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 با سالم

بهه پيوسهت  "آتنا همايش" کترونيک دبيرخانه همايشلامديريت نرم احتراما به پيوست شرح امکانات و قيمت 

خدمتتان ارسال ميگردد. خواهشمند است در صورت نياز به هرگونه توضيح بيشتر در اين زمينه بها مها تمها  

 بگيريد.

 دارد.بال از بذل توجه و اعتمای شما کمال تشکر و امتنان را ق

 

 

 

 

 

 نوآوران فنآوری اطالعات امروز
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  مقدمه .8

با بهره گيهری از هههارهوک کهاری  "آتنا همايش"نرم افزار مديريت الکترونيک دبيرخانه همايش

عالوه بر پياده سازی يک وک سايت اطالع رسانی جهت دبيرخانهه  "نگار"نرم افزار مديريت محتوی 

بصهورت يکاارههه پيهاده سهازی نمهوده و در سهه ن ه ه همايش، فرآيند های کاری همايش را نيز 

 متفاوت جهت پوشش نياز کاربران خود، ارايه مينمايد.

 :وشش داده ميشوند، شامل موارد زيرفرآيند هايی که توسط اين نرم افزار پ

 فرآيند های اطالع رسانی از طريق سايت 

 ثبت نام کاربران 

 گروهها، اصالحيه ها در مراحل م تلف و دريافت مقاالت 

 اطالع رسانی نتايج داوری 

 ارسال مقاالت، دريافت نتايج از آنهاثبت داوران ، 

 دريافت الکترونيک هزينه ها 

 ارايه کارت ورود به همايش 

 ارايه گواهی نامه شرکت در همايش 

 ارسال ايميل و پيامک به م اطبان در مقاطع تعيين شده 

 تعريف کارگاهها و ثبت نام افراد در آنها 

 

 اين نرم افزار از دو ق مت اصلی تشکيل شده است، 

 :ق مت مديران سايت 

وه هيهدمان آنهها را حهب ش از سايت مديران سهايت، ميتواننهد محتهوی، مهاهول هها و ن در

مش ص نمايند و فرايند ها و وضعيتهای و مقاالت، شرکت کننهدگان، داوران، پرداختهها و 

 ... را کنترل کنند.
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 ق مت کاربران 

ب ش کاربران ق متهای م تلهف سهايت را مشهاهده مينماينهد و در صهورت لهزوم،  در اين

ميتوانند مطالب و محتوی خود را )بر اسها  مهاهول تعيهين شهده( بهرای مهديريت سهايت 

 ارسال می نمايند.

 

 اليه های مختلف نرم افزار مديريت محتوی نگار - 8
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  افزارمش صات فنی نرم  .2

با استفاده از آخرين تکنولوهی نرم افزاری وک نوشته  مديريت محتوی نگارنرم افزار 

شده و در اختيار مشتريان قرار ميگيرد. اين نرم افزار بر اسا  معماری سه اليه با 

تهيه شده  4دات نت فريم ورک   و بر اسا  Visual Studio 2013 استفاده از ابزار

 .است

 .ميباشد MS SQL Server 2012R2 مورد استفاده در اين برنامهبانک اطالعاتی 

              

 

   امکانات امنيتی .3

برای ارائه خدمات خود به  زيرساخت شبکه )اينترانت ، اينترانت(از آنجا که اين نرم افزار از 

با توجه به ، کنترل و محتوی ماهولها دستيابی کاربران به   الزم استمينمايد، کاربران استفاده 

در ابتدا می باي ت کاربران شناسائی و پس  سياست های موجود ، امکان دستيابی فراهم گردد.

از تائيد هويت آنان ، امکان دستيابی به برنامه با توجه به مجوزهای تعريف شده ، فراهم گردد. 

