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 مقدمه

 :ایمدادهاین پروژه دو دسته از افراد را بعنوان کاربران خود مورد هدف قرار در 

 هاي فرهنگی بمنظور ارتقاي سطح فرهنگی کشورمند به انجام فعالیتافراد بسیاري هستند که عالقه . 1

م آشنایی با دخود، ع موردنظر، ولی به دالیلی همانند: نیافتن محیطی مناسب بمنظور انجام فعالیت فرهنگی هستند

ق به اي مناسب و مورد عالقه براي فعالیت؛ موفهاي گروهی، و یا حتی نیافتن حیطهافرادي مناسب براي انجام فعالیت

 شروع فعالیتی فرهنگی نمیشوند.

هاي فرهنگی دارند ولی به دالیلی همانند: نداشتن تیم مورد نظر خود هایی در زمینه فعالیت. افرادي که ایده2

وع بکار و یا نداشتن زیرساختی بمنظوري هماهنگی و مدیریت فعالیت و تیم خود نمیتوانند پروژه فرهنگی خود براي شر

 را آغاز کنند.

ها، در اینجا سیستمی را معرفی خواهیم کرد که عالوه بر پاسخگویی درمقابل تحلیل این نیازمندي در نتیجه

 .وردآ خواهد هاي فرهنگی فراهمر رصد و مدیریت فعالیتالذکر، محیطی متمرکز و یکپارچه بمنظونیازهاي فوق

 امکانات اصلی

شود، در ادامه به شرح امکانات اصلی که طرح این سیستم بر اساس آن بنا نهاده شده است پرداخته می

 ریزي شده که تامین کننده نیازهاي یاد شده باشند.اي برنامهگونهتوجه کنید که این امکانات اصلی به

 ک فعالیت فرهنگیشروع ی
از اهداف اصلی برنامه ایجاد امکانیست که هرکسی بتواند یک فعالیت فرهنگی را آغاز کند و طبیعتا اگر با اقبال 

ی هدهد امکان ایجاد فعالیت براي هرشخص سیستم بمنظور رسیدن به این هدف در عمومی روبرو شد، آنرا توسعه دهد.

 .داشتخواهد باشد وجود که در سیستم عضو می

شخص مورد نظر در ابتداي ایجاد فعالیت، یک نام براي فعالیت انتخاب کرده، و توضیح بدین صورت که 

ی . سپس تنظیمات اولیه نظیر اینکه فعالیت خصوصخواهد دادمختصري درخصوص فعالیت فرهنگی مورد نظر خود 
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واهد خي آنرا مشاهده نمایند یا خیر) و ... انجام باشد یا عمومی (بدین معنا که همه بتوانند به عضویت آن درآیند و محتوا

 .داد

 معرفی طرح فرهنگی
خود با  تواند براي معرفی طرح مورد نظر در صفحه مخصوص فعالیت فرهنگیبایستی بدر ادامه هر کسی 

عرفی م هاي متعدد اعم از اطالع رسانی، اخبار، عکس، ویدئو و ... در دیوار اصلی فعالیت، به تبلیغ وگذاشتن پست

 فعالیت مورد نظر خود بپردازد.

 بتوانند الین فرهنگیکه فع ،ایمبنابراین براي این بخش امکانات کاملی نظیر یک شبکه اجتماعی را درنظر گرفته 

در متون خود به دیگران اشاره  و یا ) ،likeد() دهند، آنها را بپسندنcommentهاي دیگران نظر (در پست

)mentionد و ...) کنن 

 ذب مشارکت کنندهج
یله توانند براي فعالیت فرهنگی خود مشارکت کننده جذب نمایند، آنها بوسبایستی باشخاص حقیقی و حقوقی  

ود عضو را در فعالیت خ سایرین را به خود جلب کرده و آنها خواهند توانستهاي تبلیغی و معرفی فعالیت خود، طرح

درنظر گرفته شده ایجاد کننده طرحی فرهنگی بتواند عضویت در فعالیت خود را بصورت عمومی یا خصوصی  نمایند.

