


...آنچه به آن خواهیم پرداخت 

وراهنقشههمچنینوکشورتوسعهششمپنجسالهبرنامهقانون67مادهجوپبندهایمفادبهعنایتبا

نیزوخدماتیوراییاجفرآیندهایکلیهنمودنالکترونیکیضرورتبرمبنی،الکترونیکدولتتوسعهاجراییفنیضوابط

مبالغریتمدیبهتوجهوسویکازفیزیکیاسنادحذفومالیاسنادجملهازالکترونیکیاسنادبهبخشیدناصالت

لکبودجهدرمندرجآنهاازنگهداریواساسیتعمیراتزیرساختها،توسعهبخشدرسرمایهایتوجهقابلبودجه

مدیریترایبپروژهمدیریتبینالمللیاستانداردهایواجراییوفنینظاماتسازیجریانوایجاددیگر،سویازکشور

درپروژههاموفقیتافزایشاصلیعواملبهعنواناستانداردرویههایوخطمشیهاتعیینسیاستها،ساماندهییکپارچه،

.میشودشناختهسازمانهامحورپروژهبخشهای

آموزشواستقرارتولید،طراحی،تحلیل،زمینهدرسال30بربالغتجربهایباکامپیوترآئینمهندسیخدماتمجتمع

در(PMBOK)پروژهمدیریتالمللیبیناستانداردوکشوراجراییوفنینظاممبنایبرخصوصاسیستمهااین

آمادهعمرانیافزارهاینرمکنندهتولیدوطراحاولینعنوانبهمتعددخصوصیودولتیشرکتهایوسازمانها

.میباشدعزیزکارآفرینانومدیرانشمابهخدماتارایه



طرح، پروژه و 
پرداخت قرارداد/ پیمان سبد پروژه ها

الکترونیکی گردش کار خدمات تکمیلی



خدمات تکمیلی

(اختصاصیوعمومی)فهارسبها•
ورکشکلریزیبرنامهومدیریتسازمانفهارسبهایانواع•

جاریسالتا1377سالاز
دورهآخرینتاپتروشیمیوگازنفت،رشتههایفهارسبهای•

ابالغ
خاصفهرستبهایایجادامکان•
دستمزد،تفکیکبهردیفهرآنالیزمشاهدهامکان•

حملومصالحابزار،وماشینآالت
بهردیفهربرایمنابعتحلیلنمودارمشاهدهامکان•

مجزاصورت
هادستورالعملوکلیاتفصول،مقدمهازاستفادهامکان•
دفترچهمانندفهرستبهافصولکلیهچاپامکان•

ابالغیفهرستبهای
فهرستبهادرردیفیکیاکلمهیکجستجویامکان•
مختلفسالهایدرردیفچندیایکمقایسهامکان•
ExcelوWordبهفهرستبهاردیفهایکلیهارسالامکان•



خدمات تکمیلی

آنالیز•
گزارشاتآخرینطبقبهاءفهرستردیفهایکلیهآنالیز•

رکشوریزیبرنامهومدیریتسازمانابالغیبهایتجزیه
4951و76574بخشنامههایطبقمناقصهاسنادتهیه•

پیمانبرآورداطالعاتازاستفادهباخودکاربصورت



خدمات تکمیلی

کاربریگروههایوکاربرانمدیریت•
اطالعاتمشاهدهجهتدسترسیحوزههایتعریفامکان•

(تشکیالتیچارت)
تعداددرکاربرانبرایدسترسیسطوحتعریفامکان•

فرعیواصلیعملکردهایبرای)کاربریگروهنامحدود
رست،فهحذف،ویرایش،افزودن،تفکیکقابلیتباسامانه
(لیستوجزئیات

