


 
 

 
 

 بسمه تعالي

 RISنرم افزار خدمات پژوهشي 

هدف اين سيستم مكانيزه كردن فعاليت هاي يك پژوهشكده يا سازمان پژوهشي در زمينه مديريت ، پي گيري ، برنامه ريزي و آرشيو 
سيستم به اين طريق تمام مجموعه هاي مستقر در يك سازمان پژوهشي مي توانند تحت يك .طرح ها و فعاليت هاي پژوهشي است

را كه براي كنترل ، بهبود ، مديريت و برنامه ريزي فعاليت هاي پژوهشي به آن نياز است را در كمترين زمان ممكن  ياطالعات ، يكپارچه
 .از سيستم استخراج و به ديگر واحدها ارائه كنند

 مزاياي سيستم

، اسناد مالي ، مستندات ، تصويرهاي طرح ، اطالعات  مانند قرارداده ها(بايگاني و آرشيو و طبقه بندي الكترونيكي تمام اسناد  -
 ... )پرسنل ، اطالعات كارفرمايان ، نامه ها و مكاتبات و 

 پيگيري اطالعات سيستم توسط مديران ارشد جهت برنامه ريزي و بهبود فرآيندها -

وب سايت سيستم پژوهشي را بروز رساني سيستم پژوهشي مي تواند بطور خودكار بعد از اتمام ساعت كاري در مركز ، بانك اطالعاتي 
 .كند تا ديگر مجموعه ها بتوانند از اين اطالعات استفاده كنند

 در يك نگاه امكانات سيستم

 طرح ها و قراردادها -1
 امكان درج اطالعات و مشخصات عمومي طرح -
 امكان درج اسناد و مدارك طرح -
 امكان معرفي كارفرماي طرح -
 امكان درج كسورات طرح -
 رج ليست تجهيزات مورد استفاده در طرحامكان د -
 امكان تعيين وضعيت طرح -
 امكان درج اطالعات مالي طرح -
 پي گيري طرح -
 پرداخت به منابع طرح -
 امكان درج مشخصات اسناد تضامني طرح -
 امكان درج امتيازات طرح -
 ه براي هر طرحژامكان تعريف كنترل پرو -

 پروپوزال -2
 تعريف مشخصات عمومي پروپوزال -
 اسناد و مشخصات پروپوزال امكان درج -
 تعيين وضعيت پروپوزال -

 مجري -3



 
 

 
 

 امكان درج بودجه گروه -
 امكان درج عملكردهاي گروه -
 امكان درج شبكه برنامه گروه -
 امكان درج عملكردهاي اعضاء گروه -

 منابع انساني -4
 امكان درج مشخصات منابع انساني -
 امكان درج سوابق شغلي -
 امكان درج تاليفات منابع انساني -
 درج ضريب منابع انسانيامكان  -
 امكان درج مدارك پرسنلي منابع انساني -
 امكان درج دوره هاي تخصصي گذرانده شده -

 :توضيحات نرم افزار 

 .خواهيم پرداخت  آنهااز چند بخش اصلي تشكيل شده است كه در ذيل به شرح  RISسيستم 

 تنظيمات  -1
 .تعيين سطح دسترسي منابع انساني است وظيفه اين بخش ، درج ، تعاريف سيستم ، گروه هاي كاري و 

 طرح – 1-1
 طبقه بندي طرح -1-1-1
 امتيازات طرح -1-1-2
 وضعيت اعتبارات طرح -1-1-3
 ويژه گيهاي طرح -1-1-4
 شيوه ارائه طرح -1-1-5
 سرفصل هاي مالي -1-1-6
 واحد هاي اندازه گيري -1-1-7
 انواع كسورات -1-1-8
 قالب هاي ارائه -1-1-9
 شرح هاي صدور چك -1-1-10
 شماره حساب ها -1-1-11

 مجري – 1-2
 سطح صفر مجري -1-1-1
 سطح يك مجري -1-1-2
 سطح دو مجري -1-1-3



 
 

