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  قدمهم
اين شركت با  .رديدتاسيس گو دكتر نغمه شفائي توسط مهندس محمودرضا هميري  1376در سال  تدكارشركت مهندسي 

افزاري و راهكارهاي هاي نرمافزار، از پيشگامان ارايـه سامانهسال تجربه در زمينه تحليل، طراحي و توليد نـرم 30پشتوانه بيش از 
هاي عمـراني كشـور در ها و پـروژهاندركار طرحكاربر دست 30،000استقبال بيش از . رودسيستمي در كشور به شمار مي

را به يكي از قدرتمندترين و تاثيرگذارترين  ارـتدكهاي كارفرمايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران اجرايي، شركت سازمان

افزارهاي تنها شركت متخصص در زمينه نرماي كه اين شركت افزاري در حوزه عمران تبديل كرده است به گونههاي نرمشركت

براي كشور سازمان برنامه و بودجه  سوياز  ،هاي مشابهين شركتاست كه پس از ارزيابي كيفي و فني در ب عمراني

) سافات(بها، برآورد اجرا، تعديل و قراردادها سامانه ملي فهرست مشاوره و اجراي پروژه بسيار مهم و استراتژيك

  .انتخاب گرديده است

هاي و پروژهها اندركاران طرحتكشور، با ساير دس برنامه و بودجهعالوه بر همكاري با سازمان  تدكارشركت مهندسي 

  : برخي از اين موارد عبارتند از. دارد همكاري مستمرنيز عمراني 

  .وزارت نفتبراي  "هاي بها و برآورد تاسيسات نفت و گاز و پتروشيميفهرست"افزاري هاي نرمطراحي و اجراي سامانه *

  .شهرداري تهرانبراي ) وضعيتديريت پروژه و صورتم( "مپصا"و  "مپكا"افزاري هاي نرمطراحي و اجراي سامانه *

  .براي اولين بار در كشور شهرداري تهراندر ) webتحت (ها وضعيتي مبادله و رسيدگي الكترونيكي به صورتاجراي سامانه *

  .هاي تعديل مربوطاخصو شسازي ي، تاسيساتي و راههاي ساختماني شركتهاسنديكاهاي بهاي واحد پيشنهادي همكاري در تهيه فهرست *

  .بنياد مسكن انقالب اسالميدر  "هاي مسكن شهري شهاب تدكارمديريت پروژه"افزاري طراحي و اجراي سامانه نرم *

  .هاي صنعتي ايرانشهركدر   "هاي عمراني شهاب تدكارمديريت پروژه"افزاري طراحي و اجراي سامانه نرم *
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هاي آنان را در اختيار ما قرار  اي با ارزش از نياز ران عمران و آباداني ايران زمين، گنجينهاندركا ارتباط مداوم با دست هاسال
هاي  ها به اطالعات يكپارچه، راهبرد ما براي پاسخگويي به نياز مديران طرح هاي گسيخته و تبديل آن پردازش داده. داده است

اين راهبرد زماني اثربخش خواهد بود كه با نوآوري و تداوم ابتكار  .سازي است گيري و تصميم هاي تصميم عمراني و ايجاد سامانه

   .هاي سيستمي است حل افزاري و راه هاي نرم هساماندر توليد تدكار، تداوم ابتكار كاربران ما بر اين باورند كه . همراه باشد

  اندازشمچ
را به برترين  تدكاراي است كه جايگاه شركت هاي عمراني به گونهآرمان ما خلق فضايي يكپارچه در حوزه مديريت پروژه

  .افزاري در كشور و مطرح در سطح جهاني در اين حوزه ارتقا دهدشركت نرم

  اموريتم

در زمينه مديريت اجراي راهكارهاي نوين ارايه  و در توسعه كشورافزارظرفيت صنعت نرمگيري از حداكثر ماموريت ما بهره
ايجاد ارزش افزوده براي  ،عمراندر صنعت ي افزارنرمهاي سامانهتقا سطح فرهنگ استفاده از ارهاي عمراني، ها و پروژهطرح

  .باشد، ميهاي نوينگيري از فناوريو بهره يت كاركنانحداكثر رضايت مشتريان با تكيه بر خالقكسب  و سهامداران
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  هدافا

 پسند و مشتري امنافزارهاي كاربردي، نرمو توسعه توليد طراحي،  -
   به كاربران ) سيستمي(نگر و كلبهينه  كارهايارايه راه -
 انهبود مستمر كيفيت خدمات ارايه شده به مشتريب -

 هارزشا

 امانتداري و صداقت -
  جديت در كار نظم و -
 توجه ويژه به كار گروهي -
  گراييپذيري و نتيجهمسئوليت -
  اد مطلوبيت براي مشتريانـايج -
 ها يادگيري مداوم و انتقال تجربه -
  ذينفعانمندي همه ارتقاء سطح رضايت -
  تجاري اخالق كردن نهادينه و سالم رقابت -
 ارتقاي كيفيت تخصصي منابع انساني و انسان مداري در روابط كار -
 دانش و نوآوري پذيري،  توجه به معيارهاي شايستگي از جمله هماهنگي، انعطاف -
 و حفظ كرامت و تأمين رضايت آنان ت شرك وجه به كاركنان به عنوان سرمايه اصلي در موفقيتت -
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  حصوالتم

  )تحت وب(شهاب تدكار  هاي عمرانيافزاري مديريت پروژهسامانه نرم
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  شهاب تدكارافزاري ي نرمهاي مختلف سامانهبخش

  داشبورد مديريتي
  

  داشبورد مديريتي قابل تعريف به ازاي هر كاربر بر روي صفحه اصلي سامانه

  ...ها به هر تعداد سطح، نظير بودجه، طرح، پروژه، پيمان و بندي پيمانطبقه    هابندي پيمانطبقه

  سطحي و دايناميك  nها در يك ساختار پروژهو سازماني تعريف عوامل اجرايي      عوامل اجرايي

  به طور انتخابي هر كاربركار براي هر پيمان و ارجاع كار به كارتابل گردش تعريف    كاركارتابل و گردش

   ساختار جغرافيايي
  

  هر پروژه بر روي نقشه نتعريف ساختار جغرافيايي و تعيين محل قرار گرفت

  و تجميعي سرجمع ،هاي فهرست بهاييريزمتره، خالصه متره و برآورد پروژه    متره و برآورد

  پيمانهر دروپيشنهاد قيمت بها با قابليت ويرايش هاي فهرستآناليزبهاي رديف    آناليزبها
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  ....متره و صورت وضعيت بر اساس روايت پيمانكار، مشاور، كارفرما و     صورت وضعيت

   به طور خودكارهاي انتخابي كاربر بر اساس شاخصها تفاوت پروژهتعديل و مابه    تعديل و مابه تفاوت

  كار آنهاو گردش كارگاهي هايارتبازديد و نظ هايتهيه و مستندسازي گزارش     نظارت كارگاهي

  گذاريو نشانه در متن ي كاملبا قابليت جستجوملي ها و مقررات كليه بخشنامه     هابخشنامه

  انواع فايلقالب در ، ... بايگاني و جستجوي مستندات طرح، پروژه، پيمان و      آرشيو مستندات

  )Portfolio(ها سبد پروژه/ يشرفت پروژه ريالي پ  S‐Curveهايترسيم نمودار     پيشرفت ريالي

  )Portfolio(ها سبد پروژه/ فيزيكي پيشرفت پروژه   S‐Curveهايترسيم نمودار     پيشرفت فيزيكي

  انحرافميزان و واقعي ، مصرف شده ايرنامهب ،هاسبد پروژه/ تعيين منابع پروژه     مديريت منابع
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  كيدهچ

هاي عمراني افزاري كشور در حوزه مديريت پروژهترين سامانه نرمترين و پيشرفتهكامل "ارب تدكشها" افزاري سامانه نرم

با  "تدكار شهاب ". هاي عمراني تهيه شده استها و پروژهاندركاران طرحگويي به نياز دستاين سامانه به منظور پاسخ. است

 (online)ها را به صورت مستمر و برخطرل وضعيت پروژهخلق و مديريت فضايي يكپارچه، امكان مشاهـده، رديـابـي و كنتـ
سازد كه عالوه بر سازي شده است، مديران و كارشناسان را قادر ميي و پيادهطراح Webاين سامانه كه مبتني بر . آوردفراهم مي

  .اه انجام دهندها را در هر زمان و مكان دلخوگيري از آنها، ايجاد، ويرايش و گزارشدسترسي به اطالعات پروژه

، برآورد، ريزمتره، اسناد مناقصه، هاي كارگاهينظارت، هابخشنامه، آرشيو مستنداتتمامي فرآيندهاي تهيه  "تدكار شهاب " 

