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يكتاوب افـزار شرق

توليد كننده ي نرم افزارهاي 

مديريت الكترونيك نشريات، 

كنفرانــس هـا، انجـمن هاي 

علمي، پايگاه هاي دانشگاه ها، 

پژوهشـگاه هـا و بـنيادهـاي  

علمي و آموزشي

به  اصلى  صفحه ي  طرح هاى  پيش  ارسال  و  تهيه  در  است  خواهشمند 
موارد زير دقت نماييد:

 طرح براى پايگاه هاى داراى اطالعات به روز و فعال اجرا خواهد 

با  شد. خواهشمند است قبل از طراحى پيش طرح، سايت خود را 
افزودن داده ها و خبرها به روز نموده و منوها را نهايى كنيد.

 رنگ يا رنگ هاى اصلى قالب اختصاصى را براى طراحى دكمه ها 

و تصاوير مشخص نماييد. براى اين كار مى توانيد از پوستر، سايت 
مشابه يا طرح هاى گرافيكى ويژه ي پايگاه خود استفاده كنيد.

 مطالب بخش هاى مختلف را همراه پيش طرح بفرستيد يا در سايت 
اشاره  آن ها  به  طرح  پيش  كادر هاى  توضيحات  در  و  كنيد  وارد 
كنيد (براي مثال: تيتر عناوين مطالب وارد شده در صفحه ي اخبار 

پايگاه)

 تغيير چيدمان مطالب و بلوك ها در قالب هاى اختصاصى به سادگى 
با  را  عناصر  همه ي  رو  اين  از  نيست.  يكتاوب  عمومى  قالب هاى 
همفكرى ساير مديران و مسوالن سازمان خود نهايى كنيد تا وقت 

و هزينه كمترى براى طراحى و نصب آن صرف شود.

 صفحات و مطالب فرعى پايگاه متناسب با طرح گرافيكى صفحه ي 

اصلى طراحى خواهند شد.

پيشنهاد شما براي طراحى تابلوهاى مديريتى

شما مى توانيد با ارايه پيشنهاد هاى سازنده ي خود، در بازطراحى فرآيندهاى 
گردش كار و نيز پانل هاى مديريتى ويژه به ما كمك كنيد. براى مثال 
مى توانيد فهرستى از امكانات مورد نظر سردبير نشريه و نيز كارهايى كه 

بايد در سيستم انجام دهد تهيه و براى ما ارسال كنيد. 

مى كنيد،  كار  مشابهى  مديريت  سيستم هاى  و  پايگاه ها  با  اگر  همچنين 
مى توانيد از آن ها تصوير تهيه كنيد و بفرستيد يا براى بررسى به ما دسترسى 
بدهيد. پيشنهادهاى شما در بخش توسعه نرم افزارهاى شركت يكتاوب 

مورد بررسى قرار مي گيرد و به تدريج به برنامه ها اضافه خواهند شد.

خواهشمند است پيش از ارايه پيشنهادها و نظرهاي خود براى ارتقاى 
برنامه، ابتدا امكانات و قابليت هاى موجود را تنظيم و بررسى نماييد. 

گاهى با تنظيم صحيح برنامه مى توانيد به خواسته خود دست يابيد.

برخي از افتخارات شركت يكتاوب افزار شرق 

 طراحي نخستين سامانه ي مديريت يكپارچه ي نشريات علمي كشور 
و نخستين سامانه ي مديريت اطالعات سازماني دانشگاهي

كمك به طراحي و پياده سازي سامانه ي ملي مديريت اطالعات 
علم و فناوري (سمات) 

  راه اندازي و مديريت بيش از ۳۰۰ پايگاه اينترنتي علمي شامل 
نشريات، كنفرانس ها، انجمن ها، دانشگاه ها و مراكز علمي

دانش محور  سازمان های  و  وزارت خانه ها  به  خدمات  ارايه   
وزارت  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  مانند  كشور 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژوهشگاه اطالعات و 
مدارك علمي ايران و مرکز تحقيقات سياست علمی کشور

در  پوشش  تحت  نشريات  شدن  فهرست  و   ISI رتبه ي  اخذ   
PubMed پايگاه هاي معتبري مانند

 کسب رتبه و جايزه ي ملی وب توسط دانشگاه علم و صنعت 
ايران (از مشتريان فعال شرکت)

از جشنواره رازی توسط مجله ي  برتر  نشريه ي   کسب عنوان 
غدد درون ريز و متابوليسم (از مشتريان فعال شرکت)

 ارايه ي خدمات رايگان به معلوالن و بنيادهاي خيريه در قالب 
(www.parvaneha.com) طرح پروانه ها
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بهسايت:

 گامی به سوی رتبه بندی مجموعه سايت های يکتاوب



بهسايت : بهينه سازى سايت ها از نظر زيبايى، ساختار و محتوا

را  پايگاه  مديريت  برنامه  قدرت  يكتاوب،  برنامه  كاربران  از  بسيارى 
باور دارند و تسريع كار با كمك ماژول هاى پيشرفته ي آن را تجربه 
را  خود  انرژى  و  وقت  بيشتر  حال  به  تا  يكتاوب  شركت  كرده اند. 
براى توسعه ي امكانات فنى برنامه و نيز توليد مستندات آموزشى آن 
اختصاص داده است. اما پرداختن بيش از حد به قابليت ها و استحكام 
كارى و امنيتى برنامه در برخى بخش ها، تا حدى مانع از برنامه ريزى 
براى  برنامه  كاربرى  بخش  تسهيل  نيز  و  برنامه  زيبايى  افزايش  براى 
مديران خاص شده است. طرح بهسايت براى جبران مشكالت ناشى 

از اين نقصان اجرا مى شود.

