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 مقدمه -1

ی، سازمانل ياز قب هاکسب و کارو ها، فرایندها روالل کننده اشکال مختلف يتکم يافزارنرم يهاونيامروزه اتوماس

نه ير زمدبنياد مسکن انقالب اسالمی ران ارشد یر مديت به تدبیبا عنا باشند.یو... م ی، خدماتی، بازرگانيديتول

، يازندر زمينه این و نوآورانه  خالقانههاي یدهارائه ابا  خانوار روستاییاطالعات مدیریت  ندیفراون نمودن ياتوماس

تر کردن دسترسی و تحليل در غير کاغذي کردن و افزایش سرعت و دقت ثبت اطالعات و راحترا قدم مهمی 

  اند.برداشتهاطالعات ثبت شده 

ر حسب بمدیریت اطالعات شده مندي از فرآیند بهينهبهرهجهت رسيدن به اهداف عاليه و ایجاد بستر الکترونيکی و 

، وري باالتردر عمليات، کارآمدي بيشتر و بهره براي دستيابی به چابکیو مدل و روش معماري اطالعات محور 

طراحی  شود.محسوب می کليدي ابزارهاي از یکی راهکار ارائه شده توسط شرکت توسعه سيستم توانا به عنوان

سازي و یکپارچهدها به تجميع فرآین و کمکمدیریت اطالعات  اطالعاتی موجود بر فرآیند مجدد و انطباق سيستم

ران ارشد یت مدیبا عنا یا به حول و قوه الهتوان سيستمشرکت توسعه  .باشدها از اهداف اصلی این سامانه میآن

دهد یرا ارائه م ثبت اطالعات روستاها راهکار يپياده ساز يخود را برا يشنهاديطرح پبنياد مسکن انقالب اسالمی 

 اتخدمو  يکار يهاندیفرامنطبق بر  يمدات و کاريفيبا ک سيستم ،بیم که در صورت تصوید بر آن داريو ام

و با وجود این  میرا بردار یمهمگام مدیریت اطالعات روستاها  ندیفرابهبود م و در جهت يارائه دهجدید و خالقانه 

و متعالی در جهت بهبود وضعيت  سامانه مدیران سازمان در همه زمان و مقاطع حساس بتوانند تصميمات جامع

 ل شرح داده شده است.يفصبه ت يشنهادين مستند طرح پیدر ادامه اروستاها و روستایيان اتخاذ نمایند. 
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 ( عدم امکان تهيه فایل هاي الکترونيکیExcel, Pdf,…از اطالعات ) 

 اتی جهت تکميل اطالعات فعلیعدم امکان استفاده از فناوري هاي اطالع 

 عدم امکان دسترسی سایر سامانه هاي نرم افزاري به اطالعات 
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 چالش های گزارش گیری -2-4

 عدم دسترسی راحت به اطالعات ثبت شده •

 عدم امکان تهيه گزارشات متنوع •
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 امکان ایجاد فرایند ثبت اطالعات 

 کنترل صحت اطالعات ورودي 

 کنترل و نظارت بر عمليات کاربران 

 حذف کاغذ و هزینه هاي بایگانی متعاقب آن 

 کمک به حفظ محيط زیست 

 اطالعات در محل ها و نسخ متعدد نگهداري مطمئن و امن و کم هزینه 

 پویا بودن فرم هاي سامانه و امکان اصالح الکترونيکی فرم ها و عدم نياز به چاپ و تکثير فرم هاي جدید 

 یکپارچگی سامانه به منظور ترکيب اطالعات و سرویس هاي مرتبط 
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  امکان تعریف سطح دسترسی انواع کاربران از قبيل کاربر ثبت کننده، مدیر اطالعات، مدیران دستگاه هاي

 نظارتی

  اضافه کردن سایر فناوري هاي اطالعاتی به سامانه ازقبيل نقشه، فایل هاي الکترونيکی متنوع و... جهت

 تکميل اطالعات

 تحليلی و پيچيده جهت استفاده در تصميمات مدیریتی امکان تهيه گزارشات 



 روستااهي استان زنجان   اطالعات مدرییتساماهن سازي طراحي و ايپدهپیشنهاد 
 

 TIPS™- توسعه سیستم تواانشرکت 

 

 از مطالب این مستند بدون اجازه شرکت توسعه سیستم توانا ممنوع است. استفاده

 

