
 

١  

 

 

  ويژگيها و امكانات نرم افزار همايش ساز
 )دبيرخانه آنالين همايش ها و كنگره ها(

 
  همايش هاست كه بر اساس نياز بـه صـورت دو يـا چنـد زبانـه طراحـي       برگزاري وب سايت حرفه اي مخصوص "همايش ساز"

پياده سازي شده است كه اين امـر   "سازهمايش "حجم انبوهي از فعاليتهاي دبيرخانه به صورت آنالين در . و راه اندازي مي شود
  .باعث كاهش چشمگير اتالف زمان و نيروي انساني در بخش دبيرخانه مي گردد

 "با آدرس اينترنتي يكتا به ازاي هر همايش نصب مي گردد و جهت كار با آن نياز به هيچ نرم افزار جانبي ديگري به جز  "همايش ساز
  .نيست (Internet Explorer)مرورگر وب 

  امكـان تعريـف    "شركت همـايش سـازان نـوين   "بر روي سرورهاي پر قدرت  "همايش ساز"در صورت قرار گرفتنEmail    بـه تعـداد
  .نامحدود براي همايش وجود دارد

  كنترل شده توسط نام كاربري (با رعايت سطوح دسترسي  هر مكانياز شبانه روز و از  ساعتيمي توانند در هر  "همايش ساز"كاربران
  .به اطالعات مربوط به خود دسترسي داشته باشند) كلمه عبور يكتاو 

 درج، به روز رساني و حذف اطالعات به طور كامل توسط مدير سيستم و با رعايت سطوح امنيتي امكان پذير است و  "همايش ساز"در
 .هيچ نيازي به داشتن دانش فني جهت طراحي سايت نيست

  اطالعات عمومي
  درباره همايشاطالعات كلي 

  برگزار كنندهمشخصات   
 همايش محورهاي علمي 

 مخاطبان همايش 

  ثبت نام در همايششرايط 

 مسئولين همايش 

  كميته علمياعضاي 

  كميته اجرائياعضاي 

 داوران كميته ليست 

 راهنماي تهيه مقاالت  

  فرم ارسال/  ارسال مقاالتراهنماي 

  محل برگزاريمشخصات 

 راهنماي غرفه ها/ فرم ها / نمايشگاه جانبي 

 همايش برگزاركنندگان و حاميان 

 مزاياي شركت در همايش 

 نحوه حمايت از همايش 

 همايش علمي برنامه 

 همايش قاالتخالصه م كتاب 

 اخبار همايش 

  دبيرخانهتماس با اطالعات  

  كنگره/  همايش اطالعات مديريت
  و امكان درج اطالعات كلي درباره همايش اعم از تاريخ ها، مهلت هاي زماني... 

  امكان تعيين روال دريافت مقاله 

  امكان درج پيام براي نويسندگان مقاله در سايت يا ارسال توسطEmail 

 بر اساس محورهاي همايش) داور(امكان تشكيل گروههاي ارزيابي 

 تانداردهاي همـايش و  جهت تطابق مقاالت دريافت شده بـا اسـ   توسط دبير علمي )اپراتور(امكان ايجاد گروه يا گروههاي بازبيني اوليه
 اعالم به نويسنده در صورت نياز 

 مديريت مقاالت 

 مديريت ثبت نام شدگان 
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  ثبت نام با تاخير، ثبت نام براي نويسندگان، ثبت نام گروهي(قابليت درج شرايط ثبت نام توسط مدير همايش( 

 مديريت اعضا و كاربران 

 نمايش و ارسال اطالعيه ها 

 مديريت برنامه همايش 

 ي مرتبطو لينكها ت سايتهامديري 

 مديريت بنرها و تبليغات 

  :Onlineبخش ثبت نام 
 امكان ايجاد گروه هاي مختلف شركت كننده با هزينه هاي ثبت نام متفاوت 

  امكان مشخص كردن شرايط ثبت نام با تاخير 

 امكان ثبت نام گروهي با تخفيف ويژه 

 امكان تعريف محدوديت براي تعداد ثبت نام شدگان 

 ان چاپ و ارسال رسيد ثبت نام به پست الكترونيك شركت كنندهامك 

  از طريق پست الكترونيك براي ثبت نام شدگان ...تسهيالت ويژه مانند اسكان، تسهيالت مالي و امكان ارسال 

 امكان مشاهده اطالعات ثبت نام شدگان بر اساس گروه هاي خاص ثبت نام شده 

 توليد بانك اطالعات شركت كنندگان 

 بررسي وضعيت وجه پرداخت شده و فيش ارسالي شركت كننده و تائيد پرداخت هزينه آن 

 براي ثبت نام شدگان و اعالن عمومي امكان ارسال اطالعيه 

  :نويسندگان و ارسال مقاله
  امكان ارسال خالصه مقاالت بصورتOnline 

  و ثبت در پايگاه داده هاثبت اطالعات شخصي هر نويسنده در هنگام درج مقاله جهت ارتباطات بعدي 

 توليد بانك اطالعات نويسندگان 

 امكان درج چندين مقاله توسط يك نويسنده 

 امكان درج يك مقاله با چندين نويسنده 

 امكان ورود به فضاي اختصاصي هر نويسنده با نام كاربري و كلمه عبور يكتا 

 امكان دريافت پيام از سوي دبير همايش 

 ارسالي امكان بررسي وضعيت مقاالت 

 امكان ويرايش مقاالت ارسالي تا زماني كه هنوز مقاله وارد مرحله ارزيابي نشده باشد. 

