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 به نام خدا

 مقدمه

به  منظهوت مهام       1374ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال سازمان نظام مهندسي 

ايه  سهازمان    . س س شهد  اسهت  ما انون مذكوق مشاتكت هر چ  وس ع مر مهندسان دت انتظام اموت حرف  اي خود و محقق اهداف

تقل است . اتكهان سهازمان ارهاتس اسهت از     داتاي واحدهاي استاني است و سازمان هر استان از نظرحقوقي داتاي شخص ت مس

 . سازمان استان ها ، ه اس امومي ، شوتاي مركز ، تئ س سازمان و شوتاي انتظامي

نرم افزات و ياتي كاتشناسان نظام مهندسي سهاختمان اقهدام به      حوز  با بهر  گ ري از متخصصان شركت نرم افزاتي جادوي فکر

دت سازمان نظام  1393از سال .اي  سامان  بصوتس يکپاتچ  و محت وب ختمان نمود  استمول د نرم افزات جامع نظام مهندسي سا

نظهر گهرفت  رخهري  مر  هراس و      مهندسي ساختمان مازندتان پ اد  سازي و بهر  برداتي گرديد  است.هموات  مالش شد  ما با دت

 40گردند. هم اكنون اي  سامان  موسه  به ا از    امکاناس و فرريندهاي سامان  ن ز بروز 33مصوباس نظام مهندسي بخصوص ماد  

ب   Microsoft.NET اي  نرم افزات، با جديدمري  مکنولوژي برنام  نويسي محت وب يعني دت حال استفاد  مي باشد.هزات كاتبر 

پ اد   Microsoft SQL نگاتش دت رمد  است و از باالمري  استانداتدهاي توز دن ا ن ز بهر  مند مي باشد و پايگا  داد  رن موس 

سازي شد  است ، االو  براي  ك  داتاي يک مح   كاتبري بس ات زيرا و جذاب مي باشد، از نظر تاحتي كات با رن ن ز كل   مسائل 

برخي ماژول هاي كاتكردي سهامان    . پ اد  سازي شد  است User Friendly كنترلي صفح  لحاظ شد  و مح   بصوتس كامال

  باشند:ب  شرح ذيل مي 

 ( ماژول مديريت فرريند كاتWorkflow Manager) 

 امکان اتسال م کت موس  كاتشناسان سازمان براي مهندس   و شركت ها 

 ماژول گزاتش ساز كاتما 

 ماژول اتسال پ امک ب  صوتس دست  اي و موتدي 

 اتسال امومام ک پ امک مرريک مولد ب  ااضا  
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 زیر سیستم عضویت و صدور پروانه
شهد    ين ب ا اطالااس موس  كاتبران سازمان پ  يا يابيمهندس و اتز   امکان ثرت اطالااس اول تياضو ستم س ريز دت

رن موسه    دي شد  و استعالم و ما افتيماژول از كاتبر دت  يدت ا ز مهندس ن الس مربوط ب  محص يل اطالااس مکم   است. همچ

 افتيدت يو شركت ها برا   مهندس يصدوت پروان  امکان ثرت انواع دتخواست هابخا  دتهمچن    شود. يكاتبر سازمان انجام م

كاتمابل خود و بها موجه  به      قياز طر   شد  است. مهندس ين ب ا پ يقرل يدت پروان  ها راس  اامال مر   و همچ ديپروان  جد

خود تا دت سامان  ثرت  يها ت اتمقا صالح ايو  ديممد ت،موانند دتخواست صدو يك  گذتاند  اند م ييو دوت  ها يل مداتک محص

ما دت صوتس  نديسامان  اتسال نما قيخود  طر يشركت ها راس  مربوط ب  مر يدتخواست ها   موانند كل يم ز . شركت ها نندينما

 دت ادام  ب  شکل مختصر ب  ذكر برخي از مهم مري  امکاناس اي  زير س ستم مي پردازيم.اامال شود. دي ما

