
 

 

 

 

 

 تعالي بسمه

 ( اوليه ) توضيحات

 : نگار همايش

 دبيرخانه همايش كاري حجم كاهش با ، همايش سايت وب اندازي راه ضمن كه باشد مي( اينترنت)وب تحت افزار نرم يك نگار همايش

 اينترنت روي را بر داوري نتايج ارسال تا مقاالت داوري ، داوران معرفي ، مقاله ارسال ، نام ثبت مراحل كه دهد مي را امكان اين شما به

 . باشيد ارتباط در داوران و كنندگان شركت با لحظه هر در و دهيد انجام

  : آنالين داوري

 وجباتم اينكه ضمن اينكار . شود انجام آنالين صورت به همايش دبيرخانه با همايش داوران ارتباطات كليه اينكه يعني آنالين داوري

( . باشند داشته حضوري همايش مراجعه دبيرخانه به بود نخواهد نيازي ديگر كه چــرا)  دارد بر در را هـــــمايش يك داوران رضايــت

. ييدبيفزا خود همايش اعتبار به و گردهم آوريد دنيا حتي و ايران مختلف نقاط از را خود همــايش داوران بتــــوانيد كه شود مي باعــث

 . مي گردد نيز همايش دبيرخانه كار بهتر انسجام باعث افزار نرم توسط مقـــاالت آنــالين داوري

 : آنالين مقاالت ارسال

 نياز صورت در و كنند ارسال را خود مقاله شده مشخص زمان در بتواننــد همايش در شركت متـقاضيان اينكه يعني آنالين مقاله ارسال

 يم دريافت همايش ســايت طريق از تنها مقـــاالت روش اين در كه شود توجه . دهند انجام آنالين طريق از را اينكار مقاله اصالح به

 ، شده مشــخص تاريخ از پس مقاله ارســــال امكان عدم جمله از محاسني طريق ايميل از مقاالت ارسال به نسبت روش اين كه شـود

 دآوريگر به نياز عدم و مقاالت فرمت كردن يكپارچه ، شده مشخص تاريخ تا شركت كننده توسط شده ارسال هاي فايل تغيير امكان

 . دارد را دبيرخانه توسط مقاالت

 : آنالين فاكتور

بل كارتا در آنالين صورت به فاكتــور كند مي دريافـــت را اي هزينه همايش كنندگان شـــركت از همايش دبيرخانه كه صورتي در

 ل وايمي انبوه ارسال از را همايش دبيرخانه روش اين كه شــود مي ايميل آنها به خـــودكار صورت به و گيرد مي قرار كنندگان شركت

 . بخشد مي رهايي فكس

 : كوتاه پيام

 وسيله آن به كه باشد مي همايش داوران و كنندگان شركت با تلفني تمــاس با مقــايسه در ارزان و سريع ارتبــاطي راه يك كوتاه پيام

 . ساخت مطلع اخبار و ها اطالعيه آخرين از را آنها توان مي

 



 

 

 

 

 

 : افزار نرم سايت وب

 به افزار نرم مورد در كاملي اطالعــات ( www.hamayeshnegar.com) افزار نرم ســايت وب به رفتن با توانيد مي شما.  باشد مي

 . فرماييد مشاهده را افزار نرم( آزمايشي) دمو نسخه همراه

 : افزار نرم مختلف هاي بسته

هاي  بسته زير در.  باشد مشتريان مختلف هاي نياز گوي پاسـخ تا گـــردد مي ارائه مختلف بستـــه سه در نگار همـــايش افزار نرم

وسسه م يا سازمان ، دانشگاه نياز به توجه با توانيد مي شما كه اســـت آمده بستـه هر به مربوط توضيحات همراه به افزار نرم مختلف

 . كنيد انتخاب را يكي خود

 

 خاص همايش يك برگزاري ويژه:  همايش تك نسخه - 1

 زاربرگ را اين همايش ، نسخه اين خريد با ديتــوان مي دباش هداشت را خاص ايشهم يك برگزاري دقص اشم موسسه اگر مثال براي     

