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 يكتــاوب افــزار شرق

 (با مسووليت محدود)

 

 

 ي مديريت محتوا سامانهمعرفي 

 و

 ي پايگاه اينترنتي مديريت يكپارچه

 (مديريت پايگاه وببرنامه )

 

 

 

 

 مدهيازي  نسخه

6416ماه مهر
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 آمديد به يكتاوب خوش

 علمي و پژوهشي اينترنتي پايگاه 055 از بيش  زياندا 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 دهايبنيا 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 

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

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

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

افزاري  انات جديد نرميكتاوب داراي امك 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

 

 ي مديريت محتوا سامانه

 و پژوهشي آموزشي، فرآيندهاي الكترونيک مديريت براي که است( CMS) محتوا مديريت ي سامانه يک يكتاوب اصلي افزار نرم

 و گسترده اي مجموعه دهد مي اجازه پايگاه مديران به که دارند ابزارهايي محتوا، مديريت هاي برنامه. تاس شده طراحي رساني اطالع

 است کافي رايانه با کار اي پايه مفاهيم با آشنايي ها برنامه اين با کار براي. کنند مديريت سادگي به را گوناگون اطالعات از پويا

 تغيير به خود سازماني نيازهاي و ها هدف راستاي در توانند مي پايگاه مديران رو، اين از. نيست سينوي برنامه هاي زبان دانستن به نيازي و

 . بپردازند پايگاه محتواي و ساختار در

 :شود هاي ديگر کمتر ديده مي هاي بنيادي يكتاوب در سامانه هاي مديريت محتوا را دارد اما ويژگي هاي اغلب سامانه ويژگي يكتاوب  

 

 پذيري بسيار باال عطافان. 1

هاي گوناگوني نيـز   قالب. هاي اصلي و فرعي تعيين کرد و تغيير داد توان چگونگي نمايش صفحات و مطالب را در صفحه با يكتاوب مي

 .ي مديران يا کاربران تعيين شود هاي آن بسته به نوع پايگاه و سليقه اينترنتي و بخش  طراحي شده است تا سيماي پايگاه
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 ها اندازي آبشاري زيربخش هرا. 2

تواند مانند يـک آبشـار در زيـر     اين روند مي. هاي مستقل در دل پايگاه اصلي ساخت ها را به صورت پايگاه توان زيربخش با يكتاوب مي

 .ندجديدي به زيربخش خود بيفزاي و صفحات ها توانند زيربخش ها مي که هر يک از مديران زيربخش چنانها نيز انجام شود،  بخش

 

 

 تغيير کاربري پايگاه. 3

ي برگزاري همايش يا مديريت الكترونيـک   توان کاربري پايگاه يا بخشي از آن را از پايگاه اينترنتي عمومي به پايگاه ويژه با يكتاوب مي

 .شود مي ها و امكانات بخش مديريت انجام صورت هوشمند و همراه با تغيير اصطالحات، فرم  اين تغيير به. مجله تغيير داد

 

 ح دسترسي متفاوتوسط. 4

تواند همراه با انتقال امكانـات مـديريت بـه سـطو       توان براي کاربران مختلف سطح دسترسي متفاوت تعريف کرد که مي با يكتاوب مي

 .هره ببردتواند از امكانات برنامه فقط براي تنظيم و توسعه بخش يا زيربخش خود ب مي  يا زيربخش  مدير يک بخش. تر باشد پايين

 

 تغيير زبان برنامه. 5

تـر اسـت، امـا چـون      اکنون برنامه براي دو زبان فارسي و انگليسي مناسب هم. اندازي کرد توان پايگاه اينترنتي چندزبانه راه با يكتاوب مي

 .هاي جديد وجود دارد گيرند، امكان افزودن زبان هاي جداگانه جاي مي مطالب پايگاه در پوشه

 

 ي مديريت محتوا هاي سامانه بليتامكانات و قا

 

 هاي پايگاه ويژگي

 يافته و مطابق با الگوهاي استاندارد طراحي وب طراحي سازمان 

 سازگار به دو زبان فارسي و انگليسيو  امكان تغيير قالب و زبان کل برنامه 

 هاي سرور و پوشه پشتيبان از بانک اطالعات ي امكان ايجاد پرونده 

  خودکار براي مطالب پايگاهايجاد موتور جستجوي 

  ي ملي مديريت علم و فناوري سامانهامكان ارتباط با 

 وب به صورت  ي دهنده امكان تبادل پرونده با سرويسftp  ياhttp 

 و اطالعات مختلف پايگاه گيري از بانک اطالعاتي پايگاه امكان گزارش 



 

 

 
 

  61واحد  ،ختمان جاويدسا ،2پالک  ،نبش کوچه ندا ،باالتر از ميدان سرو ي،بلوار شهيد پاک نژاد شمالتهران، سعادت آباد، : نشاني

ر 22643111: ، تلفن امور آموزشي و پشتيباني22643112 :تلفن مالي و اداري ري) ، همراه مدير عامل22643111: ، دورنگا   21624122441: (تماس اضطرا