راحی و )پالت فرم مايکروسافت برای ط ASP.NETنرم افزار مديريت محتوی نگار از زير ساخت

 استفاده مينمايد.پياده سازی برنامه های وک( 

از سه روش عمده به منظور شناسائی کاربران و اعطای مجوزهای الزم در جهت  در اين زيرساخت

 : گردددستيابی و استفاده از يک برنامه وک ، استفاده می 

 Windows Authentication 
 Forms Authentication 

 Passport Authentication 
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 Formsا توجه به ويژگی های وک و نحوه نصب نرم افزار، اين نرم افزار از متد ب

Authentication .برای کنترل دسترسی ها به ق مت مديريت استفاده مينمايد 

 

  نرم افزارماهولهای  .4

   مديريت مطالب .8

 افزودن گروه .8.8

 نام گروه .8.8.8

 تعيين سطح دسترسی .8.8.2

 ترجمه نام گروه .8.8.3

 تعيين گروه مرجع .8.8.4

 نمايش تعيين وضعيت .8.8.5

 توضيحات .8.8.1

 افزودن مطلب .8.2

 روتيتر .8.2.8

 تيتر .8.2.2

 ليد .8.2.3

 متن کامل .8.2.4

 تصوير رو/تصوير تو/تصوير آرشيو .8.2.5

 پيوست فايل .8.2.1

 تعيين زبان .8.2.8

 تعيين مجوز ثبت نظر .8.2.8

 تعيين وضعيت انتشار .8.2.1

 ضمائم .8.2.81

 ج تجو در مطالب .8.3

 بر اسا  گروه .8.3.8

 بر اسا  نوي نده .8.3.2

 بر اسا  وضعيت انتشار .8.3.3

 مديريت مطالب توسط مدير هر گروه .8.4

 رد مطلب نوشته شدهتاييد و يا  .8.4.8

 ويرايش و يا حدف مطلب نوشته شده .8.4.2
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 مديريت نظرات .8.5

 تاييد و يا رد نظر نوشته شده .8.5.8

 ويرايش و يا حدف نظر نوشته شده .8.5.2

 پاسخ به نظر نوشته شده .8.5.3

  مديريت تبليغات و بنر ها .2

 افزودن گروه تبليغ .2.8.8

 افزودن آگهی .2.8.2

 افزودن لينک .2.8.2.8

 افزودن فايل تصوير يا فايل فلش .2.8.2.2

 اعتبار نمايشتاريخ پايان  .2.8.2.3

 تعيين اولويت نمايش .2.8.2.4

 تعيين زبان .2.8.2.5

  مديريت صفحات .3

 مشاهده و ويرايش لي ت صفحات .3.8.8

 افزودن صفحه جديد .3.8.2

 امکان طراحی فرم های مورد نظر با امکان ارسال به ايميل مديريت سايت .3.8.3

  مديريت منو ها .4

 افزودن گروه منو جديد .4.8.8

 امکان افزودن لينک در هر گروه منو .4.8.2

 درج متن منو .4.8.2.8

 مربوطهدرج لينک  .4.8.2.2

 تعيين وضعيت هر لينک .4.8.2.3

 الصاق تصوير .4.8.2.4

 تعيين اولويت .4.8.2.5

 تعيين لينک مرجع .4.8.2.1

  نظر سنجی .5

 ويرايش نظر سنجی ها .5.8.8

 درج نظر سنجی جديد .5.8.2

 تعيين عنوان نظر سنجی .5.8.2.8
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 تعيين سوال نظر سنجی .5.8.2.2

 پاسخ( 81درج پاس های پيشنهادی )تا  .5.8.2.3

 تعيين زبان .5.8.2.4

 تعيين وضعيت انتشار .5.8.2.5

 مديريت تعداد درج نظر .5.8.2.1

 سیمديريت سطح دستر .5.8.2.8

  گالری صوت و تصوير .1

 افزودن گالری و زير گالری .1.8.8

 تعيين نام گالری .1.8.8.8

 درج توضيحات .1.8.8.2

 درج تصوير مربوط به گالری .1.8.8.3

 تعيين سطح دسترسی .1.8.8.4

 افزودن فايل به گالری .1.8.2

 افزودن عنوان فايل  .1.8.2.8

 فيلم( -تعيين نوع فايل)تصوير  .1.8.2.2

 تعيين پارامتر های نمايش .1.8.2.3

  مديريت اعضا .8

  مديريت ماهول ها .8

 لي ت ماهول ها .8.8.8

 افزوده ماهول .8.8.2

 بارگزاری .8.8.2.8

 نام ماهول .8.8.2.2

 عنوان ماهول .8.8.2.3

  مديريت کاربران .1

 لي ت کاربران .1.8.8

 افزودن کاربر .1.8.2

 نام .1.8.2.8

 نام خانوادگی .1.8.2.2

 آدر  ايميل .1.8.2.3
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 نام کاربری .1.8.2.4