 6صفحه 

 امکان دسترسی سایر سامانه ها به اطالعات این سامانه 

 امکان استخراج خروجی هاي مختلف بصورت فایل هاي الکترونيکی از سامانه 

 

 توانا در افزارنرم مهندسی -4

اشد. ماهيت بها میمتفاوت از دیگر مهندسی الًافزار فرایندي کاممهندسی نرماز دیدگاه شرکت توسعه سيستم توانا، 

زار افافزار از سوي دیگر ماهيت نرمي نرمهاي سازندهافزار( از یک سو و تعدد موجودیتخروجی این فرایند )نرم نرم

از متدهاي  ايمجموعهتوانا  سيستم سازد. شرکت توسعهت بشر تبدیل میهاي دسترین خروجیرا به یکی از پيچيده

سازي معماري گيرد تا ضمن آسان و بهينهافزار به کار میآزمایش شده و مدرن را جهت کنترل پيچيدگی نرم

 کند.تر آنرا نيز کم هزینه 1افزار، نگهداري نرم

مام ت سازي نگهداري، نيازمند نگاهی جامع بهسازي طراحی و کم هزینهافزار با هدف بهينهکاهش پيچيدگی نرم

را و گافزار، متدولوژي حاکم بر کار تيمی، طراحی شیي توليد نرمافزار است. باز تعریف چرخهمراحل توليد نرم

مورد انا تو سيستم ست که در شرکت توسعههاي موجود، مواردي اي بهينه از تکنولوژيمبتنی بر الگو و استفاده

 .گيردتوجه قرار می

 

 هدف ایجاد سامانه -5

-هاي روستایی در فرم هاي پرسشنامهگيري خانوارایجاد این سامانه مکانيزه نمودن ثبت، نگهداري و گزارشهدف از 

اي از قبل طراحی شده می باشد، که اجراي این امر مزایایی نظير صرفه جویی در زمان ثبت، نگهداري مطمئن و 

ري بسيار سریع و دقيق و متنوع از گيامن اطالعات اخذ و ثبت شده، عدم استفاده از مدارک کاغذي، گزارش

                                                 

1 Maintenance 
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اطالعات موجود در سامانه و مهمتر اینکه امکان دسترسی تمام مدیران و کاربران به اطالعات سامانه بدون 

 باشد.لذا استفاده از روش مکانيزاسيون این موضوع، ضروري و مهم می محدودیت مکانی و زمانی می باشد.

نحوه ثبت و نگهداري این سامانه جهت مکانيزه نمودن آن شرایط زیر را باید با توجه به شرایط مکانی و زمانی و 

 در نظر گرفت:

 استفاده از تکنولوژي هاي تحت وب 

 ان مدیر اطالعاتیتعریف و ایجاد فرم هاي پرسشنامه ها به صورت پویا و توسط کاربر 

 وب سرویس هاي مشابه و مناسب دیگر با استفاده ازامکان دسترسی به اطالعات سامانه 

 اخذ گزارشات متنوع از اطالعات موجود در سامانه 

 

 مراحل کار با سامانه -6

 مرحله اول -6-1

اقدام به تعریف و ایجاد ساختار  BackOfficeابتدا کاربر مسئول وارد سامانه شده و در بخش مدیریت آن یا همان 

نحوه دریافت اطالعات فرم را تعيين نماید. به  فرم هاي پرسشنامه ها می نماید که در این هنگام کاربر می تواند

 عنوان مثال آیا در این قسمت باید اطالعاتی انتخاب شوند و یا توسط کاربر وارد می شود.

 مرحله دوم -6-2

پس از ایجاد فرم هاي پرسشنامه در سامانه توسط کاربر مدیر، فرم ها و اطالعات مورد درخواستی از هر روستا  

گردد؛ که در این مرحله کاربر مسئول می تواند ه و سامانه آماده دریافت اطالعات روستاها ميقابل مشاهده بود

 . نسبت به ورود اطالعات جمع آوري شده هر روستا در صفحات مختلف سامانه  اقدام نماید 
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 مرحله سوم -6-3

ع آوري و ثبت نموده اند، انواع در این مرحله کاربران می توانند از انواع اطالعاتی که از خانوارهاي روستایی جم

هاي حاکميتی و پژوهشگران و محققين با استفاده از دسترسی امن و سازمانگزارشات مدیریتی را اخذ نمایند. 