 . خواهد بود دسترس در هميشه آرشيو آن و شــود مي آرشيو  cnf.دامنه  روي بر همــايش ، ايشهم پايــان از پس. ديكن

 

  : تك همايش دائمي نسخه - 2

 خاص( همايشدوره هاي مختلف يك  برگزاري ويژه)   

اين نسخه جهت استفاده دبيرخانه هاي دائمي مناسب مي باشد و با خريد آن شما قادر خواهيد بود تمام دوره هاي همايش خود را، فقط 

  برگزار نماييد .با يك عنوان خاص 

 

  : پورتال نسخه - 3

 . به صورت هر ساله و با هر عنوان همايش ها همايش كليه برگزاري ژهوي     

 ، كرد خواهد دهآين در يا دكن مي برگزار اديزي هاي ايشهم شما هموسسـ كه صــورتي درشما؛  موسسه در سرور روي بر نصبقابل 

ياز نكارشناسان شركت  براي رسيدست با سرور يك بر روي سرور شما پورتال نسخه نصب تجه .بود مناسب خواهد شما براي نسخه اين

  . گيرد مي انجام شركت متخصصين توسط دور راه از افزار نرم پشتيباني مي باشد و

  و فضاي مورد نياز در اختيار شما قرار خواهد گرفت. بر روي سرورهاي شركت نيز ميسر استهمچنين نصب 

 

 . است مشابه ، ها نسخه كليه در آن هاي قابليت و افزار نرم هاي ويژگي : توجه

 

 

 

 

 

http://www.hamayeshnegar.com/


 

 

 

 

 

 .باشد مي ها نسخه كليه شامل قسمت اين* 

 

 (افزارنرمويژگيهايوامكانات)

 بخش تقسيم كرد : 4توان نرم افزار را به جهت برگزاري هر همايش مي 

 وب سايت اصلي 

 سامانه كاربران ) كنترل پنل كاربران (  

 سامانه داوران 

 مديريت سايت / مديريت همايش 

 

 وب سايت اصلي : – 1

 كليه امكانات يك وب سايت جهت اطالع رساني برگزاري يك همايش را دارا مي باشد .

 اين قسمت ها شامل :

، اطالعيه ها ، لينك هاي مفيد ، اهداف و محورهاي همايش ، پيام خوش آمدگويي ، تاريخچه همايش ، گالري عكس ،  اخبار همايش

 محل برگزاري همايش ، پوستر همايش ، تقويم همايش ، برگزاركنندگان همايش ، حاميان مالي و ... مي باشد .

 در قسمت مديريت قابل تغيير و اضافه شدن است . * تمامي قسمت هاي وب سايت اصلي )كليه صفحات ، منو و ... (

 

 سامانه كاربران : ) ويژه شركت كنندگان و ارسال كنندگان مقاالت ( – 2

 در زير قسمت هاي مختلف سامانه كاربران با توضيحات الزم آمده است :

 

ام در همايش بايستي فرم ثبت نام را متقاضيان شركت در همايش و ارسال كنندگان مقاله جهت ثبت ن  ( ثبت نام كاربران : 1-2

 تكميل نمايند .

 

كاربران پس از تكميل فرم ثبت نام ، نام كاربري و رمز عبوري جهت ورود به سيستم دريافت مي  ( ورود به سامانه كاربران : 2-2

 نمايند كه به وسيله آن قادر خواهند بود به سامانه كاربران وارد شوند .

  

پس از ورود كاربر به سامانه كاربران ، در صورتي كه كاربر مقاله اي براي ارسال به همايش آماده كرده باشد قادر ( ارسال مقاله :  3-2

خواهد بود چكيده مقاالت خود را ) در صورت دلخواه همراه با اصل مقاله ( ارسال نمايد . ) امكان ارسال چند مقاله توسط كاربر وجود 

 دارد (

 

 



 

 

 

 

 

 

صورتي كه كاربر اصل مقاله خود را در ابتدا ارسال نكرده اند در قسمت وضعيت مقاالت قادر به ارسال  درمقاله :  ارسال اصل ( 4-2

 اصل آن خواهد بود .
 

