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آمدیدبه یکتاوب خوش
علمی و پژوهشیاینترنتیپایگاه500ازبیش اندازيراهبهموفق1391تا مهرماه کهداردافتخارشرقافزاریکتاوبشرکت

وضعیتبررسیازپسشرکتاین. استشدهعلمیمراکزدیگروهادانشگاهوعلمیهايانجمنها،همایشنشریات،شامل
درجهانبرترعلمیيبنیادهاوهادانشگاهاینترنتیهايپایگاهباهاآنيمقایسهوکشورعلمیمراکزوهادانشگاهاینترنتیهايپایگاه

نخستینو توسعه1383کشور را در سال هاي علمیو همایشنشریاتيیکپارچهمدیریتيسامانهنخستینطراحی،1382سال
.آغاز کرد1384سالرا دردانشگاهیسازمانیاطالعاتمدیریتيسامانه

فرآیندهاي. استدانشگاهیوعلمیهايمحیطدرنترنتیایهايپایگاهبرپاییبرايتجربهوپژوهشهاسالدستاوردیکتاوب
محصولواندشدهتبدیلیکتاوبافزارينرميبستهدرموجودهايماژولیاهاافزونهبهسازيبهینهوبررسیازپسدانشگاهیمختلف

ي سامانه«هایی که کاربران از راه یشنهادافزارهاي یکتاوب با توجه به پاکنون نرم.استشدهسنجیدهآزمایشيبوتهدربارهانهایی
شوند. پیشنهادهاي جدید پس از بررسی به صورت روز میفرستند، پیوسته بهبراي بخش فنی شرکت می» برخط دریافت پیشنهادها

افزاري ت جدید نرمیکتاوب داراي امکانامند از خدماتهاي بهرهي پایگاهشوند. سپس همهنویسی میافزاري، برنامهامکانات جدید نرم
شود.ها ثبت میشوند. پیشنهادهاي جدید در پایگاه شرکت به نام کاربران و سازمانمی

هاي شرکت ویژگی

کیانفورماتیعالياطالعات از شورايفناوريهاانجام پروژهتیداراي مجوز صالح
شرکتینترنتیاگاهیدر پاهانهیدها و هزها، قراردانمونه برنامه،يکاريهاو اعالم روشیرساندر اطالعتیشفاف
شرکتینترنتیاگاهیاز راه پاشنهادهاینظرها و پهیها با اراي برنامهدر توسعهانیامکان مشارکت کاربران و مشتر
الین و تلفنیي آموزش و تولید راهنماي برنامه و پاسخگویی آنداراي واحد ویژه

افتخارات یکتاوب
کنندگان نهاییها با مشارکت استفادههطراحی و توسعه سامان.1
هاي علمیپایگاهيمدیریت یکپارچهيامانهسنخستینطراحی .2
پژوهشینشریات يمدیریت یکپارچهيامانهسنخستینطراحی .3
علمیهاي ي همایشمدیریت یکپارچهيامانهسنخستینطراحی .4
علمیهاي ي انجمنمدیریت یکپارچهيامانهسنخستینطراحی .5
پایگاه سمات ملی (بخش سالمت و بخش علوم)نخستینحی طرا.6
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یکتاوبدستاوردهاي

بیشراخودجهانی) وبومتري(سنجیوبيرتبهیکتاوب،افزارهاينرمکمکبااستتوانستهایرانصنعتوعلمدانشگاه
د.ملی وب را به دست آوريرتبه و جایزه1391و 1389دهد و در سالهاي ارتقاپله600از
هاي ها و گروهها، پژوهشکدهدانشکدهها،معاونتمانندسازمانیهايبخشبراياصلی،پایگاهکناردرتوانمییکتاوببا

.ردکواگذاربخشآنينمایندهبهرابخشهرپایگاهمدیریتوساختجداگانههايبخشآموزشی،
 ي ي داراي رتبهنشریه7ها اند که در میان آنمند شدهبهرهریاتي مدیریت الکترونیک نشنشریه علمی از سامانه300بیش از

ISI.وجود دارد
ي استانداردهاي مجالت برتر جهان انجام داد. ي دریافت مقاله و داوري را بر پایهتوان چرخهبا این سامانه می
هاي یکتاوب سامانهxmlکنند. بنابراین امکان ارتباط میدیگر محتوا فراهم (ابزار تبادل اطالعات) را به طور خودکار براي مقاالت و

و دیگر) به PubMed ،DOAJ،SCOPUS،EBSCO،HBI ،SIDاطالعاتی (يهاهاي یکتاوب با بانکمند از سامانههاي بهرهپایگاه
آسانی وجود دارد.

 توان ثبت اند. با این سامانه میند شدهمي مدیریت الکترونیک همایش بهرهالمللی از سامانههمایش داخلی و بین130بیش از
ترین وضعیت مقاالت را با خبررسانی جمعی انجام داد و تازهها و داوري مقاالت را به صورت دستهنام افراد، دریافت هزینه

جمعی در کمترین زمان به آگاهی کاربران رساند. 
 عضویت الکترونیک و  فرستادن اند.مند شدهبهرهنانجمي مدیریت الکترونیک سامانهانجمن علمی کشور از 50بیش از

الکترونیک براي اعضاي انجمن یا کاربران پایگاه انجمن، از امکانات این سامانه است.يخبرنامه

فعالیتيتاریخچه

يمحتوادیدف تول) با هjazirehdanesh.comو سپس iransciland.comدانش در دو  مرحله (يرهیجزینترنتیاگاهیپا: 1382-
شد.ياندازدر وب و ترویج علم راهیفارس

يهاگاهیها با پاآنسهیکشور و مقایدانشگاهینترنتیايهاگاهیپاتیوضعیشناخت و بررسيبرایپژوهشيهاتیفعال:1383-
آن به جیکه نتاانجام شدمدرستیترباطالعات دانشگاهيي فناوربرتر جهان در پژوهشکدهیها و  بنیادهاي علمدانشگاهینترنتیا

شد.هیاطالعات دانشگاه کردستان ارايفناورشینخستین همازیمدرس و  نتیدر دانشگاه تربیعلمیصورت دو سخنران
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و دیآغاز گرديدانش کسب شده به محصول کاربردلیتبديبرايزیرانجام شده، برنامهاتاز مطالعيریگجهیو نتلیپس از تحل
شد.ياندازراهwww.universws.comوب  گاهیپا

يبا همکارAcademic Web Toolsیبا عنوان عمومیدانشگاهيندهایکردن فرآبرخطيها براي  برنامهنخستین نسخه:1384-
AWTفزارا(نرمیمیوشیبیالمللنیکنفرانس بنی) و پنجمMPRایMy Php Reviewerافزارنرم(IJRRو  JASTاتینشر

Conference Manager.عرضه شد (

علمیمرکز30و بیش ازآغاز شدیوب جامع دانشگاهگاهیپاکیي توسعهيبرارانیایبا دانشگاه علوم پزشکيهمکار: 1384-
از خدمات یکتاوب را آغاز کردند.گیري بهرهدیگر

و تعداد دیگري از مجامع آغاز شد یوب جامع دانشگاهگاهیپاکیي سعهتويبرارانیبا دانشگاه علم و صنعت ايهمکار: 1385-
از خدمات یکتاوب را آغاز کردند.گیريبهرهعلمی 

و yektaweb.comگاهیگذاري شد و پاافزار شرق با هدف تمرکز  بر محصوالت تحت وب بنیانکتاوبیشرکت : 1386-
شدند. ياندازراهparvaneha.comو websanj.netمانند  هرمجموعیزيدهدهنخدماتيهاگاهیمجموعه پا

يسامانهپایگاه مرکزي ها انجام شد.هاي آموزشی برنامهها و متنفیلميها و نیز تهیهبندي مستندات، ابزارها و برنامه: دسته1387-
هاي علمی و پژوهشی کشور طراحی و ده(سمات بخش سالمت) براي گردآوري خودکار داملی اطالعات زیست پزشکی و سالمت

د.شاندازي راه

از برخیهاي جانبی سمات بخش سالمت در پایگاه.پرقدرت و مستقل یکتاوب آغاز به کار کرديدهندهسرویس1388-
شد.اندازي هاي علوم پزشکی راهدانشگاه

هاي علمی و پژوهشی کشور با همکاري دآوري خودکار دادهتحقیقاتی(سمات بخش علوم) براي گرملی اطالعات يسامانه1389-
اصفهاننشریه) و 5شاهد (ي نشریات دانشگاه سامانه. شداندازي طراحی و راه(ایرانداك)ت ایرانااطالععلوم و فناوري پژوهشگاه

اندازي شد.نشریه) راه32(
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از یپژوهشیعلميمجله200پایگاه رسید و بیش از 400به بیش از یکتاوبيهاشده با سامانهياندازراهيهاشمار پایگاه1390-
مند شدند. مدیریت الکترونیک نشریات بهرهيسامانه

از یپژوهشیعلميمجله300پایگاه رسید و بیش از 500یکتاوب به بیش از يهاشده با سامانهياندازراهيهاشمار پایگاه1391-
مند شدند. مدیریت الکترونیک نشریات بهرهيسامانه

محصوالت شرکت آشنایی با 

وپژوهشیآموزشی،فرآیندهايالکترونیکمدیریتبرايکهاست) CMS(محتوامدیریتيسامانهیکیکتاوباصلیافزارنرم
وگستردهايمجموعهدهدمیاجازهپایگاهمدیرانبهکهدارندابزارهایی،محتوامدیریتهايبرنامه. استشدهطراحیرسانیاطالع

استکافیرایانهباکارايپایهمفاهیمباآشناییهابرنامهاینباکاربراي. کنندمدیریتسادگیبهراگوناگوناطالعاتازپویا
تغییربهخودسازمانینیازهايوهافهدراستايدرتوانندمیپایگاهمدیرانرو،ایناز. نیستنویسیبرنامههايزباندانستنبهنیازيو

. بپردازندپایگاهمحتوايوساختاردر

هاي گوناگون به ي ماژولمدیریت محتوا، اقدام به تهیهيسامانهگیري از بهرهوبنیان هاي دانشبا بررسی نیازهاي سازمانیکتاوب
شرح زیر نموده است:

ت ( نظام جامع اطالعاتی و گردش کار پویا)سازي اطالعامدیریت و یکپارچهيسامانه
هاي علمی و پژوهشیها و سازمانجامع مدیریت دانشگاهيسامانه
سمات-)علم و فناوري(مدیریت اطالعات تحقیقاتیجامع يسامانه
هاي علمیانجمنالکترونیکمدیریتيسامانه
نشریات علمیالکترونیکمدیریتيسامانه
هاي علمیکنفرانسکترونیکالمدیریتيسامانه
کتابخانه الکترونیکیيسامانه
هاها و سازماننام آزمون استخدامی دانشگاهثبتيسامانه
هاها و سازمانها در راستاي مدیریت خالقانه دانشگاهثبت ایدهيسامانه
ثبت سوابق پژوهشی و اجرایی اعضاي هیات علمیيسامانه
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آموزشی کارمندانهاي برگزاري دورهيسامانه
ثبت ساعات حضور اعضاي هیات علمیيسامانه
هاها و سازمانارتباط مستقیم با ریاست دانشگاهيسامانه
هاروابط عمومیيپایگاه اینترنتی ویژهيسامانه
فروشگاه الکترونیک کتاب، کاال و خدماتيسامانه
هاي بزرگنسازماپایگاه اینترنتیي هاخودکار زیربخشاعتبارسنجی و ارزشیابی نیمهيسامانه

ي ایـن  هاي علمی و پژوهشی طراحـی شـده و بـراي همـه    به نیاز سازمانتوجهبا ها این است که همگیاین سامانههاي بنیادي از ویژگی
يفنـاور حیاربرد صـح کـ ،ارتباط موثر بـا مخاطبان ها باعثگیري از این سامانهبهرهها راهنماي متنی و تصویري فراهم شده است.سامانه

شود.میهانهیدر هزییجوصرفهوموثر از زماناستفاده، اطالعات

هاي فنیویژگی

ي پایگاه  به شرح زیر معرفـی  هاي به کار رفته براي توسعهبینی نیازهاي آینده، فناوريبا توجه به حجم زیاد تبادالت الکترونیک و پیش
هـاي زیـر کـه از    گیـري از فنـاوري  ي بهـره را بـراي توسـعه  است خـدمات تخصصـی خـود   شوند. شرکت یکتاوب افزار شرق آمادهمی

آیند، ارایه دهد.هاي روز جهان به شمار میترین فناوريقدرتمندترین و امن

PHPکارگزارطرففناوري

MySQLمدیریت بانک اطالعاتیيسامانه

JavaScriptمشتريفناوري طرف

Anyپیشنهاديعاملسیستم Unix Based OS

Apache Web Serverوبيدهندهسرویس
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آموزش
شود.هاي گوناگون به شما آموزش داده میافزاري یکتاوب به شیوهي نرمچگونگی کار با این بسته