 مهندسین جدید و دریافت اطالعات کامل مهندس ثبت نام 

 روال تایید اطالعات اولیه مهندس و عضویت مهندس در سامانه 

  ینثبت مدارک تحصیلی توسط مهندسامکان 

 روال استعالم و تایید مدارک توسط سازمان 

 ثبت مکاتبات انجام شده در خارج از سامانه برای بایگانی و مشاهده شرکت ها و مهندسین 

 امکان درخواست ثبت انواع شرکت ها 

 امکان ثبت کاردان و معمار تجربی 

 امکان ثبت شرکت های مشاور 

  امکان ثبت درخواست تغییرات )ورود اعضا، خروج اعضا، تغییر سمت و ...( در شرکت ها که با تایید اعضای شرکت جهت

 ارزیابی و اعمال به سازمان ارسال می شود

 ن و شرکت هامدیریت مالی متمرکز مهندسی 

 امکان ثبت درخواست انواع پروانه های حقیقی مهندسین 

  روال تایید و صدور پروانه وجود 

  امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست های متفرقه مهندسین )جابجایی، صدور گواهی عضویت، ضریب عدم اشتغال، صدور

 مجدد کارت و ...(

  هاروال ارزیابی داینامیک جهت بررسی درخواست وجود 
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 امکان ویرایش اطالعات اعضا 

  امکان جستجو اعضا بر حسب فیلدهای مختلف مشخصات 

 امکان نگهداری تاریخهای تمدید پروانه فرد 

 امکان وارد کردن اطالعات آزمون برای یک فرد 

 امکان وارد کردن حکم انتظامی برای یک فرد 

 امکان وارد کردن مشخصات فیشهای بانکی واریزی از بابت حق عضویت 

 محاسبه خودکار وضعیت پرداخت حق عضویت اعضا 

 امکان مشاهده فیشهای واریزی یک فرد عضو 

 گزارشهای متنوع ترکیبی بر حسب تمام فیلدهای مشخصات اعضا 

 گزارش از فیشهای واریزی یک فرد و وضعیت پرداختهای شخص 

 گزارش از وضعیت پرداختهای تمامی اعضا 

 عضو گزارش پرونده های طراحی شده توسط هر 

 گزارش پرونده های نظارت شده توسط هر عضو 

 گزارش از دوره های آموزشی، شورای انتخابی اعضا 

 امکان تعریف، ویرایش دفاتر مهندسی طراحی 

 گزارش مشخصات شرکتهای مهندسی 

 گزارش از پرونده های اجرا شده توسط موسسات مجری 

 نه آنها منقضی شدهامکان غیرفعال کردن اتوماتیک شرکت ها و مهندسینی که پروا 

 اطالع رسانی اتوماتیک فرآیند های مربوط به مهندسین و شرکت ها از طریق پیامک 
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 زیر سیستم سهمیه و صالحیت و ثبت پروژه
ثرت پروژ  ها و اطالااس مربوط ب  ظرف ت و صالح ت مهندس   و شركت ها مي براي  ،سهم   و صالح ت ستم س ريدت ز

اموت مرمر  بها   محاسراس مالي مربوط  )حق الزحم  مهندس   ، سهم سازمان و ...( ،اموت مرمر  با ثرت پروژ  ،همچن   كل    باشد.

مديريت سهم   ها و صالح ت ها و املکرد مهندس   و شركت ها دت اي  زير س ستم پ ا ب ني و اجرا شد  است . دت ادامه  به    

 اختصات ب  ذكر چند قابل ت مهم اي  زير س ستم اشات  مي نماي م. 