در قسمت وضعيت مقاالت آخرين وضعيت هر مقاله در هر لحظه به كاربر اعالم خواهد شد و هر تغييري در ( رسيدگي مقاله :  5-2

 ايميل به كاربر اعالم مي شود . وضعيت مقاله از طريق

 

در صورتي كه يك يا چند كارگاه آموزشي براي شركت كنندگان در همايش در نظر گرفته شده باشد كاربر ( كارگاه آموزشي :  6-2

 قادر است در هر كارگاه كه مايل است ثبت نام كند .

مايش ارائه مي دهد خدماتي مورد نظر خود را انتخاب كند و با كاربر قادر خواهد بود از ميان خدماتي كه دبيرخانه ه( خدمات :  7-2

پرداخت آنالين يا واريز فيش و ثبت فيش توجه به اينكه اين خدمات معموال هزينه اي در بر خواهد داشت ، اقدام به پرداخت هزينه ها ) 

 ( نمايد . بانكي در سيستم

ل مواردي همچون : اسكان در هتل ، تهيه بليط هواپيما ، تورهاي بازديد خدمات  بر اساس تشخيص دبيرخانه هر همايش مي تواند شام

 جهت شركت كنندگان و ... باشد .

 

ارسال  -ارسال فايل  -ارسال فيش هاي واريزي  –چاپ كارت شركت در همايش  -مشاهده و دريافت فاكتور ( و ساير امكانات :   8-2

 تغيير رمز عبور و ... –عكس 

 

 سامانه داوران : – 3

 در زير قسمت هاي مختلف سامانه داوران با توضيحات الزم آمده است :

 

داوران يك همايش توسط مدير همايش در سيستم تعريف مي شوند و مدير نام كاربري و رمز عبور  ( ورود به سامانه داوران : 1-3

 ود به سايت قادر به تغيير رمز عبور خود خواهند بود .هر يك از داوران را در اختيار آنها قرار مي دهد كه داوران با ور

 

با توجه به زمينه تخصصي هر داور مدير مقاالت مربوط در آن زمينه را به داور ارجاع مي دهد كه اين ( پذيرش داوري مقاالت :  2-3

ارجاع دهد ( داور پس از بررسي مقاله تصميم مقاالت در كارتابل داور قابل مشاهده است ) مدير مي تواند يك مقاله را به يك يا چند داور 

 مي گيرد كه داوري اين مقاله را مي پذيرد يا خير .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

فرم داوري مقاالت توسط مدير سايت تنظيم گرديده و داور پس از بررسي مقاالتي كه داوري آنها را پذيرفته ( داوري مقاالت :  3-3

تكميل اين فرم بر اساس نظرات داور به مقاله يك امتياز داده مي شود كه اين امتياز براي مدير فرم داوري مقاله را تكميل مي كند كه با 

 سايت حائز اهميت خواهد بود .

 

 مديريت سايت / مديريت همايش : – 4

 در زير قسمت هاي مختلف مديريت به تفصيل آمده است و سعي گرديده در مورد قسمت مقاالت توضيحات بيشتري داده شود :

 

مدير سايت توسط مدير پورتال و يا همايش نگار جهت اين همايش تعريف شده است كه به وسيله  ( ورود به قسمت مديريت : 1-4

 نام كاربري و رمز عبور ارسالي مي تواند وارد سايت شود .

 

در قسمت مديريت قابل ( نام برده شده 1تمامي قسمت هاي كه در وب سايت اصلي )بخش درج ،حذف و ويرايش اطالعات : (  2-4

 تغيير و اضافه شدن است .

