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بستهی نرمافزاری ویژهی
سازمانهای علمی ،آموزشی و پژوهشی
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سامانهی مدیریت
اطالعات علمی (سماع)

چرا یکتاوب؟

چرا دانشگاههای برتر کشور سامانههای یکتاوب را برای مدیریت پایگاه
اینترنتی و امور پژوهشی انتخاب کردهاند؟
یکتاوب بستهی نرمافزاری ویژهی سازمانهای علمی ،آموزشی و پژوهشی است .این بستهی نرمافزاری
دستاورد سالها پژوهش و تجربه است و افزونهها یا ماژولهای آن پس از بررسی فرآیندهای مختلف
پژوهشی و آموزشی سازمانهای برتر و دریافت پیشنهادهای فرهیختگان دانشگاهی طراحی شده است.
توانمندیهای یکتاوب و طراحی بومی آن سبب شده است تا دانشگاهها و پژوهشگران بسیاری به آن
اعتماد کنند ،چنانکه بسیاری از پایگاه اینترنتی دانشگاهها و پژوهشگاهها با یکتاوب راهاندازی شده است.
طراحی بومی ،سادگی و انعطافپذیری ،امنیت باال ،ابزارها و امکانات ویژه و بهروزرسانی سامانهها با
توجه به نظرهای کاربران در کنار آموزش همیشگی ،امکان آزمایش سامانهها ،سرعت و دقت در اجرای
سفارشها ،دارا بودن مجوزهای قانونی و شافیت اسناد ،از ویژگیهای اصلی یکتاوب است که سبب اقبال
کاربران فرهیخته به آن شده است.
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سامانهها در اوج به سماع میآیند
با سامانههای هوشمند یکتاوب میتوان همهی فرایندهای پژوهشی را به
صورت یکپارچه و الکترونیک مدیریت کرد.
یکتاوب یک سامانهی مدیریت محتوا ( )CMSبا طراحی بومی است که امکان راهاندازی پایگاههای
اینترنتی ویژهی مدیریت الکترونیک فرایندهای پژوهشی از جمله مدیریت نشریات علمی ،طرحهای
پژوهشی ،همایشها ،کارگاهها ،انتشارات و کارنامهی هیات علمی را فراهم میکند .افزون بر این ،یکتاوب
امکانات ویژهای برای یکپارچهسازی و هوشمندسازی مجموعهی این پایگاهها دارد که از آن با عنوان
سماع (سامانهی مدیریت اطالعات علمی) یاد میشود .برای مثال ،با سماع نشریات میتوان مجموعهای از
نشریات دانشگاهی را در یک پایگاه یکپارچه به صورت الکترونیک مدیریت کرد.
آیا میدانید
با سامانههای یکتاوب همهی مراحل  
گردآوری ،ورود اطالعات و بازیابی دادهها به
صورت الکترونیک و منظم قابل انجام است.

سامانهی جامع نشریات

journals.modares.ac.ir

سامانهی جامع همایشها

conference.modares.ac.ir

سامانهی جامع پایاننامهها
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parseh.modares.ac.ir

www.yektaweb.com

سماع نشریات
مدیریت یکپارچهی نشریات و مقاالت علمی
امکان بررسی مقاالت بر پایهی روندهای سامانههای معتبر بینالمللی و در
نتیجه کاهش تخلفات و رعایت هر چه بیشتر اخالق نشر
امکان اختصاص تنها یک نام کاربری و رمز عبور برای هر کاربر برای دسترسی
به همه نقشهای خود در همه نشریات عضو سامانه
امکان ارسال مقاله به صورت گامبهگام و با توجه به مراحل اعالم شده در
سامانه تا تشکیل پروندهی کامل مقاله
امکان اعالن میزان تاخیر در انجام اقدامات با رنگبندی از سفید تا سیاه در
راستای تسریع در پیگیری وضعیت مقاالت
امکان مشاهدهی همهی اقدامات در حال انجام در سامانه ( )Logبه صورت
بالدرنگ (پخش زنده)

http://journals.modares.ac.ir

صفحهی بررسی مقاالت در سامانهی نشریات
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سماع همایشها
مدیریت یکپارچهی همایشها و کنگرهها
مدیریت همزمان چند همایش ،کنگره یا جشنواره در چارچوب یک سامانه
و آرشیو همایشهای قبلی
امکان بررسی مقاالت بر پایهی روندهای سامانههای معتبر بینالمللی و در
نتیجه کاهش تخلفات و رعایت هر چه بیشتر اخالق نشر
امکان مدیریت الکترونیک برنامههای جانبی ،از جمله ثبتنام برای اقامتگاه یا
کارگاه ،همراه با پرداخت الکترونیک هزینهها
امکانات پیشرفتهی گزارشگیری ،صدور کارت ورود به جلسه و گواهی
شرکت در همایش یا پذیرش مقاله ،ارسال مقاالت پذیرفته شده به ISC
http://conference.modares.ac.ir
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گزارش رویدادهای پیش رو با رنگبندی متفاوت
www.yektaweb.com