 امكان افزودن فايلهاي پيوست به مقاله 

  دريافت كليه پيام ها از طريقEmail درج شده در زمان ثبت نام 

  :مقاالت بخش داوري
  همايشامكان تعريف گروههاي مختلف داوري با توجه به محورهاي اصلي  
 بخش مديريت داوران با امكان اضافه و حذف كردن داور در يك محور خاص  
 امكان ارجاع مقاله به يك يا چند گروه خاص از داوران  
 دسترسي داوران به مقاالت ارجاع شده از طريق نام كاربري و كلمه عبور اختصاصي 

 عدم اطالع داوران از امتيازات داده شده توسط سايرين 

 ران از نام و اطالعات ساير داورانعدم اطالع داو 

  امتيازدهيOnline  ه توسط كليه داوراني كه به مقاله امتياز هر مقاله به صورت ميانگين امتيازهاي داده شد(به مقاالت توسط داوران
 )امتياز داده اند مي باشد
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 :كارگاههاي آموزشي در مديريت ثبت نام
 اعضاي سايت امكان تكميل فرم ثبت نام در كارگاه ها توسط 

 مشاهده فرم هاي ثبت شده توسط مدير سايت به همراه زمان ثبت  
 :غرفه رزروو  نمايشگاهمديريت 
 امكان تكميل فرم ثبت نام در نمايشگاه جانبي و رزرو غرفه توسط بازديدكنندگان 

 مشاهده فرم هاي ثبت شده توسط مدير سايت به همراه زمان ثبت  
  :بخش اخبار

 رويدادها نمايش آخرين اخبار و  
 آرشيو اخبار  
 مديريت اخبار با امكان پيوست كردن فايلهاي ضميمه به خبر 

 امكان درج اخبار توسط اپراتورهاي تعريف شده توسط مدير سايت 

 نمايش اخبار درج شده توسط اپراتور ها بالفاصله پس از تاييد مدير سايت 

  مديريت كاربران
 مكان عضويت كاربران در سايتا 

 كميل عضويت به صورت خودكار بالفاصله پس از ثبت عضويتايميل ت ارسال 

 توسط مدير سايت عضويت رد/ تاييد 

 ارسال ايميل حاوي نام كاربري و كلمه عبور به اعضا به صورت خودكار بالفاصله پس از تاييد توسط مدير 

 امكان مشاهده نام كاربري، كلمه عبور و مشخصات اعضا توسط مدير سايت 

 ي تاييد شدهاعضابراي  و اعالن عمومي عيهامكان ارسال اطال 

  عضو در صفحه مشاهده مشخصات ويهر امكان دسترسي به مقاالت دريافتي توسط 

  :آمار وگزارشات
  دريافت خروجي از مستندات موجود جهت آماده سازي كتابچه خالصه مقاالت 

 گرفتن آمار بصورت روزانه از تعداد افراد ثبت نام شده در گروههاي مختلف 

 گرفتن آمار بصورت روزانه از تعداد مقاالت رسيده 

 به صورت فايل  دريافت گزارش از ثبت نام شده ها به تفكيك نوع و زمان ثبت نامexcel  
 مراجعين كل آمار و ماه هفته، روز، تفكيك به سايت آمار تعداد بازديدكنندگان از 

 خ آخرين ويرايشو تاري گزارش مقاالت دريافتي توسط سيستم به همراه تاريخ درج 

  ليست داوراني كه مقاله به آنها ارجاع شده است و نتايج كلي داوري هاي انجام شده براي آن مقاله و در صورت وجـود، لينـك   گزارش
  excelبه فايل پيوست مقاله به صورت فايل 

 امكان گزارش گيري به صورت فايل  با هزينه ثبت نام ليست پرداختexcel  در سيستماز فيش هاي ثبت شده 

 

  )تومان(قيمت  نسخه همايش ساز رديف
1  Plan A 650.000  نسخه پايه نرم افزار  
2  Plan B حـاوي بخشـهاي داوري آناليـن، امكـان پرداخـت آناليـن از طريـق         نرم افـزار  نسخه كامل

بانكهاي عضو شتاب، ثبت اطالعات مالي شركت كننـدگان، ثبـت نـام كارگاههـا، رزرو غرفـه، سـطح       
  دسترسي نويسندگان مقاله سطحوران، سطح دسترسي اپراتورها، دسترسي دا

1.200.000  

3  Plan C درج و روزآمـد سـازي اطالعـات و    سـاله  1 ارائه خدمات نگهداري+  نسخه كامل نرم افزار ،
 ...انجام خدمات دبيرخانه اي مرتبط اعم از پاسخگويي، ارسال اطالعات، تعريف كاربران و 

3.000.000  

 