مند باشد میتواند در فعالیت فرهنگی عضو شود، ولی تنظیم نماید، که درصورت عمومی بودن هرکسی که عالقه

 ح بماند.درصورت خصوصی بودن بایستی درخواست عضویت داده و منتظر موافقت مدیران طر

 بحث و تبادل نظر
توانند در دیوار اصلی فعالیت به بحث و تبادل نظر بپردازند و باید ب افرادي که در یک فعالیت حضور دارند، 

کند تا تمام بدین منظور سیستم هدهد امکانی را فراهم میتر و مفیدتر نمایند، طرح فرهنگی مورد نظر را به مرور دقیق

 دیوار اصلی پست هاي گوناگون گذاشته تا سایر افراد را به بحث و تبادل نظر دعوت کنند.توانند برروي اعضا ب

 انجام فعالیت فرهنگی
ح هاي طروبیی که پس از مشخص شدن دقیق چارچ، آنجاهدهد در اینجا خواهد بودقدرت اصلی سیستم 

 ان اقدام عملی فرا رسیده است.فرهنگی، و همچنین گرد هم آمدن تیمی موثر از افراد متخصص و با انگیزه؛ زم
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ن توان به صورت کامل یک تیم را مدیریت کرد تا بهتریکه بوسیله آنها ب خواهد بودسیستم داراي امکاناتی 

کارایی و هماهنگی را داشته باشند. براي مثال امکاناتی نظیر لیست انجام وظایف، مدیریت وظایف، مدیریت نیروي 

 .اهد شدخوانسانی و ... در سیستم مهیا 

 امکانات جانبی

در ادامه امکاناتی براي سیستم درنظر گرفته شده تا عالوه بر افزایش کارایی سیستم، آنرا هرچه بیشتر جذاب و کاربردي 

 نموده تا افراد حقیقی و حقوقی متمایل به استفاده از آن شوند.

 قوانینماژول 
از اهمیت فراوانی برخوردار  اعد اسالمی ایرانیجامعه و قودر انجام کارهاي فرهنگی، رعایت اصول فرهنگی  

است، بدین منظور درنظر داریم ماژول قدرتمندي را تهیه کنیم تا افراد در هر بخشی بتوانند آنرا وارد کرده و اصول و 

یت لقواعد مورد نظر خود را کامال شرح دهند تا سایرینی که میخواهند وارد دیوار اصلی فعالیت شوند و یا عضوي از فعا

 شوند و یا حتی طرح فعالیتی را ایجاد کنند با امضاي الکترونیکی خود، آنرا امضا کنند.

 جلساتماژول 
اشد. بها میهاي گروهی یکی از مهمترین نیازها، نیاز به ایجاد و مدیریت جلسات و قرار مالقاتدر انجام طرح 

ت مجازي و هم جلسات حقیقی را با تمام جزئیات اي طراحی خواهد شد که هم جلساماژول جلسات سیستم هدهد بگونه

 من جمله: زمان جلسه، افراد حاضر، موضوعات مورد بحث، اهداف و ... را مورد پوشش قرار دهد.

 ماژول اخبار
هاي مختلف بمنظور دراختیار قرار دادن اخبار بروز فرهنگی، اجتماعی درنظر گرفته خواهد شد تا در بخشماژولی  

 اخبار مفیدي را در اختیار فعالین فرهنگی قرار دهد. ،سیستم

 ماژول نظر سنجی
هاي گروهی و همچنین در بحث و تبادل نظر بمنظور دستیابی به توافق نظر، نظرسنجی از ارکان در انجام طرح 

گرفته خواهد  ربه نام ماژول نظرسنجی در سیستم هدهد درنظهاي متنوع با کاراییآید، بنابراین ماژولی مهم بشمار می

 شد.
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 ماژول مدیریت فایل
شتراك هاي فرهنگی، به اطرحبهینه انجام به اشتراك گذاشتن نقطه نظرات، فهم متقابل مفاهیم و یا براي 