سماع کارگاهها
مدیریت یکپارچهی کارگاهها
امکان مدیریت الکترونیک کارگاههای متعدد یک سازمان با دستهبندی
کارگاهها با توجه به بخشها ،دانشکدهها یا گروه برگزارکننده
فرمهای الکترونیک برای معرفی ریز برنامههای هر کارگاه و صدور گواهی
الکترونیک برای حضور در هر کارگاه
امکان برقراری ارتباط الکترونیک به صورت تکی و تودهای با کاربران و
ارسال خبرنامهی الکترونیک
امکان نظرسنجی الکترونیک با تعریف فرم نظرسنجي خاص هر کارگاه و
امكان خروجي اکسل از این فرمها

http://workshops.iums.ac.ir
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معرفی ریزبرنامههای هر کارگاه و اعالن هزینهها

سماع کارنامه
مدیریت اطالعات اعضای هیات علمی
انتشار آسان سوابق آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و بهروزرسانی
توسط ایشان
دستهبندی کارنامههای علمی اعضای هیات علمی بر پایهی دانشکدهها و
گروههای آموزشی
امکان افزودن خودکار عنوان مقاالت منتشر شده در نشریات کشور به
کارنامهی علمی
https://khu.ac.ir/cv.php
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امکان جستوجو در میان صدها کارنامهی علمی
www.yektaweb.com

سماع پژوهش
مدیریت یکپارچهی طرحهای پژوهشی
امکان دریافت برخط مشخصات طرح از کاربران با تنظیمات انعطافپذیر و
ایجاد پروندهی الکترونیک برای هر طرح
تشکیل پروندهی مالی برای طرحها با امکان ثبت پرداخت دستی و پرداخت
اینترنتی صورتحساب
امکان داوری الکترونیک طرحها به صورت ساده یا پیشرفته همراه با ارسال
مستقیم یا غیر مستقیم نتایج داوری به مجریان
https://rds.khu.ac.ir/rdsm_project.php

امکان تعریف روند برای بررسی طرحها
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سماع فرصت
مدیریت یکپارچهی فرصتهای پژوهشی و صنعتیکردن دانش
ارتباط الکترونیک میان پژوهشگران ،کارفرمایان ،حامیان مالی ،کمیتههای
پژوهشی و مسئوالن سازمانها
معرفی فرصتها و طرحهای پژوهشی ،انتشار آییننامهها و تفاهمنامهها و
ارسال خبرنامهی الکترونیک
امکانات پیشرفتهی گزارشگیری ،پروندهی الکترونیک ،بررسی الکترونیک
طرحها و ساخت انواع فرمهای الکترونیک
http://arto.modares.ac.ir

فراهم کردن بانک اطالعاتی فرصتها و طرحهای پژوهشی
www.yektaweb.com
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سماع تکجو
جستوجوی همزمان در دهها پایگا ه اطالعاتی خارجی و ایرانی
http://onlinedb.modares.ac.ir/multisearch.php

سماع نشر
معرفی کتابها ،فروش برخط ،بررسی الکترونیک کتاب پیشنهادی
http://pub.modares.ac.ir
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سماع پارسه
مدیریت یکپارچهی پایاننامهها (رسالهها)
امکان جستوجو بر پایهی عنوان ،پدیدآورنده ،کلیدواژهها ،استاد راهنما،
استاد مشاور ،رشتهی تخصصی یا دانشکده
امکان مشاهدهی چکیده ،صفحات پایاننامه یا دریافت متن کامل ،بسته به
سطح دسترسی کاربران
امکان ورود اطالعات و بارگذاری پایاننامه به صورت گامبهگام و انتشار آن
پس از بررسی ساختاری و اصالحات
http://parseh.modares.ac.ir