، كنترل پروژه، ريزيبرنامه، كارتابل، اجراييعواملبين  كارگردش، مابه تفاوتو  تعديل، وضعيتصورت، پيشنهاد قيمت، آناليزبها
و  Curve‐Sنمودارهاي را از طريق ترسيم  پيشرفت رياليو   پيشرفت فيزيكيهمچنين . گيردرا در بر مي منابع مديريتو  كنترل

  داشبورد مديريتيگوناگون به صورت يكپارچه در قالب  اجرايي املوعبراي  هاپروژه بنديساختارطبقهو  ساختارجغرافياييبراساس 
  .هدارايه مي) Portfolio( هاسبد پروژهو يا  هر پروژهبراي 

  "شهاب تدكار "ويژگي هاي سامانه نرم افزاري 

  ي پروژه هاساختار عوامل اجراي

اندركاران ها و همچنين ساختار سازماني دستامكان تعريف ساختار عوامل اجرايي پروژه "تدكار شهاب" افزاري سامانه نرم

ها به عوامل اجرايي پروژه. دهددر اختيار كاربران قرار مي) Multi Level(و چند سطحي ) Dynamic(ها را به صورت پويا پروژه
هاي گوناگون دو عاملي، سه توانند حالتها مياز اين رو پروژه. باشندصورت نامحدود و مستقل براي هر پروژه قابل تعريف مي
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ها و  يا امكان مشاهده وضعيت كل پروژهاي است كه، به گونه "تدكار شهاب" طراحي . عاملي و يا چند عاملي را داشته باشند

  .آوردنفعان نظام فني و اجرايي كشور فراهم ميهر عامل اجرايي را براي ذي) Portfolio(هاي سبدي از پروژه

  ساختار عوامل اجرايي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

امكان مشاهـده،  ،"تدكار شهاب" هاي وزارت راه و شهرسازي در سامانه  به عنوان مثال تعريف ساختار عوامل اجرايي پروژه 

هاي ها و شركتهاي استاني، سازمانها، واحدها، مديريتها در سطوح مختلف، كل وزارت، معاونترديابي و كنترل وضعيت پروژه

، "تدكار شهاب" بر اين اساس كاربران مجاز در سامانه  . دهداندركاران و مديران قرار ميتابعه اين وزارتخانه را در اختيار دست

هاي اين وزارتخانه را در ها و زيرمجموعههاي معاونـت راه روستايي و يا ساير بخشاي پروژهتوانند گزارش وضعيت لحظهمي
  .داشبورد مديريتي خود مشاهده نمايند
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  )GIS( ساختار جغرافيايي پروژه ها

را براساس تقسيمات مورد نظر كاربران به ها امكان تعريف ساختار جغرافيايي محل پروژه "تدكار شهاب"  افزاريسامانه نرم

اي براي هاي ويژهبندي توانايياين طبقه. دهدها قرار ميدر اختيار آن) Multi Level(و چند سطحي ) Dynamic(صورت پويا 
. دكندر داشبورد مديريتي هر كاربر ايجاد مي... هاي كل كشور، يك استان، يك شهرستان و گيري از وضعيت پروژهگزارش

ها را در اختيار كاربران براساس محل قرار گرفتن پروژه) Portfolio(ساختار جغرافيايي سامانه شهاب، امكان تعريف سبد پروژه 
هاي توان وضعيت پروژهها، ميبه عنوان مثال از تالقي ساختار عوامل اجرايي و ساختار جغرافيايي محل پروژه. دهدقرار مي

  .رستان كنگان استان بوشهر را مشاهده كردمعاونت راه روستايي در شه

  هاجغرافيايي پيمانساختار 
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  ها بر روي نقشهجغرافيايي پيمان نمايش محل

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار طبقه بندي پروژه ها

ار نيز مانند دو اين ساخت. ها استبندي پروژهساختار طبقه "تدكار شهاب" افزاري يكي ديگر از ساختارهاي بنيادين سامانه نرم

 Multi(و چند سطحي ) Dynamic(ساختار پيشين به صورت پويا  Level (بندي ساختار طبقه. باشدقابل تعريف و تغيير مي
هاي هر سازمان و يا كـل كشـور را در اختيـار ها و پيمـانبندي پروژهها، امكان تعـريف سطـوح گوناگون براي طبقهپـروژه
هاي تعريف شده، از باالترين تواند بنا به نياز كاربران و با توجه به دسترسياين ساختـار مي. دهدان قرار مياندركاران و مديردست

ترين سطح در ساختار شكست ود و تا پايينآغاز ش "نامهموافقت"يا و  "ورـام"، "هـامـرنـب"ها، مثـآل بندي پروژهسطح در طبقه

  .دادامه ياب "هانصب شيشه"پروژه، مثآل 
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  هابندي پيمانطبقهساختار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گردش كار تهيه و رسيدگي به صورت وضعيت ها

فراهم ) قرارداد(امكان تعريف گردش كار بين عوامل اجرايي پروژه را به ازاي هر پيمان  "تدكار شهاب" افزاري سامانه نرم

خود را داشته باشد و از آنجا كه تعريف پيمـان در  تواند گردش كار مختـص بهبه عبـارت ديگر هـر پيمان مي. كندمي

كاربران . نهايت گردش كار متفاوت در سامانه قابل تعريف خواهد بودنامحدود است، از اين رو بي" شهاب تدكار "سـامـانـه

نحوه گردش كار .) ..نظير كارفرما، مشاور، ناظر، پيمانكار، مديريت طرح و (توانند پس از تعريف عوامل اجرايي هر پيمان مي
شايان ذكر است كه هر عامل . ها از مرحله تهيه تا رسيدگي و پرداخت بين عوامل اجرايي پيمان را تعريف كنندوضعيتصورت

. هاي ساير عوامل اجرايي را نداردباشد و امكان ويرايش مقادير و رديفخـود مي) روايت(اجرايي فقط قـادر به ويرايش نسخه 
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وضعيت توسط هر عامل اجرايي، نسخه ارسال شده به كارتابل اي طراحي شده است كه پس تاييد و ارسال صورتنهافزار به گونرم
بر روي ) SMS(تواند با دريافت پيامك هر كاربر مي. شودي بعدي براساس نمودار گردش كار وارد ميعامل اجرايي تعريف شده

  .جديد به كارتابل خود مطلع گرددتلفن همراه و يا نامه در ايميل، از ورود كارهاي 

  نمودار گردش كار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، "شهاب تدكار "، سامانه ...)پيمانكار، ناظر، مشاور، كارفرما و (وضعيت پيمان به كارتابل هر عامل اجرايي پس از ورود صورت

پنجره صورت . كنديي را اعالم ميو يا ايميل، آغاز زمان رسيدگي به صورت وضعيت براي آن عامل اجرا SMSاز طريق ارسال 

ها، مقادير و كآل اطالعات روايت اي طراحي شده است كه هر عامل اجرايي، رديفبه گونه "شهاب تدكار "وضعيت در سامانه 
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به محض تغيير هر يك از . كندمشاهـده مي )Italic(خاكستري و مورب شده توسط عـامـل اجرايي قبل از خود را به شكل 

سازد كه در يك اين ويژگي كاربران را قادر مي. شودعوض مي )Bold(مشكي و پررنگ روايت قبل، رنگ رديف به هاي داده

ذكر اين نكتـه . هاي تغيير يافته را مشاهده و بررسي كنندنگاه از ميزان خط خوردگي صورت وضعيت آگاه شوند و به راحتي رديف
روايت جاري و عامل اجرايي كه هم اكنون گردش كار دراختيار اوست، ثبت ضـرروي است كه، تغييرات ايجاد شده، فقط براي 

  .شود و به هيچ وجه تاثيري در اطالعات عوامل اجرايي، قبلي نخواهد داشتمي

  

  پنجره تهيه و رسيدگي به صورت وضعيت
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  داشبورد مديريتي

اين . دهداندركاران و مديران قرار مياي را در اختيار دستلعادهاداشبورد مديريتي فوق "تدكار شهاب" افزاري سامانه نرم

ساختار و  هاساختار جغرافيايي پروژه، ساختار عوامل اجراييگفته يعني، تواند از تالقي سـه ساختـار پيشداشبورد مي

هاي انتخاب شده از سه اعمال يك بازه زماني مشخص بر گزينه. توليد شود) online(به صورت برخط  هابندي پروژهطبقه

 "شهاب تدكار" داشبورد مديريتي به عنوان مثال . دهدقرار مينظيري را در اختيار كاربران هاي بيگفته، گزارشساختار پيش