 کلمه عبور .1.8.2.5

 تکرار کلمه عبور .1.8.2.1

 تعيين سطح دسترسی .1.8.2.8

  تنظيمات سايت .81

 نظيمات سايت .81.8

 نام سايت  .81.8.8

 آدر  ايميل سايت .81.8.2

81.8.3. Theme فعال 

 زبان فعال .81.8.4

 در سايتامکان ثبت نام  .81.8.5

 توضيحات .81.8.1

 کلمات کليدی .81.8.8

 تم ها  تنظيمات .81.2

 افزودن تم .81.2.8

 کای قالب از ساير تم ها .81.2.2

 نام تم جديد .81.2.3

 

 زبان های سايت .81.3

 افزودن زبان .81.3.8

 زبان .81.3.8.8

 جهت .81.3.8.2

 راست به هپ .81.3.8.2.8

 هپ به راست .81.3.8.2.2

 توضيحات .81.3.2

 مديريت اعضا .88

 شرکت کنندگان در همايش  .88.8

 داوران  .88.2

 افزودن داور .88.2.8

 درج مش صات داور جديد .88.2.2
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 اطالعات پايه همايش ها .82

 مراحل ارسال مقاله .82.8

 افزودن مرحله ارسال مقاله .82.8.8

 نام مرحله .82.8.8.8.8

 نام مرحله در ديگر زبان ها .82.8.8.8.2

 مهلت داوری مقاالت )روز( .82.8.8.8.3

 هزينه داوری )ريال( .82.8.8.8.4

 تاريخ خاتمه .82.8.8.8.5

 محورهای همايش .82.2

 افزودن محور  .82.2.8

 عنوان .82.2.2

 عنوان در ديگر زبان ها .82.2.3

 توضيح .82.2.4

 انواع ارائه .82.3

 ارائه افزودن انواع .82.3.8

 عنوان .82.3.8.8

 عنوان در ديگر زبان ها .82.3.8.2

 توضيح .82.3.8.3

 انواع شرکت در همايش .82.4

 شرکت در همايش افزودن نوع .82.4.8

 عنوان .82.4.8.8

 عنوان در ديگر زبان ها .82.4.8.2

 توضيح .82.4.8.3

 هزينه .82.4.8.4

 تنظيمات .82.5

 مهلت ثبت نام در سايت .82.5.8

 پ وندهای فايل ها .82.5.2

 ايميل های ارسالی .82.1

 سايتارسال ايميل به کاربر بعد از ثبت نام در  .82.1.8

 ارسال ايميل به داور بعد از ارجاع مقاله به داور .82.1.2

 ارسال ايميل به مديريت بعد از ثبت نتيجه داوری .82.1.3

 ارسال ايميل به کاربر بعد از ثبت نتيجه نهايی .82.1.4

http://demo1.conf.ir/Modir/Default.aspx?Module=43&Control=Steps&Action=Add
http://demo1.conf.ir/Modir/Default.aspx?Module=43&Control=Field&Action=Add
http://demo1.conf.ir/Modir/Default.aspx?Module=43&Control=Field&Action=Add
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 مقاالت  .83

 لي ت مقاالت .83.8

 ج تجوی مقاالت .83.2

 خبرنامه  .84

 افزودن و ارسال خبرنامه .84.8

 عنوان .84.8.8

 متن ارسالی .84.8.2

 گروه ارسالی .84.8.3

 ساير .84.8.4

 دوره ها .85

 دوره جديدافزودن  .85.8

 عنوان دوره .85.8.8

 عنوان دوره به ديگر زبان ها .85.8.2

 مدت دوره .85.8.3

 پيشوند جهت کد مدرک .85.8.4

 تصوير گواهی نامه  .85.8.5

 توضيحات .85.8.1

 نام و نام خانوادگی .85.8.8

 رتبه .85.8.8

 توضيحات .85.8.1

 هزينه  .85.8.81

 ظرفيت .85.8.88

 کارگاه های آموزشی .81

 افزودن کارگاه .81.8

 نام کارگاه .81.8.8

 نام کارگاه به ديگر زبان ها .81.8.2

 ظرفيت .81.8.3

 هزينه .81.8.4

 شرح .81.8.5
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 پرداخت های همايش .88