 تعریف ظرفیت دفاتر اشتغال دفاتر و شرکتهای طراحی 

 سازندهی شرکتها برای تعریف ظرفیت 

 آزمایشگاه شرکتهای برای تعریف ظرفیت 

 امکان تعریف امور مربوط به آزادسازی عملکرد بصورت اتوماتیک و یا با تعیین وضعیت پروژه 

 قوانین مربوط به  سیستم مدیریت قوانین برای محاسبه انواع صالحیت ها ، ضرایب ظرفیت ، معافیت ها ، افزایش ظرفیت و

 محاسبات مالی

 یف انواع شاخص ها برای سیستم مدیریت قوانین توسط ادمین سامانهامکان تعر 

 امکان تعریف انواع فرمول ها برای سیستم مدیریت قوانین توسط ادمین سامانه 

 امکان تعریف انواع تعرفه های مرتبط با محاسبات پروژه 

 امکان محاسبه حق الزحمه مهندسین و شرکت ها طبق ضوابط و تعرفه ها 

  حق السهم سازمان طبق ضوابط و تعرفه هاامکان محاسبه 

 امکان تعریف انواع قوانین برای تعرفه ها 

 امکان تعریف انواع خدمات پروژه بر اساس قوانین 

 امکان ثبت پروژه و انتخاب مهندسین بر اساس صالحیت و ظرفیت و همچنین محاسبات مالی بر اساس مشخصات پروژه 

 امکان ثبت ناظرین از طریق سیستم ارجاع 

 ر طراحی ، شرکت های طراحی و نظارت و مهندسین طراحتامکان ثبت پروژه توسط دفا 

  امکان پرداخت توسط دستگاهPos Multi Merchant 

   امکان محاسبات حق الزحمه مهندسین به تفکیک 

  امکان دریافت انواع خروجی های مربوط به یک پروژه 

  دریافت انواع گزارشات مالی و عملکرد مهندسین 
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 سیستم ارجاع کار نظارت زیر
فصهل چههاتم    1-13، ب  استناد بند با همکاتي شركت نرم افزاتي جادوي فکرسازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندتان 

ناظران حق قي و حقوقي بهراي اشهترال دت   "مرحث دوم مقرتاس ملي ساختمان دت موتد مع    ناظري  ساختمانها ك  مقرت مي داتد 

اجراي ساختمان بايد دتخواست خود تا مسل م سازمان استان يا دفتر نمايندگي رن نمود  و سازمان استان وفق مفاد بخا نظاتس بر 

ب  منظوت اتجاع مناسب كات نظاتس ب  ناظران و حفظ شئون حرف  اي و ادالت ناشي از اتجاع كهات به     33ري   نام  ماد   24ماد  

مندتج دتاي  فصل، نسهرت به     16رئ   نام  اجرائي، بر اساس ماد   15الي  11اد رنان ضم  تاايت حدود صالح ت مندتج دت مو

. طراحي سامان  اتجاع نظاتس تا دت دستوت كات خود قرات داد  و ممامي موان خود تا "مع    ناظران هر ساختمان اقدام خواهد نمود

نظوت با يک برنام  تيزي چند ماه  و اسهتفاد  از مجرب هاس   ب  اي  م .براي اجراي دق ق، كامل و اادالن  اي  امر خط ر ب  كات گرفت

افراد متخصص و برگزاتي جلساس متعدد و صرف حدود هزات ساات كات كاتشناسي، ضم  مه   الگوتيتم فرريند اتجاع نظهاتس  

رم افزات هوشهمند،  مهم مري  هدف دت مه   اي  ن  .هوشمند، برنام  نويسي نرم افزات مربوط  ن ز ب  صوتس همزمان صوتس پذيرفت

  براي كل   تشت  ها و پاي  ها، شفاف سازي املکرد نرم افزات و امکهان مشهاهد  ممهامي    اادالنو  بر اتجاع نظاتس ب  صوتس الا

مواتد موس  همکاتان بود  است ب  گون  اي ك  شخص كاتبر دت هر لحظ  مي مواند ممهامي كانديهداهاي يهک پهروژ  خهاص تا      

ر امت ازاس اي  طرح، امکان انتخاب اخت اتي پروژ  ب   مواتد متعدد براي كل   افرادي است ك  داتاي شراي  مشاهد  نمايد. از ديگ

يکي ديگر از مزاياي اي  سامان ، اتجاع كات ب  مهندسان، بر اساس يک س ستم امت ازدهي پ شرفت  همرا  با  .اول   انجام كات مي باشد