 366441631111: کد اقتصادي ،شرق به نام شرکت يكتاوب افزار 22/2321122حساب جام ملت به شماره : هزينه هاشماره حساب براي پرداخت 

www.yektaweb.com    yektaweb@gmail.com    info@yektaweb.com 

3 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

 (با مسووليت محدود) 

ي مديريت محتوا آشنايي با سامانه  

ي پايگاه اينترنتي و مديريت يكپارچه  

 بسمه تعالي

 

 شرفتهامكان  معرفي کتاب و پايگاه اينترنتي در پايگاه با امكانات پي 

  امكان ايجاد آلبوم تصاوير در پايگاه  

 مديريت پايگاه

 قابليت انجام تنظيمات اصلي وبگاه به صورت برخط 

 امكان افزودن و ويرايش سريع  و موثر صفحات و مطالب 

  و نمايش مطالب صفحات  چينشقابليت تغيير 

 ي پايگاه هاي متني و تصويري به حاشيه امكان افزودن بلوک 

  ها مديران صفحات و مديران بخشامكان تعريف 

 مديريت کاربران

 دارا بودن قابليت عضوگيري و مديريت کاربران 

 امكان تعريف سطح دسترسي براي کاربران 

 ي شخصي براي کاربران صفحه امكان تعريف 

 وگو  تاالرهاي بحث و گفت امكان تعريف 

 ارتباط با کاربران

 با پر کردن فرمها  و سفارش ها امكان دريافت و ثبت برخط تماس 

 جمعي   ارسال پست الكترونيک دسته(eMailer Pro ) 

 ه امكان  بكارگيري سرويس خبرنامه  ي الكترنيكي در وبگا

 امكان تعامل با کاربران به صورت پرسش و پاسخ 

  امکيارسال پامكان (SMS )شده افراد يبند طبقه يها و گروه کاربران يبرا 

 

 هاي نرم افزاري فناوري

کارگزار طرف فناوري  PHP 

مديريت بانک اطالعاتي ي سامانه  MySQL  

مشتري فناوري طرف  JavaScript 

پيشنهادي عامل سيستم  Any Unix Based OS 

وب ي دهنده  سرويس  Apache Web Server 
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 (با مسووليت محدود) 

ي مديريت محتوا آشنايي با سامانه  

ي پايگاه اينترنتي و مديريت يكپارچه  

 بسمه تعالي

 

 ي عمومي يا سازمانيها نمونه پايگاه

 :وب را در ادامه ببينيداز خدمات يكتا مند بهره هاي علمي يا سازماني پايگاهفهرست تعدادي از 

 

 

 نشاني  پايگاه  سازمان  ::

1  
مرکز تحقيقات سياست علمي 

 کشور 
  www.nrisp.ac.ir هاي علمي کشور  مرکز تحقيقات سياست

  www.itmrn.ir شبكه تحقيقات طب سنتي ايران  مرکز تحقيقات طب سنتي ايران   2

  www.nrciran.com اعصاب  مرکز تحقيقات علوم مرکز تحقيقات علوم اعصاب   3

  www.ricm.ir مرکز تحقيقات طب سنتي ايران  مرکز تحقيقات طب سنتي ايران   4

  www.nlim.ir آزمايشگاه ملي ميكروبيولوژي صنعتي  دانشگاه الزهرا   5

  ricm.tums.ac.ir مرکز تحقيقات طب سنتي ايران  مرکز تحقيقات طب سنتي ايران   6

  ier.tums.ac.ir پژوهشكده محيط زيست  حيط زيست پژوهشكده م  7

  www.ostandari-zn.ir پايگاه اطالع رساني استانداري زنجان  استانداري زنجان   1

  www.associations.ir کميسيون انجمنهاي علمي ايران  وزارت علوم تحقيقات و فناوري   1

  www.isacmsrt.ir ي علمي ايران کميسيون انجمنها وزارت علوم تحقيقات و فناوري   62

  www.ycgtc.ir مشاور جوان شرکت بازرگاني دولتي ايران  شرکت بازرگاني دولتي ايران   66

62  
موسسه پژوهش و برنامه ريزي در 

 آموزش عالي 

سامانه اعضاي هيات علمي موسسه پژوهش و 

 برنامه ريزي 
facultymembers.irphe.ir  

  publish.srttu.edu انتشارات دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   64

  www.scimi.ir انتشارات سازمان مديريت صنعتي  سازمان مديريت صنعتي   63

  vcmdrp.tums.ac.irمعاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع  دانشگاه علوم پزشكي تهران   61
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 دانشگاه 

