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دانشگاه سوره
دانشـگاه سـوره در سـال 1389 پس از 17 سـال فعالیت در قالب موسسه آموزش 
کسـب موافقت اصولی موسسـه آموزش عالی، به دانشـگاه  عالی غیرانتفاعی، با 
و  شهرسـازی«  و  »معمـاری  »هنـر«،  دانشـکده ی  سـه  بـا  کنـون  ا شـد.  تبدیـل 
»فرهنـگ و ارتباطـات« بـه سـه هـزار دانشـجو خدمـات آموزشـی را در دو مقطـع 

کارشناسـی ارشـد عرضـه می کنـد. کارشناسـی و 
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از  درخواســت  فــرم   40 تــا   30 روزانــه  میانگیــن  به طــور  ســوره  دانشــگاه 
دانشــجویان دریافــت می کــرد، رســیدگی و پاســخ گویی بــه ایــن تعــداد فــرم 
کارشناســان  کارهــای آموزشــی و اداری زمــان بســیاری را از  کنــار ســایر  در 
دانشــگاه و دانشــجویان می گرفــت. دانشــجویان بــرای پی گیــری یــک فــرم 
درخواســتی نیازمنــد مراجعــه ی حضــوری بــه دانشــگاه و صــرف زمــان بــرای 
کار اداری بــرای دانشــجو  کار اداری بودنــد. افزون بــر ایــن، بــا انجــام هــر  انجــام 
و تحویــل فــرم مهــر و امضــا شــده بــه او، دیگــر هیــچ ســابقه ای از فرم هــای 
پذیرفتــه شــده در امــور اداری دانشــگاه به شــکل سیســتمی ثبــت نمی شــد و 
کارهــای انجــام شــده بــرای هــر دانشــجو  گزارش گیــری براســاس  امــکان مــرور و 
کاهــش  در دســت نبــود. دانشــگاه بــه راهــکار نرم افــزاری نیــاز داشــت تــا بــا 
ــا دانشــجویان را بهبــود ببخشــد و  کیفیــت تعامــل ب مراجعــات دانشــجویی، 

بتوانــد ســریع تر بــه درخواســت های آنــان پاســخ دهــد. 

نیاز کسب وکار
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اهداف پیاده سازی
گی هــای راهــکاران همــکاران سیســتم، توســعه یــک مپنــا، در  بــا توجــه بــه ویژ
ــتم را  ــکاران سیس ــین هم ــتم های پیش ــا سیس ــت ت گرف ــم  ــال 1393 تصمی س

بــه راهــکاران ارتقــا دهــد تــا بــا بــه ایــن اهــداف دســت یابــد:
•  سرعت بخشی به ثبت اطالعات در پروژه ها 

•  به روز بودن اطالعات در سیستم 
گزارش  پروژه ها •  دسترسی در لحظه ی مدیریت به 

کنترل سیستم ها کاهش تعداد قفل ها و سرورها، هم چنین افزایش    •
کل سازمان به شکل یکپارچه •  تسهیل مدیریت انبارهای 

•  دسترسی تنخواه دار به سیستم دریافت و پرداخت
•  دسترسی مسوول دارایی های هر پروژه به سیستم مدیریت دارایی ها

کاری )کالینت ها( •  تسهیل در نگهداری ایستگاه های 
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نتایج بهره گیری از
پرتال مکاتبات