 . ااث افزايا ك ف ت املکرد مهندسان و انجام به ن  معهداس ايشان خواهد شدابزاتهاي مشويقي مي باشد ك  مسلماً ب

يکي از حساس مري  و مهم مري  مراحث دت س ستم اتجاع نظاتس، نحو  امت ازدهي ب  مهندسان ناظر مي باشد، لذا سهعي گرديهد    

ر  و ب  كات گرفت  شهود. ايه  شهاخص هها       اي محاسدالنممامي شاخص هاي قابل استفاد  و مؤثر دت اي  امر ب  نحو صح ح و اا

 :اراتمند از

  ( ظرف ت كل نظاتس مهندس منهاي متراژ كاتكرد نظاتس )متراژ ظرف ت باق ماند  نظاتس  -

 سابق  شامل سابق  پروان  اشترال، سابق  اضويت دت سازمان  -

 ( كم ت  رموزش)شركت دت دوت  هاي غ ر اتمقاء ب  مشخ ص سازمان -

 

 برخي از مهم مري  امکاناس اي  زير س ستم مي پردازيم.دت ادام  ب  ذكر 

 امکان محاسبه امتیاز مهندس و شرکت ها طبق قوانین 

  روزانه و یا بعد از انتخاب هر مهندس در مشخصات پروژه بطورامتیاز اتوماتیک امکان محاسبه 

 شدن امکان ارسال پروژه ها به مهندسین و شرکت ها دارای صالحیت و ظرفیت جهت کاندید 

 امکان اعالم کاندیداتوری و یا انصراف از کاندیداتوری توسط مهندسین و شرکت ها 

 امکان انتخاب هوشمند و اتوماتیک برنده بر اساس باالترین امتیاز 
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 امکان ارجاع مجدد در صورت عدم کاندیداتوری مهندسین و شرکت ها 

 ت ها بر اساس کمترین امتیاز و تعداد پروژه های اجباریامکان انتخاب اجباری در صورت عدم کاندیداتوری مهندسین و شرک 

 امکان اعالم حضور مهندسین و شرکت ها بعد از تعیین برنده طبق مهلت تعیین شده جهت حضور 

 امکان تعیین مجدد برنده در صورت عدم حضور مهندس در مهلت تعیین شده 

 امکان مشاهده وضعیت مهندسین و شرکت هایی که کاندید شده اند 

 امکان ثبت خوداظهاری در کارتابل ارجاع توسط مهندسین و شرکت ها 

 امکان ثبت وضعیت آماده به کاری در کارتابل ارجاع توسط مهندسین و شرکت ها 

 امکان مشاهده سوابق امتیاز 

 امکان مشاهده جزئیات امتیاز 

 امکان مشاهده سابقه پروژه های ارجاعی جهت کاندید 

 کاندید و یا برنده شده اند امکان مشاهده پروژه هایی که 

 اطالع رسانی اتوماتیک به مهندسین وشرکت های برنده از طریق پیامک 
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 زیر سیستم گاز
نقا اي  سامان  دت مسه ل بازتسي كنتوتهاي واحدهاي مسکوني موس  بازتس خواهد بود. طرق توند كات اي  سامان  و 

سامان  مشخص مي شود بعد از ثرت پروژ  و اطالاهاس پهروژ  نظ هر واحهدهاي     طرق معرف  هاي ب م  و معرف  هاي سال ان  ك  دت 

ساختمان موس  مجري پروژ  ، مجري پروژ  نسرت ب  بازتسي واحدهاي دلخوا  اقدام نمود  و پس از پرداخت حق بازتسي امکان 

ازتسي موس  بازتس و پهر كهردن   مع    بازتس موس  دفامر خدماس مهندسي فراهم مي شود. پس از مع    بازتس پروژ  امکان ب

به    گزيد  اي از امکاناس سامان  بر اساس نقها هها  .چک ل ست بازتسي امکان ماي د يا تد بازتسي براي بازتس فراهم خواهد شد

 شرح ذيل مي باشد:

 كاتكردها نقا

 مدیریت سامانه

 

 امکان تعریف و تعیین سطح دسترسی کاربران .1

 امکان مدیریت کنتور .2

 نوبت های بازرسیامکان تعریف  .3

 امکان مدیریت تعرفه بیمه .4

 امکان مدیریت تعرفه کنتور .5

 مدیریت مجریان .6

 مدیریت پروژه ها .7

 امکان ثبت پروژه .1 مجریان

 امکان ثبت جزئیات واحدهای ساختمان .2

 امکان ثبت نقشه های و مدارک مورد نیاز ساختمان .3

 امکان ثبت درخواست بازرسی بصورت تکی و گروهی .4

 بازرسی ها بصورت تک واحد و یا گروهیامکان پرداخت  .5

 امکان مدیریت لیست تراکنش های مالی بر اساس پروژه .6

 امکان انصراف از پروژه .7

دفاتر خدمات 

 مهندسی گاز

 امکان لیست بازرسی ها جهت تخصیص بازرس .1

 نمایش لیست بازرسی ها و وضعیت بازرسی .2

 نمایش بازرسی های تایید شده و رد شده توسط بازرس .3

 یست پروژه های مجری و جزئیات آن و امکان تغییر در جزئیات پروژهنمایش ل .4

 بازرسین

 

 امکان لیست بازرسی ها جهت بازرسی .1

 امکان نمایش جزئیات پروژه و واحد .2

 امکان تایید یا رد بازرسی برای هر واحد .3

 امکان پر کردن چک لیست بازرسی بابت هر درخواست بازرسی .4
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 بررسی کنترل و بازبینی نقشه های ساختمانی زیر سیستم
با ثرت پروژ  و طراحان، ن از ب  برتسي نقش  هاي ساختماني موس  م م برتسي كنند  پرنگ مي شود.اي  سامان  دت سهولت 

تسي بر برتسي نقش  هاي ساختماني سهم مهمي تا ايفا مي نمايد. نقش  ها پس از ثرت موس  طراحان بصوتس مصادفي ب  مهندس  

دت اي  زير اتجاع و برتسي خواهد شد. همچن   شهرداتي ن ز امکان برتسي و ماي د نقش  هاي معماتي تا خواهد داشت. نقش 

 س ستم كاتبران مختلفي با نقا هاي متفاوس ايفاي نقا مي نمايند ك  ب  اختصات ب  برخي از مهم مري  رنها مي پردازيم.

 .که نقشه های خود را با توجه به فیلد و زمینه کاری خود در سیستم آپلود می کند مهندس -

 که نقشه های سایر مهندسین را با توجه زمینه کاری خود بررسی می کند بررسی کننده نقشه -

کننده را  خدمات مهندسی که مدیریت مهندسین براساس حوزه خود را انجام می دهند برای مثال افراد بررسی دفتر نمایندگی -

مشخص می کنند یا اعضای گروه تخصصی را تعریف می کنند یا تعداد کاری که به یک بررسی کننده نقشه تعلق می گیرد را 

 . نمایندمشخص می 

 .که مدیریت کلی سامانه را بر عهده دارد ادمین سامانه -

لود نقش  هها موسه  مهندسه   و برتسهي     دت اي  سامان  يک گردش كات كامال سفاتشي سازي شد  معريف شد  است ما توال رپ

براي مثال گردش كاتي ك  دت سازمان نظام مهندسي استان مازندتان معريف شد  است . كنندگان دت يک توال مشخص قرات بگ رد

د ما زماني ك  مهندس   تشت  معماتي نقش  هاي خود تا رپلود نکرد  باشند مهندس   تشت  هاي برق و مکان ک و امران نمي مواننه 

 . نقش  هاي خود تا رپلود كنند

ساد  و كاتبر پسند ايجاد شود ما انواع كاتبران با اي  سامان  ب  تاحتي كهات كننهد. بهراي مثهال وقتهي       يسعي شد  ظاهر همچن  