هاي وزارت، يك استان خاص و يا يك سازد تا از وضعيت پيشرفت كل پروژهيك مدير ارشد در وزارت راه و شهرسازي را قادر مي
  . باشديابي ميگفته قابل دستهمچنين ميزان مصرف مصالح نيز مشابه روند پيش. يك شهرستان خاص مطلع گردد پروژه در

  داشبورد مديريتي شهاب تدكار
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  آناليزبها و پيشنهاد قيمت

هاي مختلف را در سال بهاهاي فهرستبهاي رديفگفته تجزيههاي پيشعالوه بر توانايي "تدكار شهاب" افزاري سامانه نرم

بخشنامه ( 76574و ) درصد 65بخشنامه ( 4951هاي هاي بخشنامهافزار عالوه بر امكان تهيه همه فرماين بخش از نرم. دارد
اين امكانات عبارتند . گذارداي را در اختيار كاربران مي، امكانات مديريتي ويژه)بهاارايه پيشنهاد قيمت به تفكيك فصول فهرست

االت، مصالح و حمل و همچنين امكان اعمال هرست عوامل موثر در پروژه، فهرست عوامل به تفكيك نيروي انساني، ماشيناز ف
 .ي مورد نظر كاربرها، گروهي از عوامل و يا عوامل موثر در يك فصل خاص از پروژهضريب بر روي آناليز تك تك رديف

  يمتفهرست عوامل موثر در آناليز پروژه و پيشنهاد ق
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  برنامه ريزي، كنترل پروژه و مديريت منابع

و يا خـوانـدن اين ساختـار از  "شهاب تدكار "افزاري هر قرارداد در سـامانه نرم) WBS(امكان تعـريف ساختار شكست كار 

ها با بـرنامـه ت متـره و بـرآورد پروژهاي براي ارتباط ميان اطالعاالعادهتوانايي فوق، Microsoft Projectي نظير افزارهاينرم
هاي مرتبط با هـر فعـاليت در ساختـار شكست، به اين ارتباط از طـريق ارسال اطالعات رديف. كندها ايجاد ميبندي آنزمان

ر فعاليت، هاي مرتبط با هبا استفاده از آناليزبهاي رديف "دكارشهاب ت ". گيردشكل ميPrimavera و يا  MSPافزارهاي نرم

  Ganttترسيم نمودار. آوردهاي مربوط را فراهم ميفرآيند تخصيص منابع را به طور خودكار انجام داده و امكان دريافت گزارش

ها، بندي اجراي فعاليتافزارهاي مديريت پروژه، عالوه بر ارايه برنامه زمانبه نرم "شهاب تدكار "نيز پس از ارسال اطالعات 

در طول اجراي پروژه را در ) Cash Flow(هاي اجراي هر فعاليت و در نتيجه هزينه) Task Usage(ز هر فعاليت منابع مورد نيا
  .دهداختيار كاربران قرار مي

  MSPارسال ساختار شكست پروژه به 
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  توزيع منابع هر فعاليت در طول پروژه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار توزيع هر منبع در طول پروژه
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بهاي هاي مرتبط با هر فعاليت و تجزيهوزن ريالي و وزن فيزيكي هر فعاليت را با استفاده از رديف "شهاب تدكار " امانهـس

ي ريالي و يا فيزيكي را براساس مدت هر برنامه S‐Curveتواند نمودار از اين رو سامانه مي. كندها به طور خودكار محاسبه ميآن

امكان محاسبه  "شهاب تدكار" هاي وارد شده به سامانه صورت وضعيت. ريالي و يا فيزيكي آن ترسيم كندفعاليت و وزن 

تواند در هر لحظه رو سامانه ميازاين. آوردرا فراهم مي) Portfolio(ها درصد پيشرفت هر فعاليت در قرارداد، پروژه و يا سبد پروژه
اي با نمـودار برنـامـه S‐Curveها را از مقايسه نمـودار ارداد، پروژه و يا سبد پروژهآخرين وضعيت پيشرفت ريالي و يا فيزيكي قر

S‐Curve   واقعي)َActual(نفعان هاي مختلف ذي، بر اساس روايت) كنترل كرده و نمايش دهد...) پيمانكار، مشاور، كارفرما و.  

  
  هاروژهسبد پ/فيزيكي ، پروژه/وضعيت پيشرفت ريالي S‐Curveنمودار  
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  ها براساس روايت عوامل اجرايي پروژهوضعيتپيشرفت صورت نمودار
  ...)پيمانكار، مشاور، كارفرما و (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها و ميزان انحراف آنهاسبدپروژه/گزارش مقايسه منابع مصرف شده با برنامه پروژه
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  مستندات 

سامانه شهاب . دهدها را در اختيار كاربران قرار مي، آرشيو كاملي از مستندات پروژه"شهاب تدكار"بخش مستندات سامانه 

ها را به طور كامل بندي پيمانها و ساير سطوح طبقهها، طرحها، پروژهورود، بارگذاري، جستجو و بايگاني مستندات پيمانامكان 
و يا  Excel ،Word ،PDF ي استاندارد نظير متن، عكس، فيلم، نقشه،هاتوانند در قالب انواع فايلاين مستندات مي. كندفراهم مي

به . آوردبندي مستندات را بر اساس تعريف كاربر فراهم ميهمچنين سامانه شهاب امكان گروه .هر قالب ديگري بارگذاري شوند
بندي، فيلتر، جستجو و گزارش گروه ...توانند مستندات را در قالب مستندات فني، حقوقي، قراردادي و عنوان مثال كاربران مي

بندي هاي منحصر به فرد سامانه شهاب، امكان الصاق مستندات به سطوح مختلف در ساختار طبقهيكي از ويژگي. گيري نمايند
 ها و حتي ساختار شكست كار هرها، پيمانتواند مستندات مربوط به طرح، پروژهبه عنوان مثال شهاب تدكار مي. ها استپيمان

  .گيري كندرا به طور مجزا ثبت، بارگذاري، جستجو و گزارش) پيمان(قرارداد 

  مستندات قراردادها
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  خشنامه هاب

ها، نشريات، مقررات، بندي و بارگذاري تصاويـر بخشنامهورود متن، طبقهان ـامك، "شهاب تدكار"ها در زيرسامانه بخشنامه

ها و موسسات را با توجه به سطح دسترسي كاربـران در اختيار آن ها هاي داخلي سازماننامهينها و حتي آئمصوبات، دستورالعمل
ها، بلكه در متن آن ها توانند از امكان جستجوي پيشرفته نـه تنها در موضوع و عنوان بخشنامهاز اين رو كاربران مي. دهدقرار مي

)Full  Text  Search (گذاري بر روي متن و تصوير هر بخشنامه را در اختيار ب امكان نشانهسامانه شها. نيز برخوردار شوند
  .دهدكاربران قرار مي

  ها جستجو در متن بخشنامه 
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  گزارش نظارت هاي كارگاهي

 هايشود، بخش گزارشها انجام ميهاي پروژههاي مختلف از كارگاههايي كه در زماندهي بازديدها و نظارتبه منظور سامان
هاي نظارتي، امكان در اين بخش عالوه بر تعيين عوامل اجرايي و گردش كار گزارش. نظارت به سامانه شهاب افزوده شده است

سامانه پس از دريافت . نيز فراهم شده است) پيمان(ها و مستندات هر قرارداد هاي نظارت براساس بخشنامهمستندسازي گزارش
ن بارگذاري عكس، فيلم، نقشه و يا هر مستند ديگر مرتبط با گزارش نظارت و همچنين تاريخ و عنوان گزارش نظارتي، امكا
گيري از   شهاب تدكار قابليت جستجو، فيلتر و گزارش. آوردها و مستندات پيمان را فراهم ميارجاع موضوع گزارش به بخشنامه

هاي نظارتي را كه در گزارش... ساختار شكست كار و  ها به تفكيك تهيه كنندگان گزارش، موارد اشكال،اشكاالت اجرايي پروژه
  .درج شده است، دارد

  گزارش نظارت كارگاهي
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  وانايي هاي سامانه نرم افزاري شهاب تدكارت 
 هاي عموميويژگي

  .تقابليت استفاده در هر زمان و مكان دلخواه با استفاده از اينترن .Webسازي براي محيط طراحي و پياده

 ,Windowsهاي عامل قابليت استفاده در همه سيستم Unix, 

Android, IOS و غيره.  
 و غيره IE, Chrome, Firefoxقابليت استفاده بر روي همه مرورگرها 

  