 
 

 سطح سه مجري -1-1-4
 سمت در گروه -1-1-5

 كارفرما – 1-3
 انواع كارفرما  -1-3-1

 منابع انساني 1-4
شناسه ورودي اهدا  آنهادر اين بخش كاربران سيستم از بخش منابع انساني تعريف و به : كاربران سيستم   -1 -4 -1

 .مي شود
تواند بر حسب گروه هاي  در اين بخش رل ها در سيستم تعريف مي شود ، مدير سيستم مي: تعريف رل ها  -1-4-2

 كاري رلي تعريف نمايد ، مانند ، گروه كاري پي گيري هاي طرح  و يا مالي طرح و غيره
هر رل مي تواند سطح دسترسي داشته باشد ، يعني مي تواند به طرح ها ، پرپوزال ها و : رل  اهدا نقش به -1-4-3

 .ديگر اطالعات دسترسي داشته يا نداشته باشد
 .در اين بخش هر كاربر مي تواند عضو يك يا چند رل شود: يت در رل عضو -1-4-4
 رتبه علمي  -1-4-5
 مقاطع تحصيلي -1-4-6

 مقاالت 1-5
 انواع مقاله – 1-5-1

 داده پردازي  -2
در اين بخش كاربران مي توانند كارهاي روزانه خود را انجام . هدف اين بخش ورود اطالعات بخش هاي مختلف سيستم است

 .دهند
 پروپوزال -2-1

 .در سيستم وجود دارد آنهادر اين بخش پروپوزال ها در سيستم تعريف مي شوند و امكان پي گيري و تعيين وضعيت 
كاربر با ورود به ميز كار پروپوزال امكان جستجو پروپوزال ها را خواهد داشت مي تواند با انتخاب يك پروپوزال ، متعلقات آنرا 

 .مديريت نمايد 
 :وابسته به يك پروپوزال در ذيل آورده شده اند بخش هاي 

امكان اسكن مدارك .در اين بخش كاربر مي تواند ، كليه مدارك يك پروپوزال را وارد سيستم كند: اسناد پروپوزال  -2-1-1
 .هر پروپوزال مي تواند چندين مدرك و سند تصويري و فايلي داشته باشد.نيز فراهم شده است  آنهاو درج 

در هر . در اين بخش كاربر مي تواند ، پي گيري هاي انجام شده روي پروپوزال را وارد نمايد : زال پي گيري پروپو -2-1-2
كاربر مي تواند پي گيري ها را . ري قبلي ، بايد درج شوديپي گيري از يك پروپوزال ، تاريخ ، شرح ، نتيجه و عطف به پي گ

 .وارد و بعدا نتايج پي گيري ها را در سيستم درج نمايد
يك پروپوزال مي تواند وضعيت هاي مختلفي از قبيل ، جاري ، راكد يا تصويب شده داشته : ضعيت هر پروپوزال و -2-1-3

سيستم قابليت ثبت تمام وضعيت هاي پروپوزال در تاريخ هاي مختلف را دارد و كاربر مي تواند روال تغيير وضعيت . باشد 
تصويب شده تنظيم شود ، كاربر اجازه تغيير وضعيت آنرا نخواهد  اگر پروپوزال به وضعيت.هر پروپوزال را مشاهده نمايد

 .داشت



 
 

 
 

هر طرح از يك پروپوزال منتج مي شود و كاربر بايد مشخص كند كه طرح از كدام پروپوزال نشات گرفته :  طرح -2-2
 .كاربر مي تواند از ليست پروپوزال هاي تصويب شده طرحي را ايجاد نمايد. است 

 .بخش داشته باشد كه روند اجرائي و كنترل پروژه طرح را تسهيل مي نمايد هر طرح مي تواند چندين
اين بخش كمك مي كند . در اين بخش كاربر مي تواند كارفرما يا كارفرماهاي طرح را درج نمايد: كارفرماي طرح  -2-2-1