 مدیریت شده امکان دسترسی به اطالعات پاالیش شده و ذخيره شده در سامانه را خواهند داشت.

 سامانه یها یژگیو – 7

 یکپارچگی -7-1

 يایها به استفاده از مزامختلف کسب و کار، سازمان ياطالعات در حوزه ها يفناور ينفوذ همه جانبه با ظهور و

در سازمان نصب و  یمختلف ين امر باعث شده است که تا به امروز، نرم افزارهایآوردند. ا ياز نرم افزارها رو یناش

ره ي، فرمت اطالعات ذخيافزارنرم ي، معماريسازاده يپ يمذکور از لحاظ تکنولوژ يشود. نرم افزارها يراه انداز

گر با هم تفاوت داشته و باعث شده است که اطالعات سازمان ید يهاجنبهاز  ياريو بس يسازرهيشده، منابع ذخ

تر بمناس يريگميتصم ي، برایتیرین مدینو يشوند. روشها يمختلف نگهدار يدر نرم افزارها يره ایبه صورت جز

ارچه کپی سيستمو  از دارنديره شده در آنها نيذخ يس هایب اطالعات و سرويافزارها و ترکنگونه نرمیبه اتصال ا

 باشد.ین پروژه میا يمثبت اجرا يهایژگیاز ومجموعه  یاصل يافزارهانرم يسازکپارچهیکند. یاز را برطرف مين نیا

 هیچند ال یو معمار یطراح -7-2

ن است که معموال یوجود دارد، ا یسازمان ينرم افزارها يساختار و معمار یکه در طراح ییها یدگيچيز جمله پا

نرم افزار لحاظ  یدر طراح يد به گونه این موضوع بایشود. ا یراهکار به مرور و در چند فاز انجام م يسازادهيپ

مختلف نرم افزار بتوانند بطور مستقل از هم کار کنند. عالوه بر آن  يها، بخش هاداده یکپارچگین يدر عشود که 

 .رديگ یصورت م يشتريمناسب، با سرعت و دقت ب یتوسعه نرم افزار با طراح
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امل ه شیچهارال يراساس معماربتوانا  سيستمشرکت توسعه  يشنهاديپ سيستمن مقصود یدن به ايرس يبرا

 .د شده استيو تول یطراح 5يواسط کاربرو  4سيوسر، 3کسب و کارمنطق ، 2داده يهاهیال

 یاطالعات فن -7-3

 یسیپالتفرم و زبان برنامه نو 

o Microsoft.Net Framework 

o C# 

 یگاه اطالعاتیپا 

o Microsoft SQL Server 2016 
o Elastic Search No SQL Database 

 ابزارها 

o Visual Studio 2015 

 تحت وب يافزارنرم يهايتکنولوژ 

o Angular 
o Boot Strap 
o CSS 

o DHTML 
o JQuery 

 تکنولوژی پیاده سازیمعماری و  -7-4

باشد. پلتفرم استفاده میRestfull API افزاري معماري نرمو  SOAبا استفاده از معماري نه اسازي ساممعماري پياده

بين تبادل شده در سيستم و مااطالعات و ها ها و پاسخباشد. درخواستمی Microsoft .Netشده براي این سامانه 

UI  وBackEnd  گيرد.طریق پيام انجام میاز 

                                                 

2 Data Layer 

3 Logic LayerBusiness  

4 Service Layer 

5 User Interface Layer 



 روستااهي استان زنجان   اطالعات مدرییتساماهن سازي طراحي و ايپدهپیشنهاد 
 

 TIPS™- توسعه سیستم تواانشرکت 

 

 از مطالب این مستند بدون اجازه شرکت توسعه سیستم توانا ممنوع است. استفاده

 

 11صفحه 

ها در بانک اطالعاتی با عمليات تغيير دادهجهت جداسازي عمليات  CQRS6از مفهوم در این سامانه همچنين 

 .شده استاستفاده خواندن و جستجو اطالعات 

 پایگاه داده -7-5

همانطور که می دانيم در سيستم هاي نرم افزاري که وظيفه مدیریت تراکنش ها و اطالعات را دارند، با توجه به 

گيرد، نحوه طراحی و پياده سازي ها در پایگاه داده انجام می   Data Fetchingو  Data Savingعمليات اینکه تمام

مستقيم در دقت و کيفيت خروجی محصول نهایی خواهد داشت. مراحل اصلی طراحی پایگاه داده از آن تاثيري 