هرشدهاسکنو(Token)الکترونیکیامضاءتعریفامکان•
اسنادامضایوهویتاحرازجهتکاربر

Openازاستفادهامکان• IDهویتاحرازجهت
متنوعانواعاساسبرLog)سامانهوقایعثبتقابلیت•

(رخداد
وپیامکسیستمی،پیامطریقازرسانیاطالعامکان•

ایمیل
برایرویههاونامههاشیوهدستورالعملها،ارسالامکان•

(پیوستبهمراه)کاربران



خدمات تکمیلی

مدیریتیتنظیمات•
عمومی•

وعملکردنحوهنظرازسامانهماژولهایومحیطیکاربری،واسط
(استفادهموردعناوینسازیاختصاصی)اطالعاتنمایش

امنیتی•
عبور،هکلماعتباروساختارجدید،کاربربرایپیشفرضکاربریگروه

Active Directory،سختافزاری،قفلOpenIDبهورودنحوهو
سامانه

اعدادمحاسباتونمایش•
مقادیردر(اعشاررقمتعداد)اعدادشدنگرداعداد،نمایشنحوه
فرعیواصلیپارامترهایتفکیکبهصورتوضعیتومتره
ایمیلوپیامک•

امکانوپیامقالبزمانی،محدودهارسال،نحوهسرویسدهنده،
آنتست

نگاروقایعتنظیمات•
سیستمدروقایعنحوهوفعالسازی



خدمات تکمیلی

دستورالعملهاوبخشنامهها•
ارانتشوبارگذاریجهتساختارایجادوبندیدستهامکان•

دستورالعملهاوبخشنامهها
وآئیننامههابخشنامهها،کلیهبهدسترسی•

کشوربودجهوبرنامهسازماندستورالعملهای
عنوانهربهفایلانواعپیوستامکان•
انتشارومخاطبمدرک،اعتباروضعیتتعیینامکان•

سامانهایبرونودرون



گردش کار

کارگردشانواعایجادامکان•
زمین،تحویلصورتجلسه–قرارداد/پیمانسطحدر•

تعدیلوصورتوضعیتمتره،برآورد،پیشپرداخت،

کارگردشانواعبرایاختصاصیتنظیمات•
ورگردشکادرقرارداد/پیمانارکاندسترسیسطوحتعریف•

شکستساختار
امضاحقواطالعاتورودمجوزتعریف•
هسبه)قبلی/بعدینقشونقشهربینارتباطتعریف•

(انتخابیارجاع-ارجاعوارسالوارجاعارسال،صورت
ردکاربرانسایرحذفقابلیتباگروهیکاربرانتعریف•

نقشانتخابامکانیاوآنهاازیکیپذیرشباگروه
گروهازبعدی

ولایمیپیامک،نوعازکارتابلارتباطاتفعالیتتعریف•
هشداریا



گردش کار

کارگردشانواعتکمیلیامکانات•
نقشهایبرایمجازبررسیزماننمودنمشخصامکان•

گردشکار
ارکانونقشهابرایگزارشهادررنگتعریفامکان•

گردشکار
گامهایونقشهابامتناسبپیامقالبانواعتعریف•

گردشکار
آنطراحیاصولبامطابقگردشکارتاییدوصحتسنجی•
دیگرفرمهاییاودیگرپیمانهایازگردشکارنقلامکان•

پیمانهمان
نقشبرایفعالکارهایگردشتمامیمشاهدهامکان•

جاری
رلکنتجهتگردشکار،انفعاالتوفعلکلیهثبتامکان•

آنازگزارشگیریوکارفرماتوسطارتباطات



طرح، پروژه و سبد پروژه ها

طرحهااطالعاتثبت•
اطالعاتشناسنامه•
اختصاصیکدتعیین•
اجرامحلتعیین•

پروژههاسبدتعریفامکان•
درختوارهصورتبهپروژههاسبددستهبندی•

پروژههااطالعاتثبت•
اطالعاتشناسنامه•
اختصاصیکدتعیین•
اجرامحلتعیین•
مرتبططرحکردنمشخص•
مرتبطپروژهسبدکردنمشخص•



قرارداد/ پیمان 

قرارداد/پیمانانواعاطالعاتثبت•
قرارداد/پیمانعمومیشناسنامهاطالعاتثبتامکان•
دادقرار/پیماناختصاصیشناسنامهاطالعاتثبتامکان•