مهندس نقش  هاي خود تا رپلود مي كنند مي موانند ب  تاحتي مشاهد  كنند نقش  رنها دت چ  مرحل  اي قرات داتد و ب  هم   مرم ب 

ند يا دت مرحل  انتظات قرات   انقش  هايي ك  ماي د يا تد كرد ماقرات داد  شد  است كاتمابلي  ،ن ز براي مهندس   برتسي كنند  نقش 

ستجوها براساس ف لد هاي مختلف قرات داد  شد  ك  كاتبران ب  تاحتي ب  مواتد موتد نظهر  جانواع همچن     نمايند.داتند مشاهد  

 . خود برسند

 به شرح ذیل می باشد: لیست امکانات به صورت خالصه

 امکان آپلود و دانلود نقشه ها 

 مشاهده گردش کار و وضعیت نقشه ها 

 دسین و قرار دادن مهندسین در گروه های اختصاصینمدیریت مه 

 مدیریت نقشه های تایید یا رد شده توسط مهندسین 

 تعیین تعداد نقشه ها توسط بررسی کننده 

 مدیریت دفاتر خدمات مهندسی 

 و دستی تعیین بررسی کننده به صورت خودکار 
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 و ناظرین زیر سیستم گزارش نویسی مجریان
سامان  گزاتش نويسي امکان مسه ل پر كردن گزاتشاس ساختماني دت هر مرحل  از اجراي پروژ  از گود برداتي ما سقف زني 

داشت.همچن   امکان و برق ساختمان تا بر اهد  خواهد داشت. ناظران پس از بازتسي از ساختمان امکان دتج گزاتش تا خواهند 

برتسي گزاتشاس ساختمان موس  م م كنترل نظاتس ن ز وجود داتد.دت ادام  بشکل خالص  ب  برخي امکاناس مهم اي  زير س ستم 

 .اشات  مي نماي م

 امکان ثبت شکایات برای هر بازدید و بررسی آن توسط تیم کنترل نظارت 

 نامکان ثبت و مدیریت پروژه های ثبت نشده در سازما 

 امکان ثبت گزارش های مختلف برای هر نوع بازدید 

 دانش فنی میزانهر نوع کاربر با هر  توسطروال انجام کار با سامانه  یتشفاف 

  قابلیت سفارشی سازی بخش های مختلف سامانه با استفاده از فرم ساز 

  ظاهر ساده و کاربر پسند 

  لف کارتابل های مختلف برای کاربران با نقش های مختدارای 

  نقش های کاربری متفاوتارائه گزارشات متنوع برای 

  استفاده از قابلیت سطح دسترسی پویا در تمامی بخش 

 زیر سیستم شورای انتظامی
زير س ستم شوتاي انتظامي جهت مسه ل دت اموت دتيافت و برتسي شکاياس از مهندس   و شهركت هها مه ه  و اجهرا شهد       

برتسي شکاياس از دتيافت شکاياس ما مرحل  صدوت تاي و غ رفعال نمودن پروان  مهندسه   و  است.اي  س ستم ممامي فرريندهاي 

 شركت هاي متخلف تا پوشا مي دهد.دت زير ب  چند نمون  از امکاناس اي  زير س ستم اشات  مي نماي م.

 امکان ثبت کلیه شکایات مالکین ، مهندسین و شرکت ها به همراه خواهان و خوانده -

 کلیه مدارک مرتبط با شکایات امکان ثبت -

 امکان ارجاع شکایات به اعضای شورای انتظامی جهت مشاهده -

 امکان تعیین زمان جلسه جهت بررسی شکایات و ارسال به اعضای شورا -

 امکان ثبت آرای اعضا در جلسه بصورت مجزا و سیستمی -

 و صدور صورتجلسه امکان ثبت رای نهایی  -

 ط به جلسات به خواهان و خوانده بصورت سیستمی و پیامکیامکان ارسال کلیه مکاتبات مربو -

 واحد عضویت و غیرفعال نمودن پروانه بصورت اتوماتیکمهندسین محکوم شده اطالعات امکان ارسال  -
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 امکانات عمومی و پایه ای نرم افزار
دت اي  بخا ب  اختصات ب  ذكر مهمتري  امکاناس و اطالااس پاي  اي نرم افزات مي پردازيم.