 دو مرحله اصلی تشکيل شده است:

 اتفاق می افتد.اطالعات خانوار روستایی سامانه مدیریت فرایند تحليل آنچه که در دنياي واقعی براي  .1

 گيرد و طراحی پایگاه داده. استخراج آنچه که باید توسط  پایگاه داده سيستم انجام .2

مدل پایگاه داده رابطه اي  بر مبناي هاي اطالعاتیفرم( CRUD7مدل داده پایگاه داده جهت نگهداري و مدیریت )

(RDB8 می باشد و از ابزار مدیریت پایگاه داده )2016MSSQL Server  .استفاده شده است 

 يهاي کارروالسامانه هایی که برنامه ریزي چند ساله براي بهره برداري از آن ها انجام شده، یقيناً مفاهيم جدید و 

اهميت  بدليلهاي آینده و تضمين صحت اطالعات . جهت پاسخگویی به نيازدیگري به آن اضافه خواهد شد

 يار مناسبی است.پایگاه داده رابطه اي راه حل بساطالعات،   Consistencyموضوع

و تهيه گزارشات، اطالعات بانک اطالعاتی جهت بهينه سازي و افزایش کارایی سيستم در جستجو همچنين 

ه سازي شده است همگام سازي شده پياد Elastic Searchسامانه که با ابزار  NoSQLعاتی اي در بانک اطالرابطه

 گردد.ارسال می NoSQLبانک اطالعاتی اي جستجو به سرور هو درخواست

                                                 

6 Command Query Responsibility Segregation 

7 Create, Read, Update, Delete 

8 Relational Database 
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 تیامن -7-6

 م بهيمستق یتوان دسترسیف جداگانه میرد يو قرار دادن آن بررو کسب و کارمنطق ه داده و یبا جداکردن ال

 یرسو داده قابل دست کسب و کارمنطق ه یزبان اليق کارگزار میمحدود کرد که تنها از طر ياگاه داده را به گونهیپا

گاه داده و قرار یبه پا سيستمتمام کاربران  يکار يهاستگاهیام يمستق یامکان دسترس جادیبه ا يازيگر نیباشد و د

توان یب مين ترتیکاربران وجود ندارد. بد يکار يهاستگاهیا يگاه داده بررویدادن اطالعات الزم جهت اتصال به پا

ما به  يشنهاديپ سيستمخارج از  یرمجاز و به روشيم و غيمطمئن بود که امکان اتصال مستق يادیار زيتاحد بس

 .ابدییکاهش م یزان قابل توجهيها به مداده يبررو يجه احتمال حمله و خرابکاريگاه داده وجود نداشته و در نتیپا

 يستکارو داز نفوذ  يريجلوگ يبرا يارانهيشگيپ يهاروشتوانا  سيستمن پروژه کارشناسان شرکت توسعه یدر ا

 .واهند بردبه کار خ سيستماطالعات 

 

 سامانهبخش های اصلی  -8

 مدیریت اطالعات -8-1

م به کابران سيستمدیریت شده و خانوار روستایی منسجم و جامع، اطالعات روال با استفاده از یک  سامانهاین در 

هاي ها و ویژگیترین مشخصهدهد تا این اطالعات را در سطوح نامحدود طبقه بندي نموده و دقيقاین اجازه را می

 ها در ادامه شرح داده شده است.را ثبت نمایند. این بخش داراي سه قسمت است که کاربردهاي آنروستا 

 آن ها و فیلدهای هاو تعریف مشخصه  ها فرمساختار اصلی  -8-1-1

باشد. هر نود در هر سطح از درخت داراي در سطوح مختلف به صورت درختی می هافرمتعریف و ایجاد ساختار 

 ها به صورت زیر است:کنند. نقش این نودفرزندانی است که درختواره را تکميل می

 باشند.می فرمبخشی از گروه بندي  .1

 باشند. فرمامکان دارد مشخصات نود، جزئی از  .2
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 گردد.می هااطالعات فرموجود نودها موجب تسریع در عمليات جستجوي  .3

 هارمفبوده و به خاطر ماهیت آن، محدودیتی در تعداد سطوح و نودها وجود ندارد و  پویاساختار درختی این گروهبندی کامالً 

 گردد.سط مدیر اطالعاتی سیستم ایجاد میکند. این ساختار توهای مختلف طبقه بندی میرا در گروه