الکترونیک اتوماسیون 
اداری تحت وب
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دانشـگاه سـوره »پرتـال مکاتبـات الکترونیـک اتوماسـیون اداری تحـت وب 
کنون دانشجویان  گرفت. ا همکاران سیستم« را برای پاسخ به این نیاز به کار 
از  بی نیـاز  را  درخواست شـان  پرتـال،  در  گرفتـه  قـرار  فـرم    25 از  اسـتفاده  بـا 
مراجعـه ی حضـوری و در هـر زمـان، ثبـت می کننـد و فـرم تکمیـل شـده در 
کارشناسـان مربوطـه در دانشـگاه دریافـت می شـود؛ بـه ایـن ترتیـب،  کارتابـل 
گـم نمی شـود و واحدهـای مرتبـط  هیچ یـک از درخواسـت ها در صـف انتظـار 
کارهای انجام  کاملـی از  براسـاس فرم هـای دریافتـی و تاییـد شـده، اطالعـات 
شـده برای هر دانشـجو در این ارتباط را در قالب سیسـتمی در اختیار دارند. 
اتوماتیـک،  و  سیسـتمی  به شـکل  درخواسـت  شـماره ی  ثبـت  بـا  هم چنیـن 
که  کم شده است و تنها در مواردی  کاری دبیرخانه ی دانشگاه بسیار  حجم 
فرم نیاز به پی گیری های دانشـگاه داشـته باشـد، دبیرخانه درگیر این فرآیند 
می شود، مانند زمانی که دانشجویی نیازمند دریافت ریزنمراتش از دانشگاه 
کـه بـا انتخـاب دانشـجو بـه هنـگام  قبلـی خـود حتـی در شهرسـتان ها  باشـد، 
کارهـای اداری را دانشـگاه سـوره پیـش خواهـد  کـردن فـرم، انجـام مابقـی  پـر 
بـرد و دانشـجو دیگـر نیـاز بـه مراجعـه ی حضـوری بـه آن دانشـگاه را نخواهـد 

داشـت. تـا پیـش از به کارگیـری پرتـال الکترونیـک، دانشـجویان بـرای انجـام 
کاری بایـد بـه دانشـگاه مراجعـه می کردنـد و پس از دریافـت فرم تایید  چنیـن 
کار را خودشـان پیـش می بردنـد. بـا این  شـده بـه دانشـگاه قبلـی رفتـه و روال 
کوتاه و بی دردسر انجام می شود.  ابزار درخواست های دانشجویان در زمان 

پیاده سـازی پرتـال مکاتبـات الکترونیـک همکاران سیسـتم مزایای زیر را 
کرد: برای دانشـگاه سـوره فراهم 

• حذف فرم ها و فرآیندهای دستی
کردن مراجعات کم   •

• ساده شدن فرآیندها و افزایش سرعت پاسخ گویی به درخواست ها
کارشناسان مربوطه کارتابل  • ارتباط مستقیم با 

• ارائه ی تمام فرم های مورد نیاز دانشجویان بدون محدودیت
• بهبود ارتباط با دانشجویان

کارهای انجام شده برای هر دانشجو در قالب سیستمی • ثبت سابقه ی 
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بــا پرتــال مکاتبات الکترونیک همکاران سیســتم، دانشــجویان می توانند 
کنــون در  کننــد. ا بــدون محدودیــت مکانــی و زمانــی، درخواســت ثبــت 
کار می آییــم، 50-60 فــرم ثبــت شــده در  کــه بــه ســر  ابتــدای روز شــنبه 
کارهــای دانشــجویی  کــه بــه انجــام ســریع تر  روزهــای تعطیــل را داریــم 
کارهــای پیشــین بــا نظــم و مدیریــت بهتــری  کمــک می کنــد. در واقــع رونــد 
رســیدگی می شــود. مســوول هــر رشــته می توانــد درخواســت های ثبــت 
کاغذبازی هــای متــداول اداری،  کارتابــل خــود ببینــد و بــدون  شــده را در 
کمــک می کنــد  کارتابــل،  کنــد. ثبــت ایــن ســابقه ها در  بــه آن هــا رســیدگی 
کــه چــه فرم هایــی و بــه چــه تعــدادی، از طــرف چــه  تــا مشــخص باشــد 
ــرای  ــا چــه اطالعــات تماســی آمــده اســت و دیتــای ســالمی ب کســانی و ب

گرفتــه اســت.  ــاز دردســترس قــرار  گزارش هــای مــورد نی تهیــه ی 
پــس از به کارگیــری ایــن پرتــال در دانشــگاه ســوره توانســتیم تنهــا در یــک 
کنیم و در اختیار دانشــجویان قرار دهیم. ماه، 1500 فرم دریافتی را تایید 

از زبان مشتری
کاوه نوروزی؛ مسوول انفورماتیک
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