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معرفی سیستممعرفی سیستم

 داراي و ودهب الکترونیک پرداخت سیستم از جوییبهره با دولتی و خصوصی هاي خوابگاه در دانشجویان اسکان سهولت جهت سیستم این
 و گزارشات ارسال جهت ها خوابگاه کلیه مسئولین ارتباط نهایت در و خوابگاهی حساب تسویه خوابگاه، در دانشجویان تردد کنترل هاي بخش

 حوزه مدیران هاي نیاز تمامی آن توسعه از سال 6 گذشتن با و است شده سازي پیاده اینترنت بستر تحت مدیریت به ها درخواست
  .سازد می مرتفع را خوابگاهی

 داراي و ودهب الکترونیک پرداخت سیستم از جوییبهره با دولتی و خصوصی هاي خوابگاه در دانشجویان اسکان سهولت جهت سیستم این
 و گزارشات ارسال جهت ها خوابگاه کلیه مسئولین ارتباط نهایت در و خوابگاهی حساب تسویه خوابگاه، در دانشجویان تردد کنترل هاي بخش

 حوزه مدیران هاي نیاز تمامی آن توسعه از سال 6 گذشتن با و است شده سازي پیاده اینترنت بستر تحت مدیریت به ها درخواست
  .سازد می مرتفع را خوابگاهی



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  دانشجویانویژگی هاي عمومی  در  دسترس  دانشجویان

گروهی و انفرادي صورت به اتاق رزرو:
 حدیدصال صورت در یا و کرده خوابگاه رزرو به اقدام فردي صورت به تواند می دانشجو بخش این در

 به داماق گروهی صورت به و دانشجویان از یکی کارتابل طریق از دانشجو چندین خوابگاه، مدیریت
.نمایند اتاق رزرو

گروهی یا فردي صورت به جابجایی:
 را ودخ اتاق بخواهند ترم پایان یا و ترم طول در دانشجویان از گروهی یا و دانشجو اگر بخش این در

.نمایند امر این به اقدام توانند می کنند، جابجا
مقرر موعد اتمام از پس خوابگاه جایی به جا یا و لغو درخواست ثبت امکان

گروهی و انفرادي صورت به اتاق رزرو:
 حدیدصال صورت در یا و کرده خوابگاه رزرو به اقدام فردي صورت به تواند می دانشجو بخش این در

 به داماق گروهی صورت به و دانشجویان از یکی کارتابل طریق از دانشجو چندین خوابگاه، مدیریت
.نمایند اتاق رزرو

گروهی یا فردي صورت به جابجایی:
 را ودخ اتاق بخواهند ترم پایان یا و ترم طول در دانشجویان از گروهی یا و دانشجو اگر بخش این در

.نمایند امر این به اقدام توانند می کنند، جابجا
مقرر موعد اتمام از پس خوابگاه جایی به جا یا و لغو درخواست ثبت امکان



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  دانشجویانویژگی هاي عمومی  در  دسترس  دانشجویان

الکترونیکی درگاه طریق از پرداخت یا و واریزي فیش صورت به خوابگاه هزینه پرداخت:
 و تاس گردیده ایجاد الکترونیک پرداخت یا و واریزي فیش صورت دو به خوابگاه شهریه پرداخت امکان بخش این در

.ندارد را دانشگاه به حضوري مراجعه به نیازي اتاق رزرو تایید جهت دانشجو
ها آن پرداخت و ها بدهی لیست مشاهده امکان:

  می و بوده خود معوقه هاي بدهی همچنین و ها پرداخت تاریخچه از کاملی لیست مشاهده به قادر دانشجو بخش این در
  .مایدن واریزي فیش ثبت یا و الکترونیک پرداخت هاي روش طریق از خود هاي بدهی پرداخت به اقدام لحظه هر در تواند

رزرو تمدید امکان:
.باشد می خویش نظر مورد خوابگاه یا و اتاق در خود اقامت مدت تمدید به قادر دانشجو بخش این در

الکترونیکی درگاه طریق از پرداخت یا و واریزي فیش صورت به خوابگاه هزینه پرداخت:
 و تاس گردیده ایجاد الکترونیک پرداخت یا و واریزي فیش صورت دو به خوابگاه شهریه پرداخت امکان بخش این در

.ندارد را دانشگاه به حضوري مراجعه به نیازي اتاق رزرو تایید جهت دانشجو
ها آن پرداخت و ها بدهی لیست مشاهده امکان:

  می و بوده خود معوقه هاي بدهی همچنین و ها پرداخت تاریخچه از کاملی لیست مشاهده به قادر دانشجو بخش این در
  .مایدن واریزي فیش ثبت یا و الکترونیک پرداخت هاي روش طریق از خود هاي بدهی پرداخت به اقدام لحظه هر در تواند