افه تار، اضجهت تعریف به این ساخها ها و فيلدهاي فرمها، مشخصهفرمپس از تکميل ساختار اصلی و گروهبندي 

 رمفگردند که براي کاربر نهایی در مرحله ثبت اطالعات ها در انواع مختلف گروهبندي میگردد. این مشخصهمی

  وجود دارد. فایل پيوستامکان ایجاد  هافرمشود. براي بندي نمایش داده میو یا مشاهده آن، به صورت طبقه

با رابط کاربري تحت وب در اختيار مدیر اطالعاتی سيستم  سيستم بوده و BackOfficeاین عمليات از امکانات 

 گيرد.قرار می

 فرم هااطالعات ثبت  -8-1-2

اطالعاتی  هايامکان پذیر است. مشخصهاند تعریف شدهکه در سيستم کاربران آمارگيرنده توسط  فرماطالعات ثبت 

گردد و جهت نمایش در سيستم، دریافت می رانکاربمعرفی شده بود، از  هافرمکه در مرحله تعریف و ایجاد ساختار 

 عات تکراري در سامانه ثبت نگردد.در این مرحله به نحوي عمل خواهد شد که اطال گردد.در سرور سامانه ثبت می

 اطالعات فرم هامدیریت  -8-1-3

 در اختيار در رابط کاربري تحت وب سيستم  مشاهده، اصالح، حذف و طبقه بنديجهت  هافرماطالعات مدیریت 

 باشد.سيستم می BackOfficeگيرد و از امکانات مدیر اطالعاتی سيستم قرار می

 های مشابه و مناسب فعلیسیستم دریافت و پردازش اطالعات از سامانه -8-2

از طرف شرکت توسعه سيستم  هاي تعریف شده و پروتکل مشخص شدهاین بخش از سامانه از طریق وب سرویس

اند را دریافت کرده و در پایگاه هاي دیگر ذخيره شدهمناسب و مورد نياز  سامانه را که در سامانه ، اطالعاتتوانا

قالب اطالعات درخواستی توسط کارشناسان شرکت  کند.ذخيره سازي میمدیریت اطالعات روستاها داده سامانه 

 توسعه سيستم توانا تعيين خواهد شد.
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اطالعات دریافتی از وب باشد تا بتوان انواع میهندسی جامع و انتزاعی این بخش از سامانه نيازمند طراحی م

 هاي مختلف را پردازش و پاالیش کرده و در بخش درست سامانه مدیریت روستا ذخيره سازي نماید.سرویس

 فرم هااطالعات و جستجوی سیستم ارائه  -8-3

يستم ، نيازمند سهاي روستاالمانهاي مختلف در زمينه هافرماین سيستم به دليل حجم اطالعات بسيار باال و تنوع 

باشد و از فرم هاي متنوع چابک در محيط کاربري جهت انجام این امر باید جستجو و دسترسی آسان و کارآمد می

 استفاده شود که عبارتند از:

هاي داد آیتمکه در هر نود از این درختواره، تع هافرمایجاد منوي هوشمند از درختواره گروه بندي  .1

 )فرزندان( آن نمایش داده شده است.

هاي مورد نظر را هاي مختلف دادهایجاد فرم جستجوي هوشمند در داخل درختواره که بر اساس مشخصه .2

ز اهاي عددي رابط کاربري کند. مثالً براي دادهها نتایج را فيلتر میکند و بر اساس این دادهدریافت می

 شود و ...استفاده می Box Checkهاي چند مقداري از رابط کاربري براي مشخصهدهد و یا نمایش می تا

 هارمفجستجوي کلی که براساس کلمات کليدي وارد شده در فيلد مربوطه، نتایج را در قالب گروه هاي  .3

 کند.و یا کلمات کليدي مرتبط فيلتر می

مورد نظر دسترسی داشته  هايفرمبه سيستم د در هاي موجوهند بود با استفاده از طبقه بندياوقادر خ کاربران

به صورت درختواره نمایش داده سيستم ها را به صورت مرتب شده ببينند، طبقات تعریف شده در باشند و آن

شوند و در صورتی که به زیرگروه هاي طبقات درختواره ليست می هافرمشوند و با مراجعه به طبقه اصلی می

قادر خواهند بود با  کاربران خواهند شد.نمایش داده  ترجزئینمایش داده شده دقيق تر و  هايفرممراجعه شود 