 انواع تعهدتعریف  .1

 کشورتعریف  .2

 استانتعریف  .3

 شهرهاتعریف  .4

 مناطقتعریف  .5

 ضریب رابط شهرها .6

 وضعیت نظام وظیفه .7

 پست مهندسین .8

 نمایندگی ها .9

 نوع محکومیت .11

 کلمات کلیدی .11

 افراد غیر مجاز جهت ثبت نام .12

 انواع پروانه .13

 تاریخ آزمون .14

 تجهیزات آزمایشگاه .15

 تعداد دوره ها جهت ارتقا .16

 وضعیت کنتور .17

 شهرک های صنعتی .18

 معماری شهر .19

 نوع سازه .21

 نوع کاربری ساختمان .21

 مرجع .22

 معافیت .23

 وضعیت پروژه  .24

 سهمیه مهندسین .25

 سهمیه دوره آزمایشگاه .26

 شرکت هاسهمیه پایه  .27

 نوع درخواست .28

 گروه ساختمانی .29

 هزینه جانبی پروژه .31

 آزاد سازی پروژه .31

 درصد آزمایشگاه 75آزادسازی  .32

 انتقال مانده سهمیه .33

 انتقال گروهی پروژه به شرکت .34

 کلیه اطالعات تحصیلی .35

 تعریف شرکت های بیمه .36

 جدول تعرفه پروژه .37

 تعریف کد معین .38

 بانک ها .39

 PC Poseاطالعات  .41

 شماره حساب ها .41

 فایل های دفاتر و شرکتهانوع  .42

 ویرایش متن شرکت ها .43

 ویرایش پروژه و معافیت پروژه .44

 انتقال پروژه از معماری به عمران .45

 وب سرویس های سیستم .46

 تعریف انواع دوره های آموزشی .47

 مدرسین دوره ها .48

 برگزارکننده ها .49

 نظر سنجی آموزشی .51

 مدیریت دسته بندی سواالت .51

 مدیریت سواالت .52

 مدیریت پست های مدیریتی .53

 بازه های مدیریت .54

 اصالحیه سیستم ارجاع نظارت .55

 اجرای تسک های اتوماتیک به صورت دستی .56

  



 گزارش ساز کارما
اس، موجب شکل گ ري س ستم هاي نرم افزاتي گوناگون با پ چ هدگي ههاي زيهاد دت سهازمانها     طالاوتي ااتشد و موسع  فن

امي، معضهلي اساسهي دت مهديريت    طالاه ف منابع مه   يا بانکههاي ا تالس ستمهاي نرم افزاتي ب  سرب اخگرديد  است. گوناگوني 

اس تا طالادت اي  شراي ، س ستمي ك  بتواند مديريت قدتممند ، سهريع و متمهركز ا .اس و رمات سازمانها تا سرب شد  استطالاا

دت ايه    .مذكوت مهي باشهد   مشکالساتائ  نمايد ، تاهگشاي   ( TIME ANY)  و هر زمان ( WHERE ANY ) بها ديهدگا  هركجا

افهزات محت وب م راشهد   تاستا شركت نرم افزاتي جادوي فکر اقدام ب  مول د نرم افزات گزاتش ساز كاتما نمهود  اسهت اي  نهرم

تدا با مشخص نمهودن بانهک   افزات اب براي كات با اي  نرم .ك  مشخص  مکنولوژي، سرات و طراحي با ماوس رن منحصر بفرد است

اي ك  به  سهروت متصهل     ي موتد استفاد  نرم افزات بايد رن تا بر توي يک سروت نصب و پ کربندي كرد. سپس از هر تايان امطالاا

افزات دسترسي پ دا كرد  و گزاتش مهوتد نظهر تا    م توان با استفاد  از مروتگر وب ب  نرم -از طريق اينترنت يا شرک  محلي-است 