هاي صوتی و تصویري و... ضروریست، بدین جهت ماژولی براي به اشتراك گذاري و مدیریت ت و فایلگذاري مستندا

 گرفته خواهد شد. ها به شکلی موثر درنظرفایل

 ماژول ویرایش اسناد آفیس
هاي به منظور افزایش کارایی سیستم و بهبود امکانات کاربردي آن، ماژولی براي مشاهده و ویرایش فایل

 آفیس در خود سیستم درنظر گرفته خواهد شد.

 فعالیت کاربرانماژول 
رکت تواند در انتخاب افرادي کوشا براي مشاها میمیزان فعالیت کاربران در دیوار اصلی فعالیت و سایر ماژول

 ایم.در طرح مفید باشد، بنابراین ماژولی براي نمایش این آمار درنظر گرفته

 ماژول تقویم
راحی ها برکسی پوشیده نیست، بنابراین طریزي فعالیتاهمیت تقویم دقیق در مسائل زمانبندي و برنامه

 ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.تقویمی دقیق و قابل استفاده در تمامی بخش

 ماژول پیام خصوصی
مختلفی در یک سیستم کاربران نیاز به ارسال پیام خصوصی به یکدیگر خواهند داشت، من جمله انجام دالیل به 

ا بتوانند ب که کاربران به راحتی خواهد شدهماهنگی، توضیحات بیشتر، راهنمایی و ... بدین منظور ماژولی درنظر گرفته 

 یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

 ماژول پیامک
ریزي و اطالع رسانی افراد حاضر در فعالیت، امکانی درنظر خواهیم گرفت که افراد خاصی قادر بدلیل راحتی در برنامه

 اند، پیامک ارسال نمایند.باشند به افرادي از گروه که جواز الزمه را صادر کرده
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 ماژول صفحات سفارشی
امکاناتی در نظر گرفته خواهد شد تا افرادي که تمایل به استفاده از دیوار اصلی پیشفرض در این ماژول 

 سیستم هدهد را ندارند، بتوانند دیوار اصلی مورد نظر خود را طراحی و از آن استفاده نمایند.

 ايماژول لینک دسته
ها آن اي و مشاهده و استفاده ازهاي دستهدر روند کارهاي گروهی و باالخص تحقیقاتی نیاز به اشتراك لینک

گی اي به سرعت در اختیار فعالین فرهنهاي دستهوجود دارد. از این رو ماژولی درنظر گرفته خواهد شد تا اطالعات لینک

 قرار گیرد.

 ماژول نمایش پیشرفته لینک
اطالعاتی  ک،ل از باز کردن لینان بتوانند قبهاي پیشرفته امروزي موجود بوده تا کاربراي ازین ماژول در سیستمنمونه

آن کسب کنند، این امکان نیز براي راحتی و سرعت بخشیدن به روند کاري فعالین به صورت ماژولی در بهراجع

 دسترس آنها قرار خواهد گرفت.

 کاربران ايدسته ماژول درونش
د تعداد شوند، تمایل داشته باشنمند به استفاده از سیستم هدد میممکن است موسسات و مجموعه هایی که عالقه

 رو ماژولی در نظر گرفته خواهد شد که ازنام نمایند، ازینزیادي از کارمندان خود را بصورت سریع در سیستم ثبت

 به سیستم افزود. CSVهاي استفاده از فایلاي، براي مثال با طریق آن بتوان فعالین را بصورت دسته

 هاي اجتماعیماژول شبکه
مورد نظر  هاي اجتماعی به همکاري در فعالیتاز شبکه افراد را کرده و هاي خود را تبلیغتوانند فعالیتبراي اینکه افراد ب

ی به اشتراك هاي اجتماعهایشان را در شبکههاي فعالیتمند کنند، ماژولی طراحی خواهد شد تا بتوانند پستخود عالقه

 بگذارند.
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