ها و ياتاپها، لپهاي تلفن همراه، تبلتقابليت استفاده بر روي گوشي
 .PCكامپيوترهاي 

  .هاي كاربرانروي سيستم اندازي برعدم نياز به نصب و راه

هاي جاري و خاتمه يافته در پايگاه اطالعاتي ثبت و بايگاني اطالعات پروژه  .تمركز اطالعات همه ذي نفعان بر روي پايگاه اطالعاتي يكپارچه
  .متمركز

 بهافهرست
هايو به روزآوري فهرست1396تا سال 1377ل بها از ساهايفهرست

  .آينده
  .ها بهاي تمام سال ك رديف يا كلمه در فهرستامكان جستجو ي

  .ها ها، كليات و دستورالعمل كاربرد فهرست امكان استفاده از مقدمه فصل .رديفهربهمربوطمرتبط هاي رديف چاپ و مشاهدهامكان

  .امكان مشاهده و چاپ مصالح مشمول حمل مربوط به هر رديف  .1395 سال تا گاز و نفت فهرست

  .ابالغي بهاي فهرست دفترچه مانند بها فهرست فصول چاپ  .بهافهرست هاي رديف word وexcel به لارسا

و واحد يك رديف در رديف واحد، شرح امكان مشاهده روند تغييرات بهاي  .هاي مختلفهر رديف در سال) آناليزبهاي(بهاي امكان مشاهده تجزيه
  .هاي مختلفسال
 پيمان ها

  .مشخص كردن سطح طبقه بندي پيمان  .هاي سامانهن آرم شركت براي نمايش در گزارشامكان قرار داد

  ).Dynamic( مشخص كردن عوامل اجرايي به صورت پويا   .مشخص كردن محل استقرار

  .تعريف گردش كار  .مشخص كردن متولي ايجاد پيمان

  .ضيحات پيوست براي هر پيمانالصاق تو  .ي پيمانافزار از صفحههاي مختلف نرمامكان ورود به بخش

هاي مورد نظر امكان مشخص نمودن موقعيت جغرافيايي پيمان يا پيمان  .بهاجستجوي پيمان براساس نام، شماره قرارداد، سال كتاب فهرست
  .كاربر برروي نقشه

از روي اينترنت و يا نقشه هاي  Onlineهاي امكان استفاده از نقشه
Offline بارگذاري شده.  

  .ان افزودن فيلدهاي جديد به مشخصات پيمانامك
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 ضرايب
  .امكان اعمال ضرايب مختلف به بخش هاي مختلف  .ايجاد ضرايب مختلف به هر تعداد دلخواه

  .شده انتخاب هاي رديف مختلف، هاي ستون به خاص ضريب اعمال  .اعمال ضريب بر روي يك رديف، يك فصل، يك رشته و يا كل پروژه

دار و كار، پايه، ستارهپاي/هاي كاركردامكان اعمال ضريب بر روي رديف  .نظر مورد فصل و رشته رسته، حسب بر ايبضر كردن فيلتر
  .قيمت جديد به طور مجزا

 متره
مجلس و  ها به ترتيب ورود اطالعات، رديف، بخش، صورتنمايش داده .در متره...)طول،عرض و(نويسي براي هر رديف و هر سلولفرمول

  .جاماح
هاي مرتبط و امكانهاي اضافه يا كسربها در پنجره رديفنمايش رديف

 .وضعيت ها در متره، برآورد و صورت ها به ساير رديف مرتبط كردن آن
مجلس، نوع رديف، احجام، حاصل ،  جستجو براساس رسته، رشته ، صورت

  .شرح عمليات يا مالحظات
  ديگر رديف به شده، انتخاب هاي رديف يا رديف متره ريز انتقال .رديف ديگربهشده،انتخاب هاي يا رديف متره رديفكپي ريز

  .امكان انتقال ستون هاي عوامل اجرايي به همديگر .نقل ريزمتره و خالصه متره يك پروژه به پروژه ديگر

  .به ساختار شكست امكان تعريف رديف .سازي و ريزمتره ساختمان در يك پروژه ورود اطالعات ريزمتره راه

  .Excel از ريزمتره دريافت و ارسال امكان  .رديف هر كسربهاي و اضافه هاي رديف نمايش

 صورت به اعداد و انگليسي و فارسي حروف نوشتن براينويسيساده  .رديف هاي متره به جلسه صورت تخصيص امكان
  .تركيبي

  .كلي يا جزئي صورت به اجرايي عوامل ساير به اجرايي عامل مقادير انتقال  .زمان هم طور به اجرايي عوامل احجام مشاهده

  .اشتال جدول اطالعات از استفاده و دسترسي توانايي  كنندگان رسيدگي شده تصحيح هاي رديف سريع مشاهده

  .مجلس صورت هر در پيوست هاي فايل الصاق توانايي  .ريزمتره هاي رديف بين رديف درج امكان

-هاي مختلف نرمبها هنگام استفاده در بخشهاي فهرستباز ماندن كتاب  .بهاچندين رديف به طور هم زمان از كتاب فهرستتوانايي انتخاب 

 .افزار در حالت چند صفحه اي
  .ارتباط نحوه نمايش و رديف چند يا يك احجام كردن مرتبط  .بهايي فهرست هاي مغايرت نمايش

وبرآوردمترهدرقبل،ي،مترهجارمتره در رديف يك كلمقاديرنمايش
  .جاري بخش

 . متره در شده فيلتر هاي رديف گزارش توانايي
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بهمترهريزگزارشدرجداگانهطور به ها بخش جمعنمايشتوانايي
  .بخش تفكيك

 .دلخواه رنگ به اجرايي عوامل تفكيك به ريزمتره گزارش

 به ها بخش متره خالصه و متره خالصه ريزمتره، گزارشارسالكانام  .بخش هر تفكيك به يا كلي صورت به ريزمتره  گزارش
Excel و Word. 

  .پيوسته يا و مجزا  صفحه در فصل هر هاي رديف گزارش  .مجلس گزارش  صورت

  .متره خالصه گزارش و كاربر دلخواه هاي ترتيب به ريزمتره گزارش دريافت .گزارش خالصه متره

بها با هاي فهرستامكان مرتبط كردن ريزمتره و يا خالصه متره رديف .روز تاريخ و صفحه شماره انتخابي درج با گزارش ارائه
  .يكديگر

 برآورد
  .پروژه كل و بخش فصل، در جاري رديف حاصل و وزن نمايش .در يك پروژهبهافهرست هاي گوناگون استفاده از رشتهقابليت

  .گيري از آنها روژه و امكان گزارشها در پاعالم مغايرت  .ها رديف كردن فيلتر

  .Excel به اطالعات ارسال و دريافت امكان  . Excelهاي برآورد به صورت انتخابي به امكان ارسال ستون

 امكان و مرتبط هاي رديف پنجره در بها كسر يا اضافه هايرديفنمايش  .مشخص كردن درصد رديف هاي مرتبط به رديف هاي اضافه بها
  .برآورد در ها رديف ساير به ها آن كردن مرتبط

  .برآورد در كار مختلف هاي بخش تفكيك به متره نقل  .ديگر پروژه به پروژه يك از اطالعات نقل امكان

  .ضرايب پنجره در مجزا طور به ها بخش انتخاب توانايي  .فيلتر كردن ضرايب بر حسب رسته، رشته و فصل مورد نظر

  .خاص ضريب براي محاسباتي عبارت تعريف امكان  .شده انتخاب هاي رديف مختلف، هاي ستون به خاص ضريب اعمال

  .به صفحه متره بدون خارج شدن از صفحه برآورد ورود امكان  .مقدار براي محاسباتي عبارت تعريف امكان

  .روز تاريخ و صفحه شماره انتخابي درج با گزارش ارائه  .شكست ساختار به ها رديف كردن مرتبط

  .گزارش خالصه مالي رشته  .مقادير فهرست دفترچه گزارش

  .بخش هر تفكيك به يا كلي صورت به ها گزارش دريافت  .گزارش خالصه مالي كل
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  .4951 بخشنامه مناقصه در شركت گزارش  .100 -76574 بخشنامه مناقصه در شركت گزارش

  .Wordو  Excelبه نرم افزار  امكان ارسال كليه گزارش ها  .پيشنهاد و برآورد مقايسه گزارش

 حمل
  .محاسبه مقادير مصالح مصرفينمايش مراجع مـورد استفـاده براي.ترين بانك اطالعاتي مستندات مقادير مصالح مصرفي مشمول حملكامل

هاي  هاي بهاي سال ي فهرستهاي محاسبه مقادير مصالح مصرفي براروش .وضعيتهاي حمل به برآورد و يا صورت اضافه كردن خودكار رديف
  .مختلف

  .وارد كردن كيلومترهاي  مختلف براي يك كاال   .مصالح حمل مسير براي مسير  نوع هر انتخاب امكان

وفصولمقدمهازواحدتبديلضرايب پرت، مقادير، خودكارمحاسبه
  .كليات

گزارش مقادير مصالح مصرفي و حمل مصالح و ارسال آنها به 
WordوExcel.  