 لي ت ح اک های بانکی برای پرداخت های نقدی .88.8

 افزودن ح اک جديد .88.8.8

 نام بانک .88.8.8.8

 شعبه .88.8.8.2

 شماره ح اک .88.8.8.3

 پرداخت ها .88.2

 پرداخت به کاربر .88.3

 واريز به کاربر .88.3.8

 نام واريز کننده در فيش .88.3.2

 شماره فيش بانکی .88.3.3

 تاريخ فيش بانکی .88.3.4

 مبلغ واريزی .88.3.5

 توضيحات .88.3.1

 

 ح اک الکترونيک .88.4

 نام شرکت  .88.4.8

 آدر  ايميل .88.4.2

 شماره شناسايی فروشنده .88.4.3

 شماره شناسايی ترمينال .88.4.4

 کليد خصوصی فروشنده .88.4.5

 

 

 

 

 

 

 

http://demo1.conf.ir/Modir/default.aspx?Module=48&Control=Accounts
http://demo1.conf.ir/Modir/default.aspx?Module=48&Control=Default
http://demo1.conf.ir/Modir/default.aspx?Module=48&Control=Default&Action=Add
http://demo1.conf.ir/Modir/default.aspx?Module=48&Control=Eaccount
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  و قيمتها نگارشهای نرم افزار .5

در سهه ن ه ه متفهاوت ارايهه  "آتنها همهايش"نرم افهزار مهديريت الکترونيهک دبيرخانهه همهايش

 ميگردد:

 ن  ه سه ن  ه دو ن  ه يک 
 نامحدود همايش 8 همايش 8 تعداد همايش های قابل برگزاری

 دارد ندارد ندارد مرکز مديريت همايشها و همايش ساز

 دارد دارد ندارد امکان ايجاد نقش داور همايش

 دارد دارد ندارد امکان دريافت نتايج الکترونيک همايش

 روز کاری 81 روز کاری 81 روز کاری 81 مدت زمان پياده سازی

 ماه 1 ماه 3 ماه 3 پشتيبانی

 دارد دارد ندارد ارسال پيامک 

 دارد دارد دارد ارسال ايميل

 دارد دارد دارد ثبت دامنه رايگان دامنه برای يک سال

 مگابايت8111 مگابايت511 مگابايت 511 ميزبانی وک رايگان برای يک سال

 تما  تما  تما  )ريال( قيمت

 

رقمی بصورت رايگان در  83الزم به ذکر است که در صورت استفاده از ماهول پيامک، شماره خط 

اختيار کاربر قرار خواهد گرفت، اما هزينه ارسال و دريافت پيامک، بصورت مجزا محاسبه خواههد 

 شد.
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  برخی همايشهای برگزار  .1

 

 نظام های پرداخت سومين همايش بانکداری الکترونيک و

 
 

 های پولی و ارزیبي ت و سومين همايش ساالنه سياست

 
 

 اولين همايش بين المللی بانکداری الکترونيک و نظام های پرداخت

 
 

 دومين همايش بين المللی بانکداری الکترونيک و نظام های پرداخت

 

 سومين همايش بين المللی بانکداری الکترونيک و نظام های پرداخت
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 کنگره ت صصی امنيت الکترونيک بانک ها، موس ات مالی، اعتباری، قرض الح نه و صرافی ها

 
 

 دومين کنفرانس بين المللی شهروند الکترونيک و تلفن همراه

 
 

 سومين همايش ملی امنيت غذايی

 
 

 دومين همايش ملی امنيت غذايی

 
 

 کنفرانس ملی هويت، زيرساخت ها و عوامل
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 ملی نقش صنعت کشاورزی در اقتصاد مقاومتیکنفرانس 

 
 

 همايش ملی مشارکت ب ش عمومی و خصوصی در توسعه زير ساختها

 