پس  .ام شودانجاند بر اساس جزئيات توو این فيلترینگ میاستفاده از جزئيات درختواره نتایج خود را فيلتر کننده 

 .کرد آن را مشاهدهو جزئيات  هاپيوستتوان مورد نظر و مراجعه به صفحه آن می فرماز یافتن 
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 داشبوردهای اطالعاتی هوشمند و تحلیلی -8-3-1

داشبورد معموال از مجموعه اي از عناصر گرافيکی تشکيل شده است و قادر به پيوستن به منابع متنوع می باشد، 

 یعنی اطالعات را از بانک هاي اطالعاتی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه،

 نمایش می دهد. 

ز ااطالعاتی هوشمندي با دربرداشتن عناصرهاي گرافيکی  د، داشبورمانه نيز با توجه به نياز مدیراندر این سا

 نمودارهاي متنوع اطالعات را در لحظه و در قالب مناسب ارائه خواهد کرد.

 سامانهدسترسی سازمان های حاکمیتی به  -8-3-2

ها و پارامترهاي ها، زمينههاي مختلف حاکميتی در زمينه اطالعات روستاها در شاخصهي که سازمانبا توجه به نياز

رداري باي به کاربران ذیمدخل به سامانه داده شود تا بتوانند بهرهمختلف دارند، الزم است دسترسی مدیریت شده

 مناسب از اطالعات نمایند. 

هاي امدادرسان و جبران کننده استان رخ داد سازمان 21در جریان سيل اخير که در بيش از به عنوان مثال 

توانستند امدادرسانی و تأمين مایحتاج موثر ها با داشتن دسترسی به سامانه مدیریت اطالعات روستاها میخسارت

 باشند.اشته تري به حادثه دیدگان دو مناسب

 به سامانه دسترسی خارج از سازمان ها -8-3-3

و در جهت بهبود وضعيت فعلی و حل مشکالت روستایيان از با عنایت به نياز پژوهشگران و محققين به اطالعات 

ها و موسسات مطالعاتی دولتی و غيردولتی، الزم است دسترسی هاي پژوهشی در دانشگاهطریق تعریف پروژه

 عالقمند و ذیمدخل داده شود.هاي امنيتی به کاربران مناسب و کنترل شده براساس سياست

اي هاین سامانه با توجه به طراحی صورت گرفته امکان دسترسی امن و مدیریت شده را به کاربران خارج از سازمان

 حاکميتی خواهد داد.

Mr.None
Highlight

Mr.None
Underline

Mr.None
Underline



 روستااهي استان زنجان   اطالعات مدرییتساماهن سازي طراحي و ايپدهپیشنهاد 
 

 TIPS™- توسعه سیستم تواانشرکت 

 

 از مطالب این مستند بدون اجازه شرکت توسعه سیستم توانا ممنوع است. استفاده

 

 15صفحه 

 سامانه گزارش ساز پویا -8-4

نمایند و فارغ از نياز در این سامانه کاربران براساس اطالعات ذخيره شده، گزارشات مورد نظر خود را طراحی می 

 به تيم برنامه نویسی سامانه نيازهاي اطالعاتی خود را برطرف می نماید.

 نظر را اعمال این سامانه کاربران با توجه به نياز اطالعاتی و هدفی که دارند، برروي ساختار داده فيلتر مورددر 

 تهيه نمایند. را گزارشرا کم و زیاد کرده و با عنوان مورد نظر ذخيره نموده و اي کرده و اقالم داده

 امکانات مبتنی بر مکان و نقشه -8-5

امکانات مبتنی بر مکان ارائه نمود.  OSMبراي این سامانه می توان با استفاده از سامانه هاي متن باز نقشه از قبيل 

خانوار را در نقشه مشاهده کرد. روستاهایی که گاز رسانی به آن  21به عنوان مثال روستاهاي با جمعيت بيش از 

 ها انجام نشده را در نقشه مشاهده کرد و...

 

 اطالعات اجرایی -9

انات ها، امکقابليت، راهکارن یا یاصل ياجزا ین مستند و معرفیا یقبل يهات به مطالب ذکر شده در بخشیبا عنا

 تحویل داده خواهد شد.یک فاز هاي آن در قالب و زیر سيستم

  پروژهزمانبندی و مراحل اجرای  -9-1

 در شرکت ییم اجرايو با حضور ت شش ماه، در مدت سيستم يسازادهيپ و ليشامل مراحل تحلن پروژه، یا ياجرا

ار يتاخ شده و در يبرپاسازنصب و بصورت مرحله به مرحله  سيستمتوانا انجام خواهد شد. این  سيستمتوسعه 

 کاربران قرار خواهد گرفت.