قرارداد/پیمانپیوستانواعثبت•
قرارداد/پیماننوعبراساسمستنداتبارگذاریامکان•
نوعبراساساجراحینمستنداتبارگذاریامکان•

قرارداد/پیمان

قرارداد/پیمانتکمیلیاطالعاتثبت•
شکستساختاربارگذاریامکان•
منضمبهایفهرستوبرآوردبارگذاریامکان•
ولفصورشتهرسته،ستارهدار،هایردیفضرائب،مدیریت•
پرداختپیشتنظیمات•
ریزوخالصهپیمان،اینفوگرافی)اختصاصیگزارشهای•

(نقشهرتفکیکبهپرداختها



قرارداد/ پیمان 

برآورد•
پیمانبهوابستگیبدونبرآورداطالعاتورودامکان•
کارگردشاساسبربرآورداطالعاتورودامکان•
شکستساختاراساسبربرآورداطالعاتورودامکان•
ورتصبهدیگرسالبهسالیکفهرستبهایتبدیلامکان•

مغایرتهاکردنمشخصباهوشمند
دیگرپیمانبهپیمانیکازاطالعاتانتقالامکان•
پیمانبرآوردبهپیمانمترهاطالعاتنقلامکان•
اکسلوتدبیرازاطالعاتخوانیبازوارسالامکان•
واردباجزضرایبوپیمانضریبخودکارمحاسبهامکان•

پیشنهادیواحدبهایکردن
هبنسبتجدیدوستارهدارردیفهایسقفکنترلامکان•

برآوردواحدبهایدرمغایرتمشاهدهوردیفهاکل
دفترچهورشته،کلمالیخالصه)اختصاصیگزارشهای•

بهایوفهرستبهاواحدبهایمقایسهومقادیرفهرست
(واحد



پرداخت الکترونیکی

پرداختپیش•
قرارداد/پیمانپرداختپیشدرصدتعیینامکان•
پرداختشرایطدرمتنوعتنظیماتایجادامکان•
کارگردشقالبدرشدهثبتاطالعاتتاییدوبررسی•
شناسنامهباشدهثبتاطالعاتکنترل•

(پرداختپیشتنظیمات)قرارداد/پیمان
درنقشهرتوسطفایلانواعپیوستامکان•

گردشکار
پرداخت،دستورروکش)اختصاصیگزارشهای•

(گردشکارتاریخچه



پرداخت الکترونیکی

بهافهرستوضعیتصورت•
مبنایبر)پیمانبهمنظمبرآوردمطابقپرداختامکان•

(خاص/مصوبفهارسبهای
پیمانازنقلامکانبا)هزینهشکستساختارایجادامکان•

(مشابه
فهرستبهاوپیمانازسطحهردرضریبانواعتعریفامکان•
کارگردشقالبدرشدهثبتاطالعاتتاییدوبررسی•
تاطالعابررسیدرفهارسبهافصولوردیفهاتفکیکامکان•

کارگردشنقشهای
گردشکارقبلنقشهایازاطالعاتنقلامکان•
قرارداد/پیمانشناسنامهباشدهثبتاطالعاتکنترل•

(قراردادیسقفهای)
وصورتوضعیتکارکرددورهدرباشدهثبتاطالعاتکنترل•

قبلیپرداختهای
کارگردشدرنقشهرتوسطفایلانواعپیوستامکان•
ریزوخالصهپرداخت،دستورروکش)اختصاصیگزارشهای•

(نقشهرتفکیکبهصورتوضعیتردیفهایپرداخت



پرداخت الکترونیکی

گردشکار/خودکارتعدیل•
صورتوضعیتکارکرددورهبراساستعدیلمحاسبهامکان•

ویفصلصورتبهآنبهنیازبدونیاوسامانهدرشدهثبت
رشتهای

صورتبهپروژهصورتوضعیتهایتعدیلمحاسبهامکان•
صورتوضعیتنهاییتاییدازپسخودکار

رگردشکاقالبدرشدهثبتاطالعاتتاییدوبررسیامکان•
حاسبهموانتخابیرشتهبراساسکارگاهتجهیزشاخصمحاسبه•