رزرو تمدید امکان:
.باشد می خویش نظر مورد خوابگاه یا و اتاق در خود اقامت مدت تمدید به قادر دانشجو بخش این در



مویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیستمویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیست

پیشرفته سازي مرتب و جستجو امکان با دانشجویان اي پرونده و شخصی اطالعات کامل ثبت
سرخ سیستم به تحصیل حال در دانشجویان کلیه جهت آموزشی سیستم از اطالعات انتقال امکان
ها آن براي خوابگاه رزرو جهت محدودیت اعمال و خوابگاهی بدهکار دانشجویان و انضباطی دانشجویان ثبت امکان
رفتهپیش سازي مرتب و جستجو همراه به ها اتاق از هریک در موجود وسایل و ظاهر به مربوط جزئیات با ها خوابگاه تمامی اطالعات ثبت امکان
یریتمد و دانشجویان براي اتاق هر رزرو در محدودیت اعمال براي ویژگی افزودن و ها آن ظرفیت تفکیک به ها اتاق تمامی اطالعات ثبت امکان 

شده رزرو و موجود هاي ظرفیت
دانشجویان کلیه براي ... و جنسیت مقطع، ورودي، سال اساس بر اتاق رزرو زمانبندي

پیشرفته سازي مرتب و جستجو امکان با دانشجویان اي پرونده و شخصی اطالعات کامل ثبت
سرخ سیستم به تحصیل حال در دانشجویان کلیه جهت آموزشی سیستم از اطالعات انتقال امکان
ها آن براي خوابگاه رزرو جهت محدودیت اعمال و خوابگاهی بدهکار دانشجویان و انضباطی دانشجویان ثبت امکان
رفتهپیش سازي مرتب و جستجو همراه به ها اتاق از هریک در موجود وسایل و ظاهر به مربوط جزئیات با ها خوابگاه تمامی اطالعات ثبت امکان
یریتمد و دانشجویان براي اتاق هر رزرو در محدودیت اعمال براي ویژگی افزودن و ها آن ظرفیت تفکیک به ها اتاق تمامی اطالعات ثبت امکان 

شده رزرو و موجود هاي ظرفیت
دانشجویان کلیه براي ... و جنسیت مقطع، ورودي، سال اساس بر اتاق رزرو زمانبندي



مویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیستمویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیست

ها اتاق بخش در ساکنین پیشرفته جستجوي همچنین و ها اتاق تفکیک به ساکنین لیست مشاهده امکان
هرخوابگاه یا و اتاق هر رزرو جهت ورودي سال و دانشکده شرط معدل، شرط تحصیلی، مقطع شرط تعریف امکان
دانشجو جهت خوابگاه رزرو رددت کارت چاپ و دانشجو هر اسکان وضعیت مشاهده امکان
گروهی یا و فردي صورت به دیگر دانشجوي با دانشجو یا و خالی جاي با دانشجو جابجایی امکان
خوابگاه کاربري تغییر صورت در دیگر خوابگاه به خوابگاه یک از کلی صورت به دانشجو یتصادف انتقال امکان

ها اتاق بخش در ساکنین پیشرفته جستجوي همچنین و ها اتاق تفکیک به ساکنین لیست مشاهده امکان
هرخوابگاه یا و اتاق هر رزرو جهت ورودي سال و دانشکده شرط معدل، شرط تحصیلی، مقطع شرط تعریف امکان
دانشجو جهت خوابگاه رزرو رددت کارت چاپ و دانشجو هر اسکان وضعیت مشاهده امکان
گروهی یا و فردي صورت به دیگر دانشجوي با دانشجو یا و خالی جاي با دانشجو جابجایی امکان
خوابگاه کاربري تغییر صورت در دیگر خوابگاه به خوابگاه یک از کلی صورت به دانشجو یتصادف انتقال امکان



مویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیستمویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیست

اسکان مجوز لغو و دانشجو هر رزرو تاریخچه مشاهده امکان
و شده تمام سنوات-امداد کمیته-انضباطی( خاص شرایط یا و شرایط واجد دانشجویان براي گروهی و فردي صورت به اتاق واگذاري امکان...(
دانشجویی رفاه بخش در پرداختی هاي فیش ثبت امکان  
دانشجویی رفاه بخش در پرداختی فیش تایید امکان

اسکان مجوز لغو و دانشجو هر رزرو تاریخچه مشاهده امکان
و شده تمام سنوات-امداد کمیته-انضباطی( خاص شرایط یا و شرایط واجد دانشجویان براي گروهی و فردي صورت به اتاق واگذاري امکان...(
دانشجویی رفاه بخش در پرداختی هاي فیش ثبت امکان  
دانشجویی رفاه بخش در پرداختی فیش تایید امکان



مویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیستمویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیست

ها خوابگاه اداره به ها خوابگاه مسئولین توسط روزانه صورت به جلسات صورت و گزارش ارسال امکان
دارها هاي نامه آیین و ها اطالعیه ورود( دانشجویان مشاهده جهت سایت اول صفحه در شده داده نمایش هاي آیتم و طراحی مدیریت و تغییر امکان 

)...و صوت فیلم، تصویر، متن، بصورت دانشجویان مشاهده جهت رفاه اداره یا و ها خوابگاه
خوابگاه مسئولین توسط روزانه صورت به خوابگاه تعمیرات گزارش ثبت امکان
مقرر موعد از پس خوابگاه جایی به جا یا و لغو بر مبنی دانشجویان درخواست مشاهده امکان

ها خوابگاه اداره به ها خوابگاه مسئولین توسط روزانه صورت به جلسات صورت و گزارش ارسال امکان
دارها هاي نامه آیین و ها اطالعیه ورود( دانشجویان مشاهده جهت سایت اول صفحه در شده داده نمایش هاي آیتم و طراحی مدیریت و تغییر امکان 

)...و صوت فیلم، تصویر، متن، بصورت دانشجویان مشاهده جهت رفاه اداره یا و ها خوابگاه
خوابگاه مسئولین توسط روزانه صورت به خوابگاه تعمیرات گزارش ثبت امکان
مقرر موعد از پس خوابگاه جایی به جا یا و لغو بر مبنی دانشجویان درخواست مشاهده امکان



ویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیستمویژگی هاي  عمومی  در  دسترس  مدیریت  سیستم

حساب تسویه و تردد از گیري جلو براي تخلیه علت و تاریخ همراه به اتاق تخلیه ثبت امکان
خوابگاه به وارده خسارات و دانشجویان خوابگاهی بدهی مشاهده و ثبت امکان
خوابگاهی حساب تسویه فرم صدور امکان  

حساب تسویه و تردد از گیري جلو براي تخلیه علت و تاریخ همراه به اتاق تخلیه ثبت امکان
خوابگاه به وارده خسارات و دانشجویان خوابگاهی بدهی مشاهده و ثبت امکان
خوابگاهی حساب تسویه فرم صدور امکان  



مویژگی هاي  بخش کنترل تردد  در  دسترس  مدیریت  سیستمویژگی هاي  بخش کنترل تردد  در  دسترس  مدیریت  سیست

چهره تشخیص دستگاه و گیت به اتصال امکان  
خوابگاه در تردد جهت ساکنین کلیه کارت ثبت امکان
آن از اي لحظه گزارش و افراد کلیه تردد تاریخ و ساعت ثبت امکان
خوابگاه هر تفکیک به غائبین و حاضرین اي لحظه گیري گزارش امکان  
نظر مورد زمانی بازه در دانشجو هر هاي غیبت تعداد گیري گزارش امکان
غیبت تکرار و تردد در نظمی بی علت به والدین به پیامک ارسال امکان
و شب 12 از بعد خروج و ورود تاخیر، با ورود( دانشجو تردد نظمی بی از گیري گزارش امکان ...(

چهره تشخیص دستگاه و گیت به اتصال امکان  
خوابگاه در تردد جهت ساکنین کلیه کارت ثبت امکان
آن از اي لحظه گزارش و افراد کلیه تردد تاریخ و ساعت ثبت امکان
خوابگاه هر تفکیک به غائبین و حاضرین اي لحظه گیري گزارش امکان  
نظر مورد زمانی بازه در دانشجو هر هاي غیبت تعداد گیري گزارش امکان
غیبت تکرار و تردد در نظمی بی علت به والدین به پیامک ارسال امکان
و شب 12 از بعد خروج و ورود تاخیر، با ورود( دانشجو تردد نظمی بی از گیري گزارش امکان ...(



مویژگی هاي  بخش کنترل تردد  در  دسترس  مدیریت  سیستمویژگی هاي  بخش کنترل تردد  در  دسترس  مدیریت  سیست

دانشجو هر تفکیک به گیت عملیات گیري گزارش امکان همچنین و ناموفق و موفق تردد سابقه گیري گزارش امکان
عبور رمز و دانشجویی کارت انگشت، اثر چهره، اساس بر دانشجو تردد نحوه اي لحظه کردن سوئیچ امکان  
گیت تردد جهت کردن دوطرفه و طرفه یک امکان
توضیحات ثبت با دستی صورت به ) ...و مسئولین تعمیرکاران، کارگران،( خوابگاهی غیر افراد براي گیت کردن باز امکان
دانشجویی تکار نداشتن همراه چهره، تشخیص دستگاه شدن خراب چهره، دیدن آسیب( خاص شرایط در ساکنین براي گیت دستی کردن باز امکان 

