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 مقدمه: (1

ای در و جایگاه ویژه هاستو سازمانها ترین موارد در لیست اولویت اکثر شرکتآموزش یکی از مهمبدون شک 

تخصصی و هدفمند،  یاست. برگزاری جلسات آموزشترین رکن یک مجموعه را داربه عنوان مهممنابع انسانی توسعه 

این امکان را  کارکنان یک مجموعهآموزش به  رشد کارکنان و ارتقای عملکرد مجموعه اهمیت بسزایی دارد.برای 

 .های موجود را بهبود بخشند و عملکرد بهتری داشته باشندهای جدیدی را بدست آورند، مهارتدهد تا مهارتمی

وری در یابد. افزایش بهرهوری افزایش میهکند، بهرهای آموزشی را اجرا میدوره مجموعهیک  معموالً زمانی که

کند که به نوبه خود باعث بهبود گردش مالی را تضمین میها و امور اجرایی آن مجموعه فرایندها موفقیت پروژه

 .شودبازار میدر و سهم بالقوه مجموعه 

 ،هاهای تعاونیا و اتحادیهو گردش کار شرکتهاطالعات مجامع از این رو و به منظور ارتقای فرایند آموزش و ثبت 

شبکه گسترده  حمایت، نظارت و هدایتاتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در راستای رسالت ذاتی خود شامل 

در نظر دارد که نسبت به تهیه  با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،های روستایی و کشاورزیتعاونی

ای و ملی بر با هدف تجمیع اطالعات و امکان مدیریت منطقه تحت وِب افزاری جامع و یکپارچهیک سامانه نرم

 فرایندهای آموزشی و برگزاری مجامع در این شبکه مبادرت ورزد.

 موضوع فعالیت: (2

مدیریت و اجرای کلیه فرایندهای آموزشی و برگزاری مجامع در سطح شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی، تولید 

 کشور سطحو زنان روستایی در 

 حوزه فعالیت: (3

های سراسری و شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی، تولید و زنان روستایی در سطح کشور)اعم از اتحادیه

 های استانی و شهرستانی(اتحادیه

 شرح سیستم: (4

سامانه درخواستی یک سامانه یکپارچه تحت وِب با قابلیت مدیریت سراسری و نیز به شکل مدیریت محلی 

باشد که بانک اطالعاتی آن به شکل متمرکز در ستاد مرکزی نزد کارفرما ها و مناطق میتاندر سطح اس

 سازی و مستقر خواهد شد.پیاده
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 الف( آموزش:

 جستجوویرایش و با امکان  تعریف اطالعات پایه کاربران (1-4

 ای()شامل مدیر کل و مدیران استانی یا منطقهتعریف مدیر سیستم (2-4

 دسترسی کاربرانها و سطوح تعریف نقش (3-4

 انجام فرایند احراز هویت به شکل استاندارد با و بدون ارسال پیامک (4-4

 هاتعریف استان (5-4

 تعریف اطالعات اتحادیه/ شرکت تعاونی (6-4

 هاتعریف تقویم آموزشی دوره (7-4

 ای و آنالین()حضوری، مکاتبهدرخواست برگزاری دوره (8-4

 درخواست برگزاری بازدید آموزشی (9-4

 یآموزش Work Flowو ها تایید برگزاری دوره ندیدوره مطابق با فرآ یبرگزار یهاهیدیاخذ تائ (10-4

 )تایید توسط افراد دارای صالحیت تعریف شده در سیستم(سازمان

 ان دوره( به فراگیران در سامانه و نیز به شکل پیامکیوامکان اعالم دوره)فراخ (11-4

 رانیها توسط فراگامکان ثبت نام جهت شرکت در دوره (12-4

 هر دوره رانیفراگ تاییدامکان  (13-4

 ها توسط مدیرگیری از لیست مشخصات فراگیران دورهامکان گزارش (14-4

 ها با قابلیت گزارشگیری توسط مدیرتعریف فرم هزینه دوره (15-4

، حین برگزاری دوره و های زمانی نزدیک به زمان برگزاری دورهدهی سیستم برای مدیر در بازهآالرم (16-4

 بعد از برگزاری دوره

های آنالین استفاده از یک ای)برای دورهوبیناری و یا مکاتبهدوره آموزشی به صورت برگزاری امکان  (17-4

ای امکان بارگزاری اسناد آموزشی دوره های مکاتبهپلتفرم وبیناری مناسب چندمنظوره و برای دوره

 دار در سامانه جهت مطالعه فراگیران(به شکل مدت

ای یا تشریحی و تشکیل بانک آزمون زمون چند گزینه)امکان تعریف آتعریف و برگزاری آزمون آنالین (18-4