 در طرح بهسايت تالش خواهد شد:

 با توجه ويژه به تك تك سايت ها و شناسايى عناصر اصلى، قالب هاى 
گرافيكى اختصاصى براى نمايش صفحات اصلى آن ها طراحى شود.

 براى تسهيل كار با بخش مديريت برنامه، تابلو (پانل) مديريت اصلى 
تابلوهاى ويژه مديران خاص (مثل سردبيران، داوران و  يافته و  تغيير 

ساير مديران) به برنامه افزوده شود.

پيشنهاد شما براي افزايش زيبايى سايت ها

اختصاصى  گرافيكى  طراحى  راه  سر  در  عمده  مشكالت  از  يكى 
است.  اصلى  صفحات  مطالب  و  عناصر  نبودن  مشخص  سايت ها، 
منظور  از اين عناصر نوع رنگ بندى صفحه، تصاوير اصلى، لينك ها 
صفحه ي  در  شده  عرضه  مطالب  و  اخبار  نيز  و  آن ها،  بخش بندى  و 
برانگيز  موارد چالش  از  اصلى همواره  اصلى است. عناصر صفحه ي 
طراحى  كار  در  تسريع  براى  است.  بوده  بزرگ  سازمانى  سايت هاى 
به  را  خود  سايت  اصلى  صفحه ي  طرح  پيش  مى توانيد  گرافيكى 

صورت فايل word يا تصوير تهيه كنيد و براي ما ايميل كنيد. 

پيش طرح هاى زير مي تواند الگويي براي پيشنهادهاي شما باشد و در 
ادامه مي توانيد سايت هاى نمونه را بررسى كنيد.

نمونه پيش طرح يك سازمان علمى

نمونه پيش طرح دانشگاه 

تصاوير و  عناوين اصلى 
دانشگاه

پيوندهاى تصويرى راست
پيوندهاى تصويرى راست

كادر ورود كاربران

ميانبرهاى باالى صفحه: فارسى– انگليسى– ورود كاربران – تماس– دسترسى هاى مديريتى

منوهاى فارسى اصلى
دانشكده بهداشت

دانشكده علوم

ميانبرهاى ضرورى:
پژوهشكده و مراكز تحقيقاتى

اخبار و اطالعيه هاى سازمان

ميانبرهاى پايين صفحه:  حقوق معنوى– مشخصات برنامه – لينك به نقشه و جستجو

منوهاى فارسى فرعى
حوزه رياست

معاونت پژوهشى
معاونت آموزشى
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ميانبرهاى باالى صفحه: فارسى– انگليسى– ورود كاربران – تماس– دسترسى هاى مديريتى

تصوير اصلى صفحه اصلى (متغير)

لينك بخش هاى اصلى
(منوهاى باز شدنى):

رياست
معاونت پژوهشى

معاونت آموزشى ...

پيوندهاى تصويرى به سازمان هااخبار و اطالعيه هاى سازمان

ميانبرهاى پايين صفحه:  حقوق معنوى– مشخصات برنامه – لينك به نقشه و جستجو

تصاوير و  عناوين اصلى 
نشريه

پيوندهاى تصويرى راست
كادر ورود كاربرانپيوندهاى تصويرى راست

ميانبرهاى باالى صفحه: فارسى– انگليسى– ورود كاربران – تماس– دسترسى هاى مديريتى

منوهاى فارسى اصلى
درباره نشريه

آرشيو مقاالت
ثبت نام نگارندگان

ارسال مقاله
تماس با ما

آخرين مقاالت منتشرهدرخواست اشتراك

اخبار و اطالعيه هاى سازمان

ميانبرهاى پايين صفحه:  حقوق معنوى– مشخصات برنامه – لينك به نقشه و جستجو

تاريخ روز
كادر جستجو در مقاالت

كادر جستجو در 
نگارندگان

كادر ثبت پست 
الكترونيك براى دريافت 

اطالعات جديد
آمار بازديد ها
آمار مقاالت

نمونه پيش طرح نشريه ي علمى

همچنين مى توانيد از نمونه پايگاه هاى داراى قالب هاى اختصاصى 
زير بازديد نماييد و از روى آنها پيش طرح خود را تهيه كنيد:

www.iust.ac.ir                        دانشگاه علم و صنعت ايران

  www.goums.ac.ir               دانشگاه علوم پزشكي گلستان

www.biochemiran.com              انجمن بيوشيمي ايران

  www.sive.org                                 انجمن مهندسي ارزش

www.g3m.ir                         فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم

www.nrisp.ac.ir           مركز تحقيقات سياست هاي علمي

www.parvaneha.com                             سايت پروانه ها

www.ivfsari.com      مركز درمان ناباروري حضرت مريم

نيز پيش طرح هاى جديد  از كاربران و  پيش طرح هاى دريافتى 
شركت در بخش ويژه طرح بهسايت در پايگاه اينترنتى شركت  
در دسترس قرار خواهند گرفت. خواهشمند است براى مشاهده ي 
قالب هاى گرافيكى و دريافت اخبار طرح، به اين بخش از پايگاه 

مراجعه نماييد.