 .باشدكه ميزان مشاركت و نحوه مشاركت هر كارفرما در طرح ذخيره شود تا بعدا قابل پي گيري و مشاهده 
كاربر مي تواند كليه اسناد تصويري و فايلي طرح را در اين بخش وارد نموده و به هر سند : اسناد و مدارك طرح  -2-2-2

 .شماره و عنواني را اطالق نمايد تا اسناد و مدارك طرح آرشيو شود
ا و موسسات شركت ه( و يا حقوقي ) افراد شاغل در طرح (هر پرداختي كه به منابع حقيقي: پرداخت به منابع  -2-2-3

ه و مالي طرح ميزان پرداخت ها و ژداده مي شود در اين بخش ثبت مي شود تا در فاز كنترل پرو) طرف قرارداد در طرح 
 .باقيمانده پرداخت ها مشخص شود

هدف اين بخش ، كنترل و زمانبندي اقساط طرح و قالب هائي است كه بنا به قرارداد بايد به : اجراي واقعي طرح  -2-2-4
 :مثال بر طبق قرار داد روال ذيل بايد طي شود : طرح تحويل داد  كارفرماي

 9/6/87پرداخت قسط اول طرح به عنوان پيش پرداخت در تاريخ ) الف 
 9/8/87در تاريخ  1تحويل گزارش شماره ) ب 
 18/9/87 طرح در تاريخ CDتحويل ) ج 
 20/10/87 پرداخت قسط دوم طرح در تاريخ) د 

 10/11/87تحويل كل طرح در تاريخ ) ي 
 10/12/87 پرداخت مابقي اقساط بعد از تحويل به كارفرما در تاريخ) ز 

سيستم قابليت درج موارد فوق را دارد و هر بخش را مي توان به عنوان پيشنياز ديگر بخش ها معرفي نمود تا توالي پرداخت 
 .ها و ارائه ها مشخص شود

روز به تعويق  10قسط دوم  تپرداخ) ن جابجا شود ، مثال در بند  دآاگر در تحويل يا پرداخت ها خللي رخ دهد و تاريخ 
بدين سان مي توان ارائه طرح و . روز جابه جا مي كند10بيافتد با تغيير در تاريخ ، سيستم بطور خودكار كليه پيشنياز ها را 

 .پرداخت ها را مكانيزه كرد 
 .انواع اعتبارات تخصيصي به طرح را به صورت ريالي وارد نمايد در اين بخش كاربر مي تواند ، : اعتبارات طرح  -2-2-5
ل بيمه ، سهم ناظر و غيره را در يدر اين بخش كاربر مي تواند ، كسورات روي يك طرح از قب: كسورات طرح  -2-2-6

 .سيستم ثبت نمايد
سيستم قابليت نگهداري وضعيت هاي . طرح را تعيين نمود در اين بخش مي توان وضعيت هاي : وضعيت طرح  -2-2-7

 .گذشته طرح به همراه تاريخ تغيير وضعيت طرح را خواهد داشت 
اگر وضعيت طرح به اختتام . طرح مي تواند ، فعال ، در شرف اختتام ، غير فعال ، اختتام كامل ، اختتام ناقص و يا نا تمام باشد

 .عيت طرح از كاربر سلب خواهد شدكامل تغيير يابد امكان تغيير وض
در اين بخش متصدي پي گيري هاي طرح مي تواند، پي گيري هاي انجام شده روي طرح را وارد : پي گيري طرح   -2-2-8

يا پي گيري هاي كه قرار است در تاريخي از طرح انجام شود را درج و بعد از حصول نتيجه نتايج  پي گيري طرح هم وارد 
 .نمايد



 
 

 
 

در اين بخش كاربر مي تواند ، اسناد تضامني كه بابت طرح پرداخت شده را همراه با شرح و : رح اسناد تضامني ط -2-2-9
 .را وارد نمايد) تحويل گرفته شده يا خير ( مبلغ ريالي و وضعيت آن 