 

تمامي مشخصات كاربراني كه فرم ثبت نام همايش را تكميل نموده اند قابل مشاهده ( مشاهده آمار و مشخصات كاربران :  4 -3

 است و امكان جستجو بر روي آنها و مقاالت ارسالي آنها وجود دارد .

 

به تعريف مديران ديگر و دادن حق دسترسي به آنها مي باشد . مثال شخصي را صرفا مسئول  مدير سايت قادر( تعريف مديران :  4-4

 درج اخبار و اطالعيه ها كند و شخص ديگري را مسئول رسيدگي به مقاالت و ...

 

كند كه به صورت مدير سايت مي تواند داوران را در سيستم تعريف كند و براي آنان نام كاربري و رمز عبور ايجاد ( داوران :  5-4

اتوماتيك براي آدرس پست الكترونيك آنان ارسال مي گردد . امكان مشاهده مقاالت ارجاع شده به هر داور ، آخرين فعاليت وي در 

 سيستم و ... وجود دارد .

 

ا به داوران مدير سايت مقاالت ارسال شده را مشاهده مي كند و جهت داوري آنها ر( رسيدگي به مقاالت شركت كنندگان :  6-4

ارسال كرده و در صورت اخذ پذيرش داوران آنها را پذيرش مي نمايد و يا عدم پذيرش آن مقاله را به كاربر اعالم مي كند. مدير سايت 

 مي بايست فرم هاي داوري را نيز كه داوران بر اساس آن به مقاالت امتياز مي دهند را تنظيم نمايد .

 

 



 

 

 

 

 

 

براساس امتيازات و نظرات داوران مدير سايت مقاالتي را كه حائز رتبه باالتر شده اند را پذيرش مي  مقاالت :( پذيرش نهايي  7-4

كند و اين موضوع را از طريق ايميل به اطالع كاربران مي رساند . ) توجه شود كه مدير سايت در پذيرش يا عدم پذيرش يك مقاله جدا 

 از نظر داوران مختار است (

 

با استفاده از اطالعات بدست آمده در سيستم قابل استفاده  سيستم ارسال پيام كوتاه بصورت گروهي و تكي وسال پيام كوتاه : ( ار 8-4

 مي باشد.

 

در زير ساير قسمت هاي مديريت سايت آمده است با توجه به اينكه نام هر قسمت گوياي ( ساير قسمت هاي مديريت سايت :  9-4

 اضافه پرهيز شده است . مفهوم بوده از توضيحات

 تعريف كارگاه هاي آموزشي و پيگيري و تاييد ثبت نام كاربران در هر كارگاه 

 انجام امور مالي و تنظيم فاكتور  

 پيگيري و پاسخ به پيشنهادات و مشكالت شركت كنندگان 

 تنظيم منوي اصلي سايت و درج صفحات جديد بنا به نياز همايش در منو 

 ويرايش قالب سايت  

 افزودن تبليغات در سايت اصلي و معرفي حاميان همايش 

 و ... 

 
 

 ) توضيحات تخصصي در مورد نرم افزار و توضيحاتي در مورد پورتال (

 

قابليت نصب بر روي سرورهاي ويندوز و لينوكس را  طراحي گرديده است كه  mysqlو بانك اطالعاتي  phpبا زبان نرم افزار  

 دارد .

 از داده هاي نرم افزار و همايش در هر ساعت از شبانه روز ممكن مي باشد .امكان پشتيبان گيري  

 

 قسمت مديريت كلي پورتال همايش ها :

در اين قسمت مدير موسسه و يا نماينده ايشان وارد بخش مديريت پورتال شده و  همايش هاي آتي موسسه را تعريف مي نمايد، 

  اطالع رساني ، مديريت و داوري آن همايش ايجاد و يك شخص جهت مديريت آن قسمتبه محض تعريف همايش فضايي جداگانه جهت 

نيز تعيين مي گردد. اين پورتال امكان تعريف چندين همايش همزمان يا غير همزمان را داراست . ضمنا پس از اتمام همايش در صورت 

 تمايل مديريت ، همايش به حالت آرشيو شده نمايش داده خواهد شد .