 افزات ن ز از مشخصه   سادگي نرم .ي موتد نظر ن ست افزات خاصي بر توي تايان   د كرد. ب  اراتس ديگر احت اجي ب  نصب نرممول

هاي باتز رن است. يک كاتبر مرتدي با صرف چند دق ق  وقت م تواند كاتكردن با رن تا ياد گرفت  و با چند كل ک م تواند گهزاتش  

 .اي قرات م دهد تا دت اخت ات كاتبران حرف  پ شرفت  ايافزات امکاناس  حال، نرمخود تا مول د كند. دت ا   

 

 را از جداول گرفته و بصورت لیست ساده ارائه میدهد اطالعاتگزارشی که بصورت معمولی،  : گزاتش معمولي . 

 آماری مانند مجموع، میانگین و اطالعاتبرای نشان دادن  : گزاتشاس رماتي ... 

  گزارشی که در تقاطع سطرو ستون مقادیر آماری را نشان میدهد : مامريسيگزاتشاس 

 گزارشی که از مجموع چند گزارش تهیه می شود : گزاتش مركب 

  جهت نمایش لیست گزارشهایی که از قبل تهیه و ذخیره شده اند، بکار میرود : ل ست گزاتشهاي رماد 

 خواندن گزاتش از فايل : RG  (شتتیبان پجهت جابجایی یا تهیه )با فرمت اختصاصی خود ذخیره کند قادر است گزارشات را .

اگر بخواهیم یکی از گزار ش هایی را که به فرمت اختصا صی گزارش ساز ذخیره شده ا ست را فراخوانی کنیم بتر روی ایتن   

 .دکمه کلیک می کنیم

 

 :برخي از ويژگ هاي نرم افزات

 محت وب ، مکنولوژي NET .و AJAX 

  اطالااميبانکOracle يا MS SQL Server  

  ي دت سروتهاي مختلف اطالاامامصال همزمان ب  چند بانک 

 ها مشخ ص امومام ک ف لدها، جداول، ديد- View  و توال هاي ذخ ر  شد  و تواب  جداول 
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 معريف ف لدهاي فرمولي َامال 

  اطالااس -ف لد  -معريف كاتبر و مع    سطح دسترسي جدول  

 پستي هاي برچسب-رماتي گزاتشاس – متقاطع جدول –ل ستي:ختلف مول د گزاتش الگوي هاي م 

  رماتي بر اساس كل   ف لدهاي موجود اطالااسامکان انتخاب ، مرمب سازي ، گرو  بندي و مع    شراي  و 

  حج م اطالااسپ ا نمايا بس ات سريع جهت 

 چاپ گزاتش، ذخ ر  ب  صوتس فايل Word و Excel  ،XML  افزات اختصاصي نرمو فرمت 

  اي داير  –اي نقط  – خطي –م ل  اي :مه   نموداتهاي مختلف 

  ذخ ر  و بازيابي گزاتشاس ساخت  شد 

  معريف پاتامتر بعنوان شرط جهت نمايا گزاتشاس ذخ ر  شد 

   ل نک ب  ساير نرم افزاتها جهت نمايا گزاتشاس رماد 

 ا مجزامنظ م خصوص اس ف لدهاي انتخاب شد  بطوت گروهي ي 

 جستجو دت مت  گزاتش 

 كاتبري رسان بشکل ويزاتدي و منويي 

 نمايا ربشاتي گزاتشاس با اتمراط هوشمند جداول موس  نرم افزات 

  ف لدهاي انتخاب شد  دت هنگام شرط گزاتي اطالااسنمايا 

  (ااداد بصوتس مجموع انتخاب مي شود)انتخاب هوشمند ف لدهاي رماتي 

  ف لدهاي انتخاب شد منظ م ويژگ هاي گزاتش و 

 امکان معريف پس زم ن  متني وگراف کي 

 نمايا شراي  دت گزاتش 

 گزاتشهاي مرك ري 

 با توي  ها ودتخواست مشتري قابل ت انطراق 


