرو -نبش کوچهی ندا  -پالک  - 2ساختمان جاويد  -واحد 61

هر نظر و پيشنهادی که منجر به تسريع و ارتقای کار شود ،راهنمای برای ارايه خدماتي بهتر خواهد بود .پس با ما در تماس باشيد و
ديدگاهها و خواستهای خود از مجموعه برنامههای يكتاوب را با ما در ميان بگذاريد .از همراهي شما سپاسگزاريم.
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