مشاهده هم زمان مقدار مصالح مصرفي و فواصل حمل براي عوامل اجرايي  .حمل پنجره در ترابري و راه وزارت حمل فواصل جدول
 .تعريف شده

 آناليزبها

  .تهيه فهرست عوامل موثر در پروژه  .همراه با نرخ عوامل فهرست بها 1394مشاهده و چاپ تجزيه بهاي سال 

  .امكان تغيير قيمت هاي پيشنهادي عوامل  .پروژه به ترتيب درصد وزنيمشاهده عوامل موثر در 

76574و بخشنامه ي)درصد65(4951تهيه تمامي فرم هاي بخشنامه 
  ).تفكيك فصول(

براي رديف، فصل و كل ) پلوس و مينوس(محاسبه ضريب اضافه يا تخفيف
  .پروژه

  .فهرست عوامل خاص كاربرامكان تهيه   .امكان تغيير آناليزها، براي هر پروژه

  .انتقال آناليزهاي يك پروژه به پروژه ديگر  .امكان استفاده از آناليزهاي يك رديف در رديف هاي ديگر

مصالحآالت،ماشيندستمزد،برايآناليز جاي به مقطوع مبلغكردنوارد
  .حمل و

 اعمال ضريب در نرخ عوامل به تفكيك نيروي انساني، ماشين آالت، مصالح
  .و حمل و نيز به تفكيك يك فصل از پروژه

  .امكان آناليز رديف هاي يك بخش به صورت كلي و يا درصدي از پروژه  .انتخابي صورت به بخش يك هاي رديف از درصدي آناليز نمايش توانايي

  .كسلتوانايي خواندن قيمت فهرست عوامل كاربر از ا  .ديگر بخش از جاري بخش مشابه هاي رديف آناليز نقل

- هاي ساختماني ايران، سنديكاي شركتقيمت روز عوامل سنديكاي شركت  Word,Excel,Jpeg,Tiff افزار نرم به گزارشات ارسال امكان

  .سازي ايرانهاي راههاي تاسيساتي و صنعتي ايران و انجمن شركت
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امكان فيلتر كردن عوامل به تفكيك نيروي انساني، ماشين آالت، مصالح
 .اسبه ي سريع جمع عوامل بر اساس فيلتر انجام شدهو حمل و مح

  .محاسبه ي آناليز رديف ها با در نظر گرفتن درصد رديف هاي مرتبط

  .امكان نمايش خالصه آناليز براي رديف هاي آناليز شده  .مختلف هاي بخش در رديف يك متفاوت آناليز انجام

  .آناليزبها بخش در فصل هر ميانگين رشد امكان محاسبه  دارستاره هايرديف امكان آناليز

 صورت وضعيت

  .وضعيت از برآورد اوليه امكان خواندن اطالعات صورت  .در يك پروژهبها  فهرست هاي گوناگون استفاده از رشته قابليت

  .كار مختلف هاي بخش تفكيك به متره نقل  .ديگربه پروژه از يك پروژه اطالعات امكان نقل 

 . Excel از دريافت امكان  .ها فيلتر كردن رديف

  مرتبط هاي رديف پنجره در بها كسر يا اضافه هاي رديف نمايش  .آنها از گيري گزارش امكان و پروژه در ها مغايرت اعالم

اجراييتمام عواملبرايخودكاربه طور شماره رديف ها و احجامكپي
  .Italic به صورت آن نمايش و شده تعريف

 قرار با كل جمع ، بخش جمع  فصل،جمع به مربوط اطالعاتمشاهده
  .اجرايي عوامل تمامي در رديف شماره هر روي بر گرفتن

  .شده انتخاب هاي رديف مختلف، هاي ستون به خاص ضريب اعمال .مقداربراي محاسباتي عبارتتعريفامكان

  .انتخابي به صورت ها رديف نمايش .ضرايب پنجره در مجزا طور به ها بخش انتخاب توانايي

 صفحه از شدن خارج بدون ديگر هاي وضعيت صورت بهورودامكان  .وضعيت صورت صفحه از شدن خارج بدون متره صفحه به ورود امكان
  .وضعيت صورت

 تمامي در عوامل انتخاب يا اجراييعوامل تمام همزمان نمايشامكان  .روز تاريخ و صفحه شماره انتخابي درج با گزارش ارائه
  .ها گزارش

  .رشته مالي خالصه گزارش  .صورت وضيعت گزارش

  .بخش هر تفكيك به يا كلي صورت به ها گزارش دريافت  .گزارش خالصه مالي كل

  .Word و Excel به ها گزارش كليه ارسال امكان  .امكان تعريف گردش كار بين عوامل اجرايي براي هر صورت وضعيت

 تعديل
تعريف شده در قسمت عوامل اجرايي به صورت مقادير با تعديلمحاسبه
  .نامحدود

 نظارت معاونت توسط شده اعالم 3 و2 پيوست هاي شاخصآخرين
  .راهبردي
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 Interpole). (دوره  هر در كاركرد مبلغ محاسبه  .ها فصل جمع واردكردن با تعديل محاسبه

 صورت دو بين كارگاه تعطيلي روزهاي گرفتن نظر در با تعديليمحاسبه  .پروژه يك جازغيرم تاخير زمان در ميانگين شاخص محاسبه
  .وضعيت صورت يك داخل يا و وضعيت

  .دريافت گزارش تعديل، خالصه تعديل و تعديل به تفكيك مبالغ فصل ها  .امكان تعريف شاخص جديد براي فصل ها و رشته هاي جديد

هربرايايرشتهيافصليهايخصشا از استفاده با تعديليمحاسبه
  .وضعيت صورت

 .كار پاي مصالح هاي رديف تعديل براي فصل تعريف

  .وضعيت صورت نوشتن بدون تعديل، گيري گزارش امكان  .داشتن گردش كار براي عوامل اجرايي تعريف شده

محاسبه ي تعديل با در نظر گرفتن ضرايب تعريف شده و يا بدون در نظر
  .گرفتن ضرايب

  .محاسبه ي تعديل رشته ي تجهيز و برچيدن كارگاه طبق بخشنامه

  Word,.Excel,Tiff, Jpeg به تعديل هايگزارش ارسال امكان  .روز تاريخ و صفحه شماره انتخابي درج با گزارش ارايه

  .تعديل ضريب اعشار تعداد و درصد تغيير امكان  .نشده اعالم هايشاخص براي الحسابعلي دوره و سال تعريف

ي تعديلها بدون خارج شدن از صفحهوضعيتي تعديل صورتمحاسبه
  .فعلي

  

 كنترل پروژه
براي هر پيمان و يا سبد پيمان ها  S‐Curveترسيم نمودار 

)Portfolio(  افزار توانايي خواندن و ارسال ساختار شكست از نرمMSPوPrimavera.  

  .PrimaveraوMSP افزار ارسال برآورد و آناليزبها به نرم
  

  .ها در زمان پروژه توزيع منابع و هزينه
  

 .PrimaveraوMSPافزار  هاي پروژه در نرم بندي بر اساس بخش زمان
  

هاي برنامه  هاي تعريف شده توسط كاربر به جاي فعاليت استفاده از بخش
  .بندي زمان

  .به طور خودكار) بخش(تعيين درصد دخالت هر رديف در فعاليت 
  

 .هاي گوناگون پروژه به هر تعداد سطح دلخواه ان شكستن بخشامك
  

اي و واقعي با استفاده از برآورد و برنامه S‐Curveترسيم و مقايسه   .PrimaveraوMSPتوانايي پشتيباني از نرم افزار فارسي ساز در محيط 
  .صورت وضعيت
 ساختار عوامل اجرايي

و چند  (Dynamic)تعريف ساختار سازماني به صورت پويا
 .(Multi Level)سطحي

  .ها به صورت نامحدود و مستقلتعريف و انتصاب عوامل اجرايي پروژه

 .هاي مختلفعملكرد متفاوت عوامل اجرايي در پروژه  .استفاده از عوامل اجرايي به صورت همزمان در چندين پروژه
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نيامكان گزارش گيري از يك يا چند عامل اجرايي در بازه هاي زما
  .متفاوت

 .موس Drag downامكان تغيير جايگاه عوامل اجرايي با استفاده از  

  .تعريف اطالعات جديد براي هر عوامل اجرايي .امكان جستجوي عامل اجرايي تا پايين ترين سطح

  .عامليnر عاملي و هاي دو عاملي، سه عاملي، چهاامكان تعريف پروژه  .امكان تعريف امضاء الكترونيكي براي هر عامل اجرايي

 هاساختار جغرافيايي پروژه

 چند (Dynamic)تعريف ساختار جغرافيايي پروژه ها به صورت پويا 
  .)Multi Level(سطحي

  .سطح ترين پايين تا ساختار جغرافيايي جستجوي امكان

  .موس Drag down  از استفاده با محل پروژه ها هجايگا تغيير امكان  .متفاوت زماني هاي بازه ساختار جغرافيايي در  از گيري گزارش امكان

هاي مورد نظرامكان مشخص نمودن موقعيت جغرافيايي پيمان يا پيمان
  .كاربر برروي نقشه

هاي از روي اينترنت و يا نقشه Onlineهاي امكان استفاده از نقشه
Offline بارگذاري شده.  