61  

اتحاديه نظارت و هماهنگي مراکز 

کاربردي شرکتهاي -آموزش علمي

 تعاوني 

اتحاديه نظارت و هماهنگي مراکز آموزش 

 کاربردي شرکتهاي تعاوني -علمي
www.etehad-ek.ir  

62  
کاربردي شرکت -مرکز علمي

 تعاوني پيشتازان آيين زندگي 

کاربردي شرکت تعاوني پيشتازان -مرکز علمي

 زندگي آيين 
www.cpaz.ir  

  www.parvaneha.com ها  پروانه يكتاوب   61

61  
مرکز خيريه معلولين عقب مانده 

 ذهني وحدت 
  www.vahdat-mrrcc.com موسسه خيريه وحدت 

22  
پايگاه اينترنتي معلوالن ايران ـ 

 شمعداني 
  www.shamdani.com اولين پايگاه اينترنتي معلوالن ايران ـ شمعداني 

26  
مرکز آموزشي، توانبخشي و 

 نگهداري فرزندان معلول کارگران 

مرکز آموزشي، توانبخشي و نگهداري 

 فرزندان معلول کارگران 
www.citrowcid.org  

  www.kiyana.ir گروه فرهنگي اجتماعي کيانا  گروه فرهنگي اجتماعي کيانا   22

  www.idp.ir ( سما)سايت معلولين ايران  سايت معلولين ايران   24

  www.socialworkeriran.com اولين سايت مددکاري اجتماعي ايران  مددکاري اجتماعي ايران   23

  www.rea.ir انجمن مهندسي توانبخشي ايران  انجمن مهندسي توانبخشي ايران   21

  www.shahrvandemalool.com شهروند معلول  شهروند معلول   21

22  
درماني حضرت  موسسه خدمات

 فاطمه 
  www.foadiran.com فواد  -موسسه خدمات درماني حضرت فاطمه 

21  
مردمي امام -جمعيت دانشجويي

 علي 
  www.kabe-kariman.com کعبه کريمان 

  www.disabilitypress.com دانستني هاي معلولين  دانستني هاي معلولين   21
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 آموزش

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

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

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

 .دهد چگونگي کار با ابزارهاي يكتاوب را به صورت تصويري آموزش مي :ي 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 :اساليدهاي معرفي برنامه

 :گيرد و شامل راهنماهاي زير است اين راهنماها همراه پايگاه در اختيار مدير پايگاه قرار مي: راهنماهاي متني برخط

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

 .گويد اندازي پايگاه و انجام تنظيمات اصلي را در يک صفحه مي نگي راهچگو: اندازي پايگاه  راهنماي راه

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

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

 .کند يي متون راهنما را فراهم م همهامكان جستجو در : جستجو در راهنما

 

 ارتباط يبرقرار يها 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

 .شابه پرسش شما را پيش از اين پاسخ داده باشيمشايد م. 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:  شنهادهايي 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 هاي خود را به يكي از روش پرسش: پاسخگويي الكترونيک

  پست الكترونيک 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 الكترونيـک خـود را     اي که به آن اشاره مي هاي خود، موضوع پرسش، نشاني بخش يا صفحه دن پرسشفرستا هنگام

 .تر انجام پذيرد دقيق ذکر کنيد تا پاسخگويي سريع
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 اندازي هاي نصب و راه هزينه

 ي قالب عمومي با طر  و رنگ مورد نظر،طراح ، اختصاص فضا،دامنهبا ثبت  سازمانبراي يک  پايگاهمديريت  ي سامانهاندازي  راه

با  هاي بعدي، روزرساني برنامه براي سال و به پشتيباني .هزينه خواهد داشت ريالميليون بيست ساله،  آموزش و پشتيباني يک

براي استفاده تنظيم شده است و  پايگاهبرنامه براي استفاده در تنها يک . انجام خواهد شددر سال  ميليون ريالپنج اي حدود  هزينه

يا خريد مجدد برنامه ظرف مدت کمتر از شش )در صورت عقد قرارداد جمعي . مختلف، بايد چند برنامه خريداري شود هاي پايگاهدر 

ايگاه  از يكتاوب، هزينه هرکدام . تخفيف هايي در نظر گرفته شده است( ماه ريال  62.122.222مثال با خريد دو سامانه مديريت پ

به . ريال محاسبه خواهد شد 61.222.222، هزينه هرکدام (يا بيشتر) همچنين با خريد سه سامانه مديريت پايگاه. شد محاسبه خواهد

  .منظور مذاکره براي خريد همزمان تعداد بيشتر و آگاهي از نحوه انجام کار و خدمات ارايه شده با ما تماس بگيريد

 عقد قرارداد و استفاده از خدمات

خـدمات ارايـه    .قابل دريافت اسـت   www.yektaweb.comانجام شده در نشاني  هاي پروژهها و نمونه  ات برنامهمستندات و مشخص

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

 هي بيشتربراي آگا

 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 :الكترونيک پست

  22643112:  شرکت اداري و مالي تلفن

 22643111 -22643113: پشتيباني و آموزشي امور تلفن

  22643111: اضطراري نتلف 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

ـ براي ارايه خدماتي بهتر خواهـد   راهنمايهر نظر و پيشنهادي که منجر به تسريع و ارتقاي کار شود،  پـس بـا مـا در تمـاس باشـيد و      . ودب

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