کارگاهتجهیزتعدیل
شاخصبصورتغیرمجازتاخیراتتعدیلمحاسبهامکان•

میانگین
ردصورتوضعیتکارکرددورهاساسبرتعدیلمحاسبهامکان•

عدمصورتدرودورههاآنبرایقطعیشاخصوجودصورت
موقتشاخصباتعدیلدورهآنبرایمحاسبهشاخصوجود

گردشکاردرنقشهرتوسطفایلانواعپیوستامکان•
هخالصوتعدیلپرداخت،دستورروکش)اختصاصیگزارشهای•

(تعدیل



پرداخت الکترونیکی

متره•
(وردبرآمتره)پیمانتعریفبهنیازبدونمترهتعریفامکان•
رتصومتره)شدهتعریفپیماناساسبرمترهتعریفامکان•

(وضعیت
کاراقالمشرحاساسبرمترهاطالعاتورودامکان•
برایاشتالجدول)مترهردیفهربرایفرمولتعریفامکان•

(آالتآهنوزنمحاسبه
XMLواکسلتدبیر،ازاطالعاتخوانیبازوخواندنامکان•
بهصورتجلساتمانندپشتیبانمستنداتپیوستامکان•

مترهردیفهای
طول،)مترهدرمحاسباتیپارامترهایتعدادافزودنامکان•

(کاربرانتخاببه...وارتفاععرض،
رسایوگردشکاردیگرنقشهایازریزمترهاطالعاتنقلامکان•

دیگرقرارداد
مترهخالصهمتره،خالصهمتره،ریز)اختصاصیگزارشهای•

((شکستساختار)بخشها



پرداخت الکترونیکی

صورتوضعیتوپیمانمترههمسانساز•
بدونصورتوضعیتباپیمانمترهارتباطامکان•

صورتوضعیتدرمترهازنقلدکمهازاستفاده
باهمزمانوضعیتصورتارجاعوارسالامکان•

صورتوضعیتفرمبهورودبهنیازبدونمتره
عنوانوتاریخویرایشوتعیینامکان•

پیمانمترهدرصورتوضعیت
انپیممترهدرصورتوضعیتضرایبتعریفامکان•
پیمانمترهدرحملمحاسباتانجامامکان•
پیمانمترهدرصورتوضعیتازگیریگزارشامکان•



پرداخت الکترونیکی

حمل•
آنبهکهپیمانمصرفیمصالحمقدارمحاسبه•

میگیردتعلقحمل
ودستیصورتبهشهرهاحملفاصلهتعریفامکان•

شهرهاحملفواصلبانکازاستفادههمچنین
نمودنلحاظمنظوربهمصالحشکستامکان•

آنمتفاوتمسافتهای
برایحملجدیدمحاسباتیروندایجادامکان•

(دارستارهوفهرست)نظرموردردیفهای
ومصرفیمصالحمقدارازگزارشتهیهامکان•

مصرفیمصالححملمسافت
وبرآوردبهشدهمحاسبهحملردیفهایانتقال•

وضعیتصورت
یشنآسفالت،صورتبهحملمسافتدادنامکان•

خاکیو



تایید صالحیت 
سازمان برنامه و بودجه کشور

انی گواهی رتبه یک تولید و پشتیبگواهینامه دانش بنیان صنعتی
نرم افزار های سفارش مشتری

گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای

انتخاب شرکت آئین به عنوانتااف-گواهینامه ارزیابی امنیتی محصول 
1396-ده شرکت برتر اول کشور 



WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW

ANY QUESTION ???

:مرکزیدفتر
۱۰واحد،۷۴پالکقبا،میداننوری،ناطقخیابانپاسدارانتهران،

۱۹۴۷۷۵۵۳۶۳:پستیکد

22۸۹۳۵۱۹-۰2۱الی2۱:تلفن

۰2۱–22۸۹۳۷۱۷:فکس

info@aien.net:ایمیل