  هابندي پروژهساختار طبقه
 چند) Dynamic( پويا به صورت بندي پيمان طبقه ساختار تعريف
  .)Multi Level(سطحي

  .سطح ترين پايين طبقه بندي پروژه ها تا جستجوي امكان

 Drag down  از استفاده با ها پروژه بندي طبقه جايگاه تغيير امكان  .متفاوت زماني هاي بازه طبقه بندي پروژه ها در  از گيري گزارش امكان
  .موس

 )ربع زيربنامتر م(سرجمع

  .زيربنا مترمربع هاي پروژه وضعيت صورت و برآورد گيري گزارش و محاسبه  .پروژه پيشرفت درصد و شكست ساختار براساس وضعيت صورت محاسبه

هاي سرجمع به صورت درصدي امكان ورود اطالعات صورت وضعيت پروژه  .هاي سرجمعخودكار برآورد پروژه سازي بهنگام 
  .و يا مقداري
 داشبورد مديريتي

گيري براساس ساختارهاي عوامل اجرايي، ساختار جغرافياييگزارش
ي زماني تعريف شده مورد ها در بازهها و ساختار طبقه بندي پروژهپروژه

ي هاي يك يا چند عامل اجرايي در بازهاطالع از پيشرفت تمامي پروژه
  زماني تعريف شده مورد نظر كاربر

...هاي يك استان، شهرستان، بخش ويش وضعيت پيشرفت پروژهنما
  ي زماني مورد نظر كاربربراساس ساختار جغرافيايي در بازه

ها بندي پيمانها در هر سطح از ساختار طبقهنمايش وضعيت پيشرفت پروژه
 ي زماني مورد نظر كاربرو در بازه

ي صفحه اول سامانه بهامكان الصاق نمودارهاي گوناگون مديريتي بر رو
  ازاي هر كاربر

به روزآوري برخط داشبورد مديريتي با ازاي تغييرات رخ داده در سامانه 
  شهاب تدكار

 هابخشنامه

  نشريات و ضوابط فني اجراييهاي سازمان برنامه و بودجهحاوي كليه بخشنامه
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 هاي اجراييلها و دستورالعمنامهآئين گانه مقررات ملي ساختمان22مباحث

  هاقابليت جستجو در متن، موضوع و عنوان بخشنامه  هاي جديد در سامانه توسط ادمينقابليت بارگذاري متن

  هاايجاد ساختار سلسه مراتبي در نگهداري بخشنامه  هاي فعال از ملغي شده و غيرفعالقابليت جداسازي بخشنامه

  ) Crop(ها مشخص كردن بخشي از تصاوير بخشنامهامكان   هاامكان نشانه گذاري در متن بخشنامه

 مستندات

ها نظير،بندي پيمانامكان الصاق مستندات به هر يك از سطوح طبقه
 و ساختار شكست) قرارداد(نامه، طرح، پروژه، پيمان موافقت

هاي مورد نظر كاربر نظير، بندي مستندات براساس گروهامكان گروه
  ...حقوقي و  مستندات فني، قراردادي،

بندي به تفكيكامكان جستجوي مستندات هر يك از ساختارهاي طبقه
  ....طرح، پروژه، پيمان و 

 Thumbnail امكان مشاهده آلبوم مستندات به صورت 

يابي به مستنداتتعريف سطوح دسترسي كاربران براي دستامكان
  قراردادها

تجو براي هر يك از امكان يادداشت گذاري و درج شرح با قابليت جس
  مستندات 

 هاي نظارتيگزارش

ي مختلف در قالب يك امكان درج بازديدهاي انجام شده از چند پروژهامكان تعريف عوامل گزارش نظارتي در سطح هر پيمان
  گزارش نظارتي

 د پروژه به طور يك جا براي مديرامكان ارسال گزارش نظارتي جن مختلف در يك گزارش نظارتي) اساليدهاي(هاي امكان درج برگه

ها و يا مستندات گزارش نظارتي به بخشنامه) اساليد(امكان ارجاع هر برگه   امكان الصاق هر نوع فايل به گزارش نظارتي
  پيمان

براساس  هاي نظارتي مختلفامكان جستجوي موارد درج شده در گزارش  امكان مشاهده وضعيت گزارش نظارتي و نحوه پاسخ گويي به آن
  ...گزارش دهنده، عنوان گزارش، مورد اشكال، ساختار شكست و 
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  قابليت هاي گزارشگيري و جستجو

  گزارشگيري   
 (Pinned Reports)به ازاي هر كاربر ) پويا(داشبورد براي گزارش هاي مديريتي به صورت دايناميك  -

  (Favorite Reports)  آنها خروجيها و رجوع مستقيم به تمامي گزارش ذخيره كردن تنظيمات -
 هاي ذخيره شدهامكان ذخيره كردن تنظميات تمامي گزارش ها با نام دلخواه و بازخواني آنها از فهرست گزارش -

 .نفعان موجود در ساختار عوامل اجراييها براي هر يك از ذيپروژه/ گزارش وضعيت پروژه  -
 .جغرافيايي مناطقها براي هر يك از پروژه/ گزارش وضعيت پروژه  -
 ...).بودجه، موافقتنامه، طرح، قرارداد و (ها بندي پروژهدر هر سطح از ساختار طبقهها پروژه/ گزارش وضعيت پروژه  -

 .در بازه زماني مورد نظر كاربرها پروژه/ گزارش وضعيت پروژه  -
بندي در بازه زماني مورد نظر هبا تالقي ساختارهاي عوامل اجرايي، جغرافيايي، طبقها پروژه/ گزارش وضعيت پروژه  -

 ).پويا(كاربر به صورت دايناميك 

 .Primaveraو يا  MSPگزارش نمودار گانت پس از ارسال به  -
 .هاپروژه/ گزارش نمودار توزيع منابع پروژه  -
 .هاپروژه/ گزارش منابع مورد نياز پروژه  -
 .هاپروژه/ پيشرفت ريالي و يا فيزيكي پروژه  S‐Curveگزارش نمودار  -
 .ها با برآوردهاي مختلف و مقايسه آنهاي موجود در سامانه بر اساس روايتوضعيتگزارش آخرين صورت -
  .هاي سامانهشركت براي نمايش در گزارش/ سازمان امكان قرار دادن آرم  -
 . متره در شده فيلتر هايرديف گيري ازگزارش توانايي -
  .بخش تفكيك به متره ريز گزارش در جداگانه رطو به )هافعاليت(هابخش جمع نمايش توانايي -
 .دلخواه رنگ به اجرايي عوامل تفكيك به ريزمتره گزارش -
  .بخش هر تفكيك به يا كلي صورت به ريزمتره  گزارش -
  .مجلس گزارش صورت -
  .پيوسته يا و مجزا  صفحه در فصل هر هاي رديف گزارش -
 .گزارش خالصه متره -
 .متره خالصه گزارش و كاربر دلخواه يها ترتيب به ريزمتره گزارش دريافت -
 .روز تاريخ و صفحه شماره انتخابي درج با گزارش هيارا -
 .هاهاي پروژهگيري از مغايرت امكان گزارش -
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  .مقادير فهرست دفترچه گزارش -
  .گزارش خالصه مالي رشته -
  .گزارش خالصه مالي كل -
  .بخش هر تفكيك به يا كلي صورت به ها گزارش دريافت -
  .100 -76574 بخشنامه مناقصه در شركت گزارش -
  .4951 بخشنامه مناقصه در شركت گزارش -
  .هاي پيمانكارانپيشنهاد و برآورد مقايسه گزارش -
  .JPGو  PDFوهمين طور به صورت  Wordو  Excel هايافزارها به نرمامكان ارسال كليه گزارش -
  .هادريافت گزارش تعديل، خالصه تعديل و تعديل به تفكيك مبالغ فصل -
  .هاي زماني متفاوتيك يا چند عامل اجرايي در بازههاي روايتگيري از امكان گزارش -
  .زيربنا مترمربع هاي پروژه وضعيت صورت و برآورد گيري گزارش و محاسبه -