 و برگزاری آزمون به شکل سواالت انتخابی و یا تصادفی(

 کننده در آزمونصدور کارنامه برای فراگیران شرکت (19-4

و  و نیز امکان چاپ مستقیم در سامانه pdfصدور گواهینامه آموزشی برای فراگیران)به شکل فایل  (20-4

 (صدور کد تاییدیه گواهی دوره با امکان استعالم

 رانیاستان، موضوع دوره و فراگ کیها به تفکدورهو جستجوی امکان مشاهده  (21-4

و تخصیص امتیاز  ها با امکان تعریف پارامترهای ارزیابی و نیز چاپ نمودارارزیابی و نظرسنجی دوره (22-4

 ظرسنجینهایی به هر دوره بر اساس کیفیت برگزاری و نتایج ن
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ها بر اساس تقویم آموزشی با امکان نمایش درصد تحقق برگزاری دوره های برگزار شدهگزارش دوره (23-4

 به تفکیک هر استان/ منطقه

 با امکان ویرایش و جستجو تعریف بانک اطالعاتی اساتید (24-4

 التدریس اساتیدامکان تعریف و آرشیو قرارداد حق (25-4

 از فراگیرانبندی اساتید بر اساس سیستم نظرسنجی رتبه (26-4

 امکان تعریف فرم پیشنهاد برگزاری دوره جدید)خارج از تقویم آموزشی( (27-4

 امکان تعریف فرم جابجایی دوره)جایگزینی دوره جدید در تقویم آموزشی( (28-4

 های برگزارشدهآرشیو اسناد و ویدئوی دوره (29-4

ه هر دوره از امکان تعریف بودجه کل آموزشی سالیانه برای هر استان/منطقه و کسر اتوماتیک هزین (30-4

ها تعریف ها/ شرکتهدرصد سود ویژه اتحادیه 3بودجه کل بعد از برگزاری هر دوره)بودجه کل بر اساس 

 شده و در مواردی ممکن است در طول یکسال تغییر نماید.(

اتصال به سامانه حسابرسی و تبادل اطالعات و نمایش اطالعات کالن حسابرسی برای مدیریت امکان  (31-4

برداری از این مذکور به شکل اتوماتیک و بهره نهها از سامادرصد سود ویژه تعاونی 3و نیز استخراج 

 کرد آموزشیآمار در محاسبه بودجه و هزینه

مانده آموزشی در هر لحظه برای مدیر)به تفکیک نمایش بودجه کل، هزینه انجام شده و بودجه باقی (32-4

 ها از بودجه کلنطقه( و نمایش آالرم در صورت تجاوز هزینههر استان/ م

 های آنالین به شکل سراسری)ملی(ها و آزمونامکان برگزاری دوره (33-4

کاربران خاص)بعنوان مثال دوره جامع  یبرا یآموزش یهاجیجامع به شکل پک یهادوره فیامکان تعر (34-4

در دوره  یقبول هیدییسِمت بعد از اخذ تا دییجهت تا رهیمد ئتیعامل و ه رانیمد یبرا یتیریمد

 جامع(

بر  زیو ن )ملی(یسراسر ایو  منطقه/بر اساس استانبرای مدیر سیستم  یریامکانات متنوع گزارشگ (35-4

بندی و ها، دسته، سطح کیفی دورههاموضوع دوره ،هابرگزاری دوره یها، بازه زماندورهلیست اساس 

با امکان تجمیع دو یا چند شرط  گذرانده شده توسط فراگیر مشخص،های ، دورهتعداد فراگیرانیا 

 یاد شده و قابلیت ترسیم نمودار.

امکان مقایسه دو یا چند دوره بر اساس تعداد فراگیران، یک یا چند مورد از پارامترهای نظرسنجی  (36-4

 در سطح ملی یا استانی توسط مدیر با امکان ترسیم نمودار

توسط  ت پایین بودن سطح کیفی دوره نسبت به استاندارد تعریف شدهدهی به مدیر در صورآالرم (37-4

 مدیر سیستم

های زمانی ها بر اساس تقویم آموزشی در بازهدهی به مدیر در صورت عدم تحقق برگزاری دورهآالرم (38-4

 قابل تعریف

 یآموزش لمیبه شکل مستندات و ف یجزوات و کتب آموزش یامکان بارگزار (39-4

 عموم یبرا گانیرا ریو غ گانیآزاد را یهادوره یامکان برگزار (40-4
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 عموم یبرا یکیقابل فروش الکترون زیو ن گانیرا یکتب و مقاالت آموزش یبانک اطالعات (41-4

 یبرگزار شده، کتب و مقاالت آموزش یهادر دوره یامکان جستجو (42-4

 توسط مدیر مختلف سامانه یهادر محل غاتیامکان درج تبل (43-4

 تیحق عضو ،یکیکشور جهت موارد فروش الکترون یو اتصال به شبکه بانک یحساب بانک فیامکان تعر (44-4

 غاتیتبل نهیهز و، هزینه پنل پیامکی خارج شبکه یاعضا

 :برگزاری مجامع( ب

 تعریف اطالعات پایه اتحادیه/ شرکت تعاونی با امکان ویرایش و جستجو (45-4

 تعریف انواع مجامع در سیستم (46-4

 با امکان ویرایش و جستجوتعریف اعضای اتحادیه/ شرکت تعاونی  (47-4

 هاپایش وضعیت اعضای تعاونیامکان  (48-4

 امکان گزارشگیری از اعضاء بر اساس پارامترهای مختلف با قابلیت رسم نمودار (49-4

 ثبت آگهی برگزاری مجمع توسط اتحادیه/ شرکت تعاونی (50-4

های مجمع)تایید توسط افراد دارای صالحیت و تعریف های مربوط به تاییدیه Work Flowانجام  (51-4

 شده در سیستم(

 ونیکی از اعضاءاخذ امضای الکتر (52-4

 یامکیو بستر پ USSD یسامانه و کد دستور قیاز طر یرحضوریمجمع به صورت غ یبرگزار (53-4

 دهی به مدیر سیستم قبل، حین و بعد از برگزاری مجمعآالرم (54-4

 امکان مانیتور آنالین مجمع در حال برگزاری توسط افراد دارای صالحیت (55-4

 گزارشات مربوط به مجمع برگزار شده ریصدور صورتجلسه و سا (56-4

 امکان گزارشگیری از مجامع بر اساس پارامترهای مختلف با قابلیت رسم نمودار (57-4

 رسانی مجدد(امکان ویرایش و تغییر زمان برگزاری مجمع)نیاز به اطالع (58-4

 تایید مجامع برگزار شده توسط افراد دارای صالحیت (59-4

پرداخت درگاه  قیاز طرهزینه برگزاری مجامع)پنل پیامکی و...( کارمزد و وجوه مربوط به  افتیدر (60-4

 و واریز به حساب از پیش تعریف شده توسط مدیر سیستم کیالکترون

 یو صوت یمتن امکیپ قیمجامع از طربرگزاری  یرساناطالع (61-4

 ( مراکز آموزش:ج

 تعریف مرکز آموزشی جدید (62-4

 ویرایش اطالعات مرکز آموزشی (63-4

 مراکز آموزشیهای تعریف فرم هزینه (64-4
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 گیری از اطالعات مراکز آموزشی به تفکیک و یا گزارش کلی با امکان رسم نمودارامکان گزارش (65-4

 :سامانه ( امکانات عمومید

 ماژول چت آنالین جهت راهنمایی برخط افراد (66-4

 ماژول ارسال تیکت پشتیبانی جهت رفع عیوب فنی و فرایندی سیستم (67-4

 ف و نیز اتوماتیک توسط سامانهامکان تهیه بکاپ به شکل قابل تعری (68-4

 های اخد شده از سیستمامکان استخراج خروجی فایل اِکسل برای تمامی گزارش (69-4

با ظاهر کامال  لیموبا یلپ تاپ، تبلت و انواع گوش ،یزیروم وتریکامپ یقابل اجرا بر رو (70-4

 (Responsiveکاربرپسند)

 انتظارات فنی: (5

 استاندارد و امروزی UXو  UIطراحی بر اساس  (1-5

نویسی و بانک اطالعاتی های روز و استفاده از زبان برنامهطراحی و توسعه سیستم بر اساس تکنولوژی (2-5

  استاندارد و شناخته شدهمتمرکز از انواع 

 تحویل کامل اسناد معماری پروژه به کارفرما (3-5

 تحویل کامل اسناد آنالیز و جداول تحلیل پروژه به کارفرما (4-5

 به کارفرما Test Caseو  Use Caseتحویل اسناد فرایندی اعم از  (5-5

 کامل پروژه به کارفرما Source Code تحویل (6-5

 مورد تایید کارفرما Serverنصب سیستم عامل مورد نیاز بر روی  (7-5

 مورد تایید کارفرما Serverسازی بانک اطالعاتی بر روی پیاده (8-5

 مورد تایید کارفرما Serverها بر روی ها و سرویسسازی ماژولپیاده (9-5

 ش سه بند فوق به نماینده فنی کارفرماآموز (10-5

 ارائه راهنمای عملیاتی سیستم به نماینده فنی کارفرما (11-5