)... و
غیبت و تاخیر محاسبه براي دانشجویان تردد جهت زمانی بازه تعیین امکان
خوابگاهی غیر مهمانان براي تردد کارت تعریف امکان

دانشجو هر تفکیک به گیت عملیات گیري گزارش امکان همچنین و ناموفق و موفق تردد سابقه گیري گزارش امکان
عبور رمز و دانشجویی کارت انگشت، اثر چهره، اساس بر دانشجو تردد نحوه اي لحظه کردن سوئیچ امکان  
گیت تردد جهت کردن دوطرفه و طرفه یک امکان
توضیحات ثبت با دستی صورت به ) ...و مسئولین تعمیرکاران، کارگران،( خوابگاهی غیر افراد براي گیت کردن باز امکان
دانشجویی تکار نداشتن همراه چهره، تشخیص دستگاه شدن خراب چهره، دیدن آسیب( خاص شرایط در ساکنین براي گیت دستی کردن باز امکان 

)... و
غیبت و تاخیر محاسبه براي دانشجویان تردد جهت زمانی بازه تعیین امکان
خوابگاهی غیر مهمانان براي تردد کارت تعریف امکان



مویژگی هاي  بخش کنترل تردد  در  دسترس  مدیریت  سیستمویژگی هاي  بخش کنترل تردد  در  دسترس  مدیریت  سیست

پورت طریق از ارتباط TCP/IP

کاربرپسند و ساده افزاري نرم محیط
گیت از عبور هنگام در دانشجویان اطالعات آنالین مانیتوریگ
همزمان بصورت تردد کنترل دستگاه چندین مدیریت امکان
تردد هنگام مجاز غیر افراد شناسایی قابلیت
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ویژگی هاي  بخش گزارشات  سیستم در  دسترس  مدیریتویژگی هاي  بخش گزارشات  سیستم در  دسترس  مدیریت
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خوابگاه، ورودي، سال تفکیک به کنند، تخلیه را خوابگاه بایست می و یافته اتمام ها آن سنوات که دانشجویانی و ساکنین از گیري گزارش امکان 

آینده سال نام ثبت پیش گذاري سیاست جهت دانشکده و مقطع
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ویژگی هاي  بخش گزارشات  سیستم در  دسترس  مدیریتویژگی هاي  بخش گزارشات  سیستم در  دسترس  مدیریت

خالی هاي ظرفیت و موجود هاي ظرفیت اساس بر خوابگاه هر اطالعات کامل گزارش
اتاق هر اطالعات کامل گزارش
دانشکده و تحصیلی رشته تحصیلی، نیمسال اتاق، تفکیک به ساکنین کامل گزارش
خوابگاه یک ساکنین تمامی جهت یکجا صورت به کارت صدور

خالی هاي ظرفیت و موجود هاي ظرفیت اساس بر خوابگاه هر اطالعات کامل گزارش
اتاق هر اطالعات کامل گزارش
دانشکده و تحصیلی رشته تحصیلی، نیمسال اتاق، تفکیک به ساکنین کامل گزارش
خوابگاه یک ساکنین تمامی جهت یکجا صورت به کارت صدور



دیگر ویژگی هادیگر ویژگی ها

پیشرفته جستجوي
برنامه مختلف هايبخش در پرسرعت و دقیق جستجوي امکان  
دسترسی کنترل
کاري گروه تعریف طریق از دسترسی کنترل
گروه هر در جدید کاربر تعریف
سیستم مدیر و کاربر توسط کاربري اطالعات ویرایش
   سیستم مختلف هاي بخش در کاربران فعالیت سابقه مشاهده امکان
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   سیستم مختلف هاي بخش در کاربران فعالیت سابقه مشاهده امکان



دیگر ویژگی هادیگر ویژگی ها

پشتیبان نسخه تهیه
شده تعریف زمانی فواصل در و اتوماتیک صورت به پشتیبان نسخه تهیه
شبکه در اجرا قابلیتدستی صورت به پشتیبان نسخه تهیه
هاي شبکه در اجرا قابلیت LAN,MAN,WAN

داده پایگاه
داده پایگاه SQL Server 2014

اجرا پلتفرم
پلتفرم تحت افزار، نرم Microsoft .Net #C زبان از استفاده با و 4.0 یابدمی توسعه 4.0
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