در را ) وهشي و تحقيقاتي ژبه ويژه طرح هاي پ( در اين بخش ، مي توان كليه تصاوير طرح : آلبوم تصوير طرح  -2-2-10
 .سيستم ذخيره نمود

 .در اين بخش كاربر مي تواند امتيازات طرح را وارد نمايد: امتيازات طرح -2-2-11 

ه طرح است و مسئول طرح مي تواند كنترلي كاملي نسبت به فعاليت ها ژاين بخش ، كنترل پرو: فعاليت هاي طرح -2-2-12
 :ه شرح ذيل است شرح بخش كنترل پروژه ب .و منابع انساني طرح داشته باشد

هر طرح به چندين فعاليت شكسته مي شود كه امتياز و درصد پيشرفت : تعريف فعاليت هاي طرح  – 2-2-12-1
 .هر فعاليت در اين بخش قابل ورود است

كه در اين . هر فعاليت مي تواند چندين منابع حقيقي يا حقوقي داشته باشد: منابع هر فعاليت  -2-2-12-2
 .ي ، وضعيت مسئوليت در فعاليت  و سمت در طرح قابل درج است قسمت نوع همكار

در اين بخش مي توان در بازه تاريخي مسئوليت منبع در فعاليت ميزان : ساعات فعاليت منابع  -2-2-12-3
 كاركرد در ماه و هزينه پرسنلي و ضرايب را درج نمود

ير پرسنلي فعاليت در بازه تاريخي در بخش مشخصات اجرائي ، هزينه غ: مشخصات اجرائي  -2-2-12-4
 .بصورت ماهيانه قايل درج است 

در اين بخش براي هر فعاليت مي توان يك يا چند فعاليت را به عنوان پيشنياز : پيش نياز ها   -2-2-12-5
 .تعريف نمود

مالي هزينه هاي مالي در اين بخش كاربر يا مسئول طرح مي تواند بر اساس سر فصل هاي : داده هاي مالي طرح  -2-2-13
 .خروجي اين بخش مي تواند به بخش حسابداري داده شود. طرح را بصورت ريالي درج نمايد 

در اين بخش مي توان تجهيزات مورد پيش بينني طرح را ابتداي شروع طرح درج نمود و بعد مي : تجهيزات طرح  -2-2-14
 .اين بخش مي تواند از لحاظ مديريتي قابل اهميت باشد . د توان تجهيزاتي كه واقعا در طرح استفاده شده را درج كر

در اين بخش مي توان برگه درخواست صدور چك از بخش مالي را بصورت مكانيزه براي يك طرح : صدور چك  -2-2-15
 .توليد نمود تا كليه درخواست هاي صدور چك ، توسط مسئول طرح آرشيو شود

 مجري -2-3
هر مجري در سيستم مي توان متعلقات مختلفي . هاي پژوهشي و تحقيقاتي را درج نمود در اين بخش مي توان مجريان طرح 

 .داشته باشد



 
 

 
 

هر . مجري را درج نمايد / در اين بخش ، كاربر مي تواند بودجه تخصيص داده شده به هر گروه : بودجه گروه  -2-3-1
 .گروه مي تواند چندين بودجه تخصيصي داشته باشد

در اين بخش مي توان ، كد ، تاريخ ارائه و . ش قابليت ثبت شبكه برنامه هر گروه را دارداين بخ: شبكه برنامه گروه  -2-3-2
 .تاريخ تصويب شبكه برنامه گروه را درج كرد و فايل شبكه برنامه گروه را وارد سيستم نمود

و تاريخ شروع و در اين بخش كاربر مي تواند ، پرسنل گروه را از منابع انساني انتخاب : اعضاء شبكه برنامه گروه  -2-3-3
 .پايان حكم پرسنل را مشخص نمايد