امکان جستوجوی دقیق در میان هزاران پایاننامه
www.yektaweb.com
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مدیریت یکپارچهی دادههای پژوهشی
د
گردآوری و بازیابی همهی اطالعات پژوهشی در یک سامانهی جامع با امکان
گزارشگیریهای متنوع
بهکارگیری یک نام کاربری برای بهرهمندی از همهی خدمات سامانهی جامع
بسته به سطح دسترسی کاربر
آمار لحظهای مقاالت منتشر شده ،پایاننامهها ،کتابها ،طرحهای پژوهشی و
دیگر بانکهای اطالعاتی مرتبط با سامانه
http://ris.modares.ac.ir
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RIS: Research Information System

ویژگیهای فنی یکتاوب
بر پای ه استانداردهای جهانی و مطابق با نیازهای بومی
فناوري طرف كارگزار  ،PHPمدیریت بانک اطالعاتی  ،MySQLفناوري
طرف مشتري  ، JavaScriptسيستم عامل پيشنهادي ،Any Unix Based OS
سدهندهي وب Apache Web Server
سروي 
امکان گزارشگيري و دريافت فايل جدولهای بانکهای اطالعاتی به
صورت  XMLقابل ويرايش در اكسل یا به صورت HTML
مقاوم به ر وشهای نفوذ ،تنظیمات ویژه برای امنیت گذرواژههای انتخابی
کاربران ،اسکن همهی پایگاهها و ایمیلها با آنتیویروس Clam AV

برخی از دانشگاههای بهرهمند از خدمات یکتاوب
دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                           www.iums.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران                                                             www.iust.ac.ir
دانشگاه خوارزمی                                                                           www.khu.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر                                                            https://aut.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه                                                                 www.uut.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                               www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری                                      www.ujsas.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجان                                                    www.zums.ac.ir
دانشگاه محیط زیست                                                                 www.coe.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی                                                              www.uma.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران                                   http://journals.tums.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس                                                http://ris.modares.ac.ir
www.yektaweb.com

13

پشتیبانی از سماع
خدمات اجرایی ،مدیریتی و آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی مدیریت استاندارد نشریات پژوهشی،
نظارت بر عملکرد یا اجرای استانداردها به خواست کارفرما
آمادهسازی مقاالت منتخب برای انتشار (ویرایش منابع ،چکیده ،عکس،
جدول ،نمودار ،ویرایش فارسی و انگلیسی)
نمایهسازی در نمایههای معتبر بینالمللی ()Web of Science, Scopus, PubMed

تهیهی چکیده گستردهی انگلیسی برای مقاالت فارسی (انتخاب بخشهای
الزم برای ترجمه از تماممتن ،واردکردن اطالعات مقاله به صفحات مربوطه)
ثبت دی.او.آی ( )DOIوکراسمارک ( ،)CrossMarkبررسی سرقت ادبی و
دستیابی به مقاالت مشابه
آیا میدانید
دی.او.آی شناسهای یکتا برای هر شئ است تا از طریق آن ،نسخهای از شئ مربوطه برای همیشه در
محیط وب در دسترس باشد« .شناساگر دیجیتال شئ»   Digital Object Identifierرا بنیاد بینالمللی
دی.او.آی ( )IDFدر سال  ۱۹۹۸تاسیس کرد و در سال  ۲۰۰۰با ایجاد نخستین موسسه ثبت آن یعنی
کراسرف ( )Crossrefعرضه شد.

14

آموزش همیشگی
آموزش حضوری ،کارگاهی ،تلفنی ،برخط
شرکت یکتاوب نیروهای توانمندی را در واحد آموزش و پشتیبانی برای
تولید و بهروزرسانی راهنمای سامانهها ،پاسخگویی تلفنی و ایمیلی و برگزاری
جلسههای معرفی و آموزش به خدمت گرفته است.
همکاران ما در شرکت یکتاوب آمادهی برگزاری نشستهای آموزشی در
دورهی پشتیبانی هستند .آموزش در محل شرکت بدون پرداخت هزینه اما
برگزاری نشست آموزشی بیرون از تهران مستلزم پرداخت هزینه است.
سامانهها راهنمای جستوجوپذیر دارند که مدیران پایگاه از بخش مدیریت
سامانه میتوانند از آن بهرهمند شوند .افزون بر این ،میتوانند پرسشهای
خود را از همان بخش مدیریت برای پشتیبان نرمافزار بفرستند.
آیا میدانید
بیشاز  ۱۲۰۰پایگاه اینترنتی هوشمند برای مجالت پژوهشی ،همایشها ،انجمنهای علمی،
دانشگاهها و دیگر مراکز علمی با سامانههای یکتاوب راهاندازی شده است .راز این موفقیت
این است که در یکتاوب اساس کارها بر همکاری و بهرهگیری از نظرهای کاربران فرهیخته
در توسعه سامانهها است.
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