 



 

 

 

 

 اير خدمات حوزه همايش:س

 

 QR افزار نرم .1

 موبايل بستر در خدمات ارائه و خروج و ورود مديريت سامانه

 كنفرانس  پكيج ارائه كنترل و مدعوين پذيرش 

 شده( ارائه پكيج تعداد از اي لحظه )گزارش

 همايش جانبي هاي سالن و اصلي سالن به خروج و ورود كنترل 

 سالن( در فرد حضور ساعت ميزان نهايي گزارش و مجاز غير و مجاز تردد كنترل )با

 كنفرانس  با همراه شده برگزار آموزشي هاي كارگاه به خروج و ورود كنترل 

 كارگاه( در فرد حضور ساعت ميزان نهايي گزارش و مجاز غير و مجاز تردد كنترل )با

 شام( و ناهار,  وعده ميان) پذيرايي خدمات ارائه كنترل 

 لحظه( اين تا شده داده ناهار تعداد مثال طور به خدمات هر مصرفي تعداد از اي لحظه )گزارش

 اسكان خدمات ارائه كنترل 

 (محل در شده پذيرش افراد تعداد از اي لحظه گزارش)

 كنندگان شركت هاي كارت چاپ و صدور قابليت 

 برش( قابل A4 هاي شيت در ها كارت )صدور

 پذيرش با سازگار ONDESK 

 اند( نموده نام ثبت همايش روز در كه كنندگاني شركت جهت كارت صدور )امكان

 همايش دبيران و رئيس توسط اي لحظه گزارش مشاهده امكان 

 كنند( مشاهده را آمار و اي لحظه گزارش خود موبايل روي بر توانند مي همايش )مسئولين
 

 :هاي علمي ( صدور و احراز اصالت گواهينامه) سامانه   vcertسامانه  .2

وب سايت وي سرت ، به عنوان اولين پايگاه احراز اصالت گواهينامه هاي صادره در موسسات ، همايش ها ، سمينارها ، كنفرانس 

ها ، كارگاه هاي علمي و دوره هاي آموزشي كشور سعي بر اين دارد تا ضمن ساماندهي گواهينامه هاي مختلف صادره امكان 

صادر كننده و دريافت كننده را فراهم آورد . همچنين اين سايت با ديد خدمات محور احراز اصالت گواهينامه هاي فوق براي 

 . فرايند صدور و چاپ گواهينامه را براي صادر كنندگان تسهيل نموده است

 

 



 

 

 

 

 

 ( همايش ها ، سمينارها ، كنفرانس ها و كنگره هاي ايران پايگاه اطالع رساني) سامانه با همايش  .3

مسئولين برگزاري همايش ها مي توانند ضمن ثبت نام در سايت اقدام به ثبت اطالعات همايش خود نمايند كه پس از در اين پايگاه 

 . بررسي همايش آنها جهت بازديد عموم بر روي وب سايت قرار خواهد گرفت

 
    شيمجموعه مقاالت هما يد يو ساخت س يطراح .4

 :CDقابل ارائه در  امكانات

 موضوع كيمقاالت به تفك هيكل ستيل

 مقاالت يجستجو امكان

 مشاهده مقاالت مورد نظر ايچاپ  امكان

 CDو جلد  CD يرو يطراح

   تيفيك نيبا بهتر CD تيو را تاليجيد چاپ

 شيو اهداف هما شيهما يمعرف

 و داوران ي، علم ييكادر اجرا يمعرف

 انيحام يو درج لوگو انيحام يمعرف

 زمان ممكن نيدر كمتر يساز آماده

 ! )به سفارش شما( ديهر آنچه شما بخواه و
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  اپليكيشن اختصاصي ويژه همايش شما

  اپليكيشن جامع همايش هاي كشور
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