 .در اين بخش كاربر مي تواند ، فايل عملكرد هاي گروه را وارد سيستم نمايد: عملكرد هاي گروه  -2-3-4
يري هاي به عمل آمده از هر گروه را گدر اين بخش مسئول پي گيري هر گروه ، مي تواند پي : پي گيري گروه  -2-3-5

 .درج نمايد
 كارفرما -2-4

تمام اطالعات مربوط با كارفرما در اين . است  پژوهشيهدف اين بخش ثبت اطالعات ، كارفرماهاي طرف قرارداد با واحد 
 .بخش آرشيو مي شود تا در مراجعات بعدي قابل استفاده باشد

ه واحد در اين بخش ، كاربر مي تواند ، مشخصات كليه مسئوليني كه از طرف كارفرما ب: مسئول از جانب كارفرما  -2-4-1
 .پژوهشي معرفي مي شوند را درج كند

 .در اين بخش مي توان ، اولويت هاي كاري هر كارفرما را بصورت ساليانه درج نمود: اولويت هاي كاري كارفرما  -2-4-2
را  آنهااگر كارفرما جهت مكاتبات و مراحل كاري فرم هاي خاصي را دارد مي توانند : فرم هاي استاندارد كارفرما  -2-4-3

 .استفاده كنند آنهادر سيستم ذخيره نمود تا اعضاء طرح بتوانند از 
مي توان براي كارفرما شناسه اي همراه با تاريخ انقضاء براي پي گيري طرح در وب سايت تعريف : شناسه كارفرما  -2-4-4

 .نمود
 

و كليه اطالعات منابع در اين  است پژوهشيهدف اين بخش آرشيو اطالعات منابع انساني و حقوقي در واحد :  منابع انساني -2-5
 .هر منبع مي تواند اطالعات ذيل را داشته باشد. بخش ذخيره مي شود

 ضريب منبع پرسنلي -2-5-1
 سوابق شغلي -2-5-2
 مدارك  تحصيلي هر پرسنل -2-5-3
 تاليفات پرسنل -2-5-4
 دوره هاي تخصصي گذرانده هر پرسنل -2-5-5
 جوايز اكتسابي پرسنل -2-5-6

 مقاالت -2-6
مي توان پرسنلي كه در توليد مقاله نقش داشته اند  .در واحد پژوهشي است هدف اين بخش آرشيو بندي مقاالت  توليد شده 

 .را هم درج نمود
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در ذيل عناوين گزارشات . تعداد بسيار زيادي گزارش دارد كه به مديريت كمك شاياني جهت پيش برد طرح مي نمايد RISسيستم 
 :ليست شده است 

 )مختلف در سه الگو (عملكرد مالي طرح  -3-1
 عملكرد مالي مجري  -3-2
 اجرا اعتبارات طرح -3-3
 اعتبارات مجري -3-4
 كاركرد و پرداخت منابع انساني -3-5
 ساليانه –عملكرد مالي طرح  -3-6
 حسابداري –كارت مالي طرح  -3-7
 قالب هاي ارائه شده طرح -3-8
 )در دو الگو مختلف ( شناسنامه طرح  -3-9
 طرح پژوهشيسوابق  -3-10
 پي گيري هاي طرح -3-11
 پي گيري هاي فراموش شده -3-12
 ندي طرح هاي در دست اجراجمع ب -3-13
 جمع بندي طرح هاي خاتمه يافته -3-14
 خالصه طرح  -3-15
 تاخيرات طرح -3-16
 بودجه طرح – پژوهشيسوابق  -3-17
 خالصه طرح هاي خاتمه يافته -3-18
 گزارش مالي كاركرد و پرداختي منابع انساني -3-19
 گزارش كارانه تحقيقاتي -3-20
 گزارش عملكرد ماهيانه -3-21
 گزارش پيشرفت كار ماهيانه -3-22
 پرداختي منابع انسانيگزارش مالي كاركرد و  -3-23
 طرح –گزارش مالي كاركرد و پرداختي منابع انساني  -3-24
 پيش بيني فرم هزينه زمان ، طرح -3-25
 گزارش پيشرفت كار -3-26
 گزارش هزينه زمان طرح هاي پژوهشي -3-27
 گزارش هزينه زمان طرح هاي پژوهشي در سطح مجري -3-28
 اسامي گروه هاي پژوهشي و مراكز خدمات تخصصي -3-29



 
 

 
 

 مركز/ شناسنامه گروه  -3-30
 شناسنامه پروپوزال -3-31
 پي گيري هاي پروپوزال -3-32
 جاري) پروپوزال (جمع بندي پرسشنامه ها  -3-33
 تعداد پرسشنامه ها به تفكيك ارائه دهندگان -3-34
 مبلغ پرسشنامه ها به تفكيك ارائه دهندگان -3-35
 اعضاء شبكه برنامه هاي  گروه هاي پژوهشي -3-36
 وضعيت طرح هاي شبكه برنامه گروه -3-37
 گزارش اختراع هاي ثبت شده -3-38
 گزارش هاي مجلد طرح -3-39
 تعداد و حجم ريالي طرح هاي در دست اجرا و منعقده -3-40
 تعداد و حجم ريالي طرح هاي خاتمه يافته -3-41
 نرخ موفقيت پروپوزال ها -3-42
 حجم ريالي پرسشنامه ها -3-43
 تعداد پرسشنامه ها -3-44
 وضعيت احكام -3-45
 مغايرت هاي ورودي حسابداري -3-46
 حداكثر پرداخت هيات علمي -3-47
 پي گيري هاي گروه -3-48
 سال آخر 6ميله اي تعداد طرح هاي نمودار  -3-49
 نمودار تعدادي وضعيت طرح ها در يك سال -3-50
 ماهيانه –نمودار تعداد طرح در يك سال  -3-51
 واقعي –نمودار گانت فعاليت هاي طرح  -3-52
 نمودار گانت فعاليت هاي طرح پيش بيني -3-53

 گزارش هاي كنترلي -4
 اقساط سر رسيد شده -4-1
 سر رسيد قالب هاي ارائه به كارفرما -4-2
 )طرح ، پروپوزال ، گروه ( هاي روز پي گيري  -4-3
 )طرح ، پروپوزال ، گروه (ري هاي فراموش شده يپي گ -4-4
 طرح هاي فاقد خالصه طرح -4-5
 پي گيري هاي تكرار شده -4-6
 مقايسه اقساط پيش بيني و واقعي -4-7



 
 

 
 

 مقايسه قالب هاي ارائه به كارفرما -4-8
 تمديد احكام سي روز مانده -4-9

 .ريال ، بحروف پنجاه و پنج ميليون ريال است  RIS  ،۵۵۰۰۰۰۰۰بهاي نرم افزار خدمات پژوهشي :  هزينه  -5

 .ريال ، ده ميليون ريال است   ۱۰۰۰۰۰۰۰هزينه نصب و راه اندازي و پشتيباني يكساله براي هر مركز ، 

 :اجرا به شرط تمليك  -6
ر ريال  و با پرداخت ريال ، بحروف دو ميليون پانصد هزا  ۲۵۰۰۰۰۰مشتري مي تواند در صورت تمايل با ماهيانه مبلغ  

مشتري در صورت تمايل . ريال بحروف ده ميليون ريال هزينه نصب و راه اندازي ، اقدام به اجاره سيستم نمايد   ۱۰۰۰۰۰۰۰
 .ريال ، بحروف پنجاه و پنج ميليون ريال اقدام به خريد پرتال نمايد ۵۵۰۰۰۰۰۰مي تواند در هر زماني با پرداخت مبلغ 

 
 :سفارش نرم افزار  -7

تماس حاصل  ۰۹۱۲۵۰۰۶۰۹۸يا با شماره همراه ،  ۸۸۲۸۴۶۴۱-۰۲۱براي سفارش نرم افزار يا مشاهده دموي آن ، با شماره تلفن 
 .فرمائيد

 

 