 به شرح جدول زیر است:راهکار زمانبندي نصب و تحویل اجزاي 

 نصبزمان  بستر استفاده نام زیر سیستم ردیف

 دومماه پایان  تحت وب اطالعاتمدیریت، ایجاد ساختار و ثبت  1
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 پایان ماه سوم تحت وب و گزارشات هاسيستم ارائه و جستجوي اطالعات فرم 2

 پایان ماه سوم تحت وب امکانات مبتنی بر مکان و نقشه 3

 پایان ماه سوم ميان افزار و تحت وب امکان دریافت و پردازش اطالعات از سایر سامانه ها 4

 چهارمپایان ماه  تحت وب داشبورد اطالعاتی هوشمند و تحليلی 5

 پایان ماه چهارم تحت وب ها و نهادهاي مرتبطها براي سازماندسترسی 6

 پایان ماه ششم تحت وب گزارش ساز پویا 7

 هزینه اجرای پروژه -9-2

 جزئیات هزینه -9-2-1

 هزینه )تومان( عنوان تجهیزات و خدمات ردیف

 3501110111 مدیریت، ایجاد ساختار و ثبت اطالعات 1

 2501110111 و گزارشات هاسيستم ارائه و جستجوي اطالعات فرم 2

 2501110111 امکانات مبتنی بر مکان و نقشه 3

 2501110111 امکان دریافت و پردازش اطالعات از سایر سامانه ها 4

 1101110111 داشبورد اطالعاتی هوشمند و تحليلی 5

 1501110111 ها و نهادهاي مرتبطها براي سازماندسترسی 6

 3501110111 گزارش ساز پویا 7

 17707770777 تومان هفتاد میلیون: يکصد و مجموع

باشد که شرایط و تومان( می17101110111تومان ) ميليونهفتاد یکصد و ي اجرایی این فاز مبلغ جمع هزینه

 گردد:زیر پيشنهاد میهاي انتخابی به شرح جدول نحوه پرداخت آن توسط کارفرما با توجه به زیر سيستم

 مبلغ )تومان( فاز اولزمانبندی پرداخت هزینه  

توزيع هزينه
 

 4507770777 هنگام عقد قرارداد -پیش پرداخت پروژه 

 3707770777 دومنصب و بهره برداري اولیه در پايان ماه 

 3707770777 سومدر پايان ماه  4 و 3، 2زيرسیستم هاي شماره تحويل 



 روستااهي استان زنجان   اطالعات مدرییتساماهن سازي طراحي و ايپدهپیشنهاد 
 

 TIPS™- توسعه سیستم تواانشرکت 

 

 از مطالب این مستند بدون اجازه شرکت توسعه سیستم توانا ممنوع است. استفاده

 

 17صفحه 

 3507770777 پنجمساير زير سیستم ها در پايان ماه تحويل 

 3707770777 ششمتحويل نهايی و اطمینان از عملکرد صحیح سیستم در پايان ماه 

 آنالیز هزینه ها -9-2-2

 سازي سامانه عبارتند از:هاي تخمينی پرسنلی طراحی و پيادههزینه

 عنوان شغلی و نقش در پروژه ردیف
تعداد 

 نفرات
 نفرماه

هزینه 

 ماهانه
 هزینه )تومان(

 3601110111 601110111 6 1 پروژه مدیر 1

 3101110111 501110111 6 1 اطالعاتی بانک و سيستم تحليلگر و طراح 2

 4801110111 401110111 12 2 وب تحت نویس برنامه 3

 1201110111 301110111 4 1 سازي نهایی و تست 5

 1801110111 301110111 6 1 گرافيست و مستندساز 6

 14407770777  میلیون تومان و چهار چهليکصد و : مجموع

 تخمين سایر هزینه اجراي پروژه:

 هزینه )تومان( عنوان هزینه ردیف

 1501110111 تشکيالتی و اداري هاي هزینه 1

 3101110111 کسورات قانونی )بيمه و ماليات( 2

 4507770777 میلیون تومان و پنجچهل : مجموع

 

Mr.None
Underline