  جستجو   
 .هاي موجود در سامانه شهاب تدكارهاي جدولامكان جستجو در همه ستون -
 .هاي سامانهورت مجزا و يا تركيبي در همه جدولامكان فيلتر كردن يك يا چند ستون به ص -
  .ها بهاي تمام سال امكان جستجو يك رديف يا كلمه در فهرست -
  .بهابراساس نام، شماره قرارداد، سال كتاب فهرست ...و/ طرح / پروژه /  جستجوي پيمان -
  .مالحظاتمجلس، نوع رديف، احجام، حاصل ، شرح عمليات يا  جستجو براساس رسته، رشته ، صورت -
  .حوسط در همهامكان جستجوي عامل اجرايي  -
  .حوسط در همه ساختار جغرافيايي جستجوي امكان -
  .در همه سطوحها طبقه بندي پروژه جستجوي امكان -

  مشخصات بانك اطالعاتي سامانه شهاب تدكار
- Microsoft SQL Server 2014 

- Tune  باالهاي  تراكنشاز  پشتيباني منظوربه  ديتابيسكردن مناسب 

 4 File groups, Tuned cluster indexes, Indexed views, Managing Statistics, … 
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  خالصه ويژگي هاي فني
  

افزارهاي تحت وب استفاده شده است كه در هاي روز دنيا در زمينه توسعه نرمدر توسعه سامانه شهاب از آخرين و بهترين فناوري
  :شده استها اشاره جدول زير به طور خالصه به آن

  

 Technology / Standard Component  توضيحات

  Multi tier  Architecture Style  سبك معماري

 OS (Server)    سيستم عامل سرويس دهنده

  NET 4.6 Architecture Framework.  افزارچارچوب معماري نرم

 RDBMS    مديريت پايگاه داده

 Web Forms/MVC/SPA UI Type  واسط كاربر

   تكنولوژي ساخت صفحات
Web Forms Technology 

 MS IIS Server 7.5 Web Server  سرويس دهنده وب

   مرورگر وب
Web Browser 
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 معماري نرم افزار

  N Layer / 3‐tier Application) فيزيكي و منطقي( طراحي بر مبناي معماري چنداليه -

 افزارين بستر تبادل اطالعات با ساير سامانه هاي نرمبه منظور فراهم كرد) SOA(طراحي سرويس گرا  -

 سطح  Nبا ويژگي ارث بري در  Role‐Based Securityتوسعه الگوي امنيتي  -

 فن سازمان توسط محصول امنيتي ارزيابي( اداري اتوماسيون حفاظتي پروفايل اساس بر ISO 15408رعايت استاندارد  -
 )انفورماتيك صنايع قاتتحقي مركز و) افتا( ايران اطالعات آوري

هاي به منظور يكسان كردن خروجي گزارش )ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه( ISIRI 6219 رعايت استاندارد -
  ...) ارقام فارسي، جداكننده هزارگان، مميز اعشار و (فارسي 

در حجم باالي  )ز هردوو يا تركيبي ا( Web Gardenو  Web Farmsبه دو صورت سرور  وبكردن  امكان كالستر -
  كاربران تراكنش

 سازي براي هر كاربر با قابليت شخصي) ماژوالر(طراحي بستر داشبورد پويا -

هاي داشبورد به منظور افزايش سرعت در نمايش داشبورد و كاهش حجم بار كردن گزارش Cacheطراحي بستر الزم براي  -
 سرور

  . ها توسط هر كاربرسازي و بازيابي تنظيمات تمامي گزارشطراحي بستر الزم به منظور افزودن قابليت ذخيره -

هاي بندي آيتمبا امكان گروه Customized Workflow Engine (State Machines)كار پويا موتور گردش -
 مشابه و ارسال موازي به چندين كارتابل

 )Single Sign On Services/SSO(هاي احراز هويت طراحي بر مبناي امكان اتصال به سرويس -

افزار از مفاهيم جنبي و به منظور تفكيك كدهاي اصلي نرم 1AOPبا استفاده از مدل  Cross Cuttingطراحي مفاهيم  -

و ) Security(، كنترل سطوح دسترسي)Logging(منظور مواردي چون ثبت رخدادها. (تر كدهاتر و بهينهنگهداري ساده

 )است) AuditLoggins(  تاريخچه تغييرات

 )و در سطح مرورگر IIS، در سطح سرور، در سطح Complieزمان (ها در چندين سطح كردن داده Cacheسازي و هفشرد -
                                                            

1 Aspect Oriented Programming 
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 هاي مختلف سامانهساز با امكان الصاق به بخشطراحي ماژول فرم -

 طراحي ماژول آرشيو و بايگاني مستندات فني -

 )در سمت كالينت و هم در سطح پايگاه دادههم (سطحي بهينه  Nطراحي بستر الزم براي ايجاد ساختارهاي درختي  -

با امكان ارتباط با مراجع تامين ) پراكسي( هاي جغرافيايي در سه حالت آنالين، آفالين و نمايندهطراحي بستر استفاده از نقشه -
 كننده مختلف

 Serverويژگي ها و فناوري هاي سمت 

- .Net Framework 4.6  
- Microso  SQL Server 2014  
- Windows Server 2008R2 ) شودپيشنهاد مي 2012استفاده از ويندوز سرور( 

- En ty Framework 6.0 

- MVC 5.0 براي ارايه اليه رابط گرافيكي 

- Web Api/RESTfull )هاي يا سرويسHTTP (گرا ها به صورت كامال سرويسبراي ارايه داده)SOA( 

- Signal R /Web Sockets )سرعت باالتر تعامل بين كالينت و سرور استفاده  فناوري است كه براي) آر -سيگنال
 شودمي

- Javascript+CSS Bundleing برنامه و افزايش سرعت ) استاتيك(هاي ثابت به منظور كاهش تعداد و حجم فايل
 بارگذاري

- Image Spriting به منظور يكي كردن تمامي تصاوير در يك فايل و كاهش ترافيك شبكه و افزايش سرعت بارگذاري 

- JSON سرور/ها و افزايش سرعت تعامالت كالينتبه عنوان فرمت تبادل داده به منظور كاهش حجم داده 

 و اليه رابط گرافيكي) گراسرويس(معماري كامال مجزاي اليه داده  -

- OAuth   وOpenId  به منظور احراز هويت كاربران ار طريقActive Directory هايي چون و يا سايتgmail ،

yahoo،  LinkedIn  و... 
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- Sessionless  بودن به منظور استفاده ازWeb Farm افزار بر روي چند سرور فيزيكي مجزايا قابليت اجراي نرم . 

- Reporting Service Client(RDLC) هاي متنوع با انواع خروجي و رعايت استاندارد به منظور ايجاد گزارشISIRI 

 )ر اساس يوني كدتبادل و شيوه نمايش اطالعات فارسي ب( 6219

 :سازي عملكرد پايگاه داده با استفاده ازبهينه -

o Tune  كردن مناسبتDatabase  هاي باال تراكنش پشتيباني از منظوربه )OLTP( 

o  تفكيك ساختار ديتابيس بهFileGroups  ديتا، الگ، فايل، مانيتورينگ(هاي مجزا( 

o  Tuned Cluster Index ،Indexed Views ،Managing Statistics  و... 

 )تربرابر كم حجم 4تا  3حدود ( GZipبا استفاده از  IISها در سازي تمامي خروجي صفحات و دادهفشرده -

سطح با قابليت اعطا به كاربر و يا گروه كاربران بطور مجزا در دو ساختار درختي  nساختار امنيت با قابليت ارث بري در  -
 ن در سطح كلي سيستم و يا پايين ترين سطح پيمانعوامل اجرايي و طبقه بندي پيمان و همچني

 

  Clientويژگي ها و فناوري هاي سمت 

- HTML 5.0 

- Javascript 

- Sencha ExtJs 5.0 ) هاي از شركت% 60فناوري مورد استفاده در بيش ازFurtune 100( 

 ...)و ActiveX ،FlashPlayer(مستقل از هرگونه افزونه  -

 ....) و  Firefox ،Chrome ،Operaبه باال،  IE 10(ا قابل استفاده در تمامي مرورگره -

 Windows(مستقل از انواع سيستم عامل  - Widnows  XP  to  10,  Linux,  Apple  Mac  Os,  iOs, 

Andriod,… ( بدون نياز به نصب هرگونه افزونه)Add‐ons( 

، PC  ،Laptop ،Mobile(وب دارند هايي كه مرورگر استاندارد مستقل از سخت افزار و قابل استفاده در تمامي دستگاه -

Tablet ،Smart Phones ،Smart TVs  و(...  

