
نرم افزار وظایف واحد 
 

واحد نرم افزار یکی از واحدهاي سازمان فن اوري اطالعات و ارتباطات است که وظیفه زیر را در راستاي اهداف 
 سازمانی خود بر عهده دارد .

امروزه با باال رفتن حجم اطالعات در سازمان ها و ادارات ، نیاز به مدیریت بهینه و کنترل مطلوب آن ها به شدت 
احساس می شود. در دسترس بودن اطالعات، کنترل صحت و گزارش گیري مطلوب از آن ها جزء پیش پا افتاده ترین 
نیازهاي هر سازمان است. چیزي که