هستند. یبانیي پشتدر دورهیآموزشيهانشستيآماده برگزارکتاوبیهمکاران ما در شرکت :هاي آموزشینشست
است.نهیاز تهران مستلزم پرداخت هزرونیبینشست آموزشياست. برگزارنهیدر محل شرکت بدون پرداخت هزآموزش 

دهد.چگونگی کار با ابزارهاي یکتاوب را به صورت تصویري آموزش میي آموزشی:لوح فشرده
صلی را آموزش می دهد. معرفی کلی برنامه و روش آغاز کار با برنامه و انجام تنظیمات ابروشور آموزش سریع:

دهند.گام با ذکر مثال آموزش میبهمراحل تنظیم و کار با برنامه را به صورت گاماسالیدهاي معرفی برنامه:
گیرد و شامل راهنماهاي زیر است:این راهنماها همراه پایگاه در اختیار مدیر پایگاه قرار می:راهنماهاي متنی برخط
کند.کارکرد هر یک از منوهاي مدیریت را در یک خط معرفی میراهنماي ابزارهاي مدیریت:

گوید.اندازي پایگاه و انجام تنظیمات اصلی را در یک صفحه میاندازي پایگاه : چگونگی راهراهنماي راه
دهد.گام آموزش میبهراهنماي جامع یکتاوب: چگونگی کار با ابزارهاي گوناگون یکتاوب را به صورت گام

دهد.یقرار مرانیمداریبرنامه را در اختيهاابزارها و بخشيراهنمایییکتاوب: فهرست الفباییالفباراهنماي
کند.یي متون راهنما را فراهم مهمهجستجو در راهنما: امکان جستجو در 

ارتباطيبرقراريهاروش
رو شدید، بخش بهنامه یا هنگام کار با برنامه با پرسشی روهاي آموزشی و خواندن راهنماي برهاي متداول: اگر پس از دیدن فیلمپرسش
هاي متداول را ببیند. شاید مشابه پرسش شما را پیش از این پاسخ داده باشیم.پرسش
ادها بـا  ي برخط فرستادن پیشنهافزاري یکتاوب را از راه سامانهي نرمتوانید هرگونه پیشنهاد براي بهبود بسته: شما میشنهادهایي پسامانه

ها داشته باشد.آنترعیرفع سرجهیاشکاالت و در نتقیدر گزارش درست و دقيما در میان بگذارید و نقش موثر
هاي زیر براي بخش پشتیبانی بفرستید.هاي خود را به یکی از روشپاسخگویی الکترونیک: پرسش

 پست الکترونیک به نشانیyektaweb (AT) gmail.com یاinfo@yektaweb.com

به نشانی پر کردن فرم تماس پایگاه یکتاوبwww.yektaweb.com

یاد داشته باشیدبه
شود و نشانی پست الکترونیـک خـود را   اي که به آن اشاره میهاي خود، موضوع پرسش، نشانی بخش یا صفحهفرستادن پرسشهنگام

تر انجام پذیرد.دقیق ذکر کنید تا پاسخگویی سریع
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استفاده از خدماتعقد قرارداد و 
خـدمات ارایـه   قابل دریافت است.www.yektaweb.comانجام شده در نشانی هايپروژهها و نمونه مستندات و مشخصات برنامه

نمونـه  هـا و  بـراي آغـاز همکـاري و دریافـت فـرم     قابل بررسی و آزمایش هسـتند. www.yektaweb.com/demoشده در نشانی 
را ببینید.www.yektaweb.com/infoنشانی ،قرارداد

براي آگاهی بیشتر
www.yektaweb.com: شرکتپایگاهدرشدهانجامهايپروژهنمونهوهابرنامهمشخصاتومستنداتبهدسترسی

info@yektaweb.com ،yektaweb@gmail.com:الکترونیکپست

22134860:  شرکتاداريومالیتلفن
22134855-22134854: پشتیبانیوآموزشیامورتلفن

22134859: اضطراريتلفنودورنگار
09123877335:  عاملمدیرهمراه
16واحد- جاویدساختمان- 2پالك-ندايکوچهنبش-سرومیدانازباالتر- شمالینژادپاكبلوار-آبادسعادت: نشانی

. پس با ما در تماس باشید و بودبراي ارایه خدماتی بهتر خواهد يراهنماهر نظر و پیشنهادي که منجر به تسریع و ارتقاي کار شود، 
اریم.زهاي یکتاوب را با ما در میان بگذارید. از همراهی شما سپاسگهاي خود از مجموعه برنامهها و خواستدیدگاه