 )تبلت ويژه ژستچرهاي از پشتيباني و انگشت با ترراحت كار براي( Tabletداراي تم اختصاصي براي استفاده در  -
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 : داراي سه ساختار مختلف كار با برنامه  -

o هاي تحت مشابه  برنامه(اي پنجرهDesktop .( 

o اشغال حجم كمتر حافظه) مناسب براي كار با تبلت(اي صفحه تك 

o اي چند صفحه)multi‐tab (ايمناسب كاربران حرفه 

- Full Client Caching افزار و كاهش قابل توجه حجم تمامي صفحات به منظور افزايش قابل توجه سرعت اجراي نرم
 ترافيك شبكه

 كارردشبه منظور نمايش گرافيكي گ JsPlumbاستفاده از  -

  ويژگي ها و فناوري هاي توسعه نرم افزار

- Visual Studio 2015 افزاربه عنوان محيط اصلي توسعه نرم 

 افزار در فرآيند توسعه نرم Agile Scrumاستفاده از  -

Team Foundaاستفاده از  - on Server 2015 (TFS) به منظور كنترل و مديريت پروژه 

 )Build Server(افزار يريت ايجاد، نشر و توزيع نرمبه منظور مد MS Buildاستفاده از  -

 T4استفاده از  - Templates ،Powershell  Scripts  به منظور ايجاد ابزاري ويژه براي توليد كد)Code 

Generator ( به صورتIntergrate  شده درVisaul Studio 

  Microsoft Test Managerه از افزار با استفادها و اجراي تست نرم Test Planها،  Test Caseمديريت  -

 )توسعه، تست و اجرايي(به منظور مديريت نسخه هاي مختلف نرم افزار  Branching & Mergingاستفاده از  -
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  شماي كلي از خط توليد سامانه شهاب تدكار شامل

 )Production(و عملياتي ) Next(تيهاي آ، نگارش )Main(خطوط توليد اصلي 
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  زيرساخت مورد نياز براي نصب و راه اندازي حداقل
با توجه به تعداد كاربراني كه از نرم افزار استفاده مي كنند، زيرساخت موردنياز براي نصب و راه اندازي نرم افزار مي تواند متفاوت 

  :كاربر مي باشد  100شرايط زير، حداقل مورد نياز براي كار با سامانه با حدود . باشد

  : مورد نياز نرم افزاري حداقل بستر 

Microso  سرور ويندوز  Windows Server 2008R2 (2012 is preferred) 

Microso  ديتابيس  SQL Server 2014 SP2 (Enterprise Edition) 

 IIS  كارگزار وب

  

  :حداقل بستر مورد نياز سخت افزاري 

  Intel® Xeon® CPU E5‐2603 @ 1.80GHz  پردازنده

(2 Physical Processors/4 Virtual Processors) 

 RAM 8 GB (16GB Receommended)حافظه 

 GB2 50  حافظه جانبي

  

  :حداقل بستر شبكه 

 Local Intranet 100Mb  شبكه داخلي

   ADSL/Cable 1024Kb شبكه اينترنت

Valid IP Address 

  /Check this: https://icert.ca  )در صورت نياز( SSLگواهي

  
                                                            

  .با توجه به نوع استفاده از سامانه، ميزان فايل هاي پيوست و صورتجلسه ها اين ميزان ميتواند متغير باشد 2
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  :بستر قفل سخت افزاري 

قابل استفاده باشد  USBبراي نصب و راه اندازي قفل سخت افزاري الزم است كه وب سرور مربوطه داراي يك پورت فيزيكي 

ود نداشته بر روي وب سرور وج USBاما در صورتيكه امكان دسترسي به پورت . تا دانگل مربوط به قفل بر روي آن سوار گردد
باشد الزم است كه سرور ديگري در شبكه ميزبان قفل سخت افزاري باشد تا وب سرور از طريق مكانيزم شبكه به آن قفل ارتباط 

 .برقرار كند

  : بستر ارتباط با نقشه 

  :الزم است كه يكي از شرايط زير فراهم باشد) map(در صورت نياز به راه اندازي نقشه جغرافياي

يا مرجع مورد استفاده منطبق با آنرا داشته ) openstreetmap.org(ترسي به سرور نقشه جغرافيايي كالينت ها دس -
 .باشد

يا مرجع مورد استفاده منطبق با آنرا را ) openstreetmap.org(وب سرور دسترسي به سرور نقشه جغرافيايي  -
 .داشته باشد

  .باشد داشته OSM اساس بر را نقشه آفالين اطالعات سازمان  -

  

  

  

  



  

  71 از 44 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

   سازماني ختاراس

  

  

  

  

  

  
  افزارجدول مدارك تحصيلي كاركنان شركت مهندسي تدكار نرم

  جمع  پاره وقت  تمام وقت  مدرك تحصيلي  رديف

  2  -  2  ديپلم و فوق ديپلم  1
  10  -  10  كارشناسي  2
  16  2  14  كارشناسي ارشد  3
  2  1  1  دكترا  4

  30  3  27 جمع



  

  71 از 45 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

          هاواهينامهگ

  تدكارمهندسي شركت  گواهي رتبه بندي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  71 از 46 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  تدكارمهندسي گواهي رتبه بندي شركت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  71 از 47 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  تدكار مهندسي شركت مجوز فعاليت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  71 از 48 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  گواهي تاييد فني سامانه شهاب تدكار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  71 از 49 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  سامانه شهاب تدكار ثبتگواهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  71 از 50 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  گواهي ثبت سامانه شهاب تدكار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  71 از 51 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  سامانه شهاب تدكار ارزيابي امنيتيگواهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  71 از 52 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  3با ديگر سايت هاي معتبر داخلي و خارجي "شهاب تدكار"مقايسه ميزان امنيت تبادل اطالعات در سامانه 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

                                                            
 .باشدمي https://www.ssllabs.comمقايسه، سايت مرجع  3



  

  71 از 53 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  سامانه شهاب تدكار سالمتگواهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  71 از 54 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  مراني شهاب تدكار در دانشگاه شريفهاي عگواهي برگزاري كارگاه آموزشي مديريت پروژه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 55 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  هاي كارفرمايي بزرگ دانشگاه شريفهاي عمراني در سازمانكارگاه آموزشي مديريت پروژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 56 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  گواهي ارايه مقاله و سخنراني در كنفرانس بين المللي صنعت احداث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 57 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  ارايه مقاله و سخنراني در كنفرانس بين المللي جامعه الكترونيك گواهي    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 58 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  دوره آموزشي  مديريت كسب و كارهاي موفقگواهي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 59 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

          هاقديرنامهت

  
  رضايت نامه سازمان برنامه و بودجه كشور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 60 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  
  ه و بودجه كشورتقدير نامه سازمان برنام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 61 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  سازمان برنامه و بودجه كشور 1396سال  قدرداني از دست اندركاران تهيه فهرست هاي بهاي
  )سافات(با استفاده از سامانه ملي فهرست بها و تعديل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 62 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  ن برنامه و بودجه كشورسازما 1395سال قدرداني از دست اندركاران تهيه فهرست هاي بهاي 
  )سافات(با استفاده از سامانه ملي فهرست بها و تعديل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 63 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  ريزيتقديرنامه سازمان مديريت و برنامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 64 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  شهرداري تهران نامهريقدت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 65 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  لوح سپاس معاونت فني و عمراني شهرداري تهران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 66 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  ، مركز مراقبت بعد از خروجقوه قضاييه نامهريقدت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 67 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  هاي ساختماني ايرانتقديرنامه سنديكاي شركت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 68 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  هاي ساختماني ايرانسنديكاي شركت لوح تقدير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 69 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
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  سازي ايراناي راههتقديرنامه انجمن شركت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 70 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع
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  هاي تاسيساتي ايرانتقديرنامه سنديكاي شركت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  71 از 71 :صفحه

والت ق  کاری   و   وا یات  ،     رزو  ،  
   كشور سازمان برنامه و بودجه) سافات(ديل شركت تدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرست بها و تع

  :كد سند   25/02/1396 :تاريخ 
Tadkar.Resume96.Rev.8.0 88021501و 88021460، 8، واحد 33تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان هفتم، پالك  

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  
  
  
  
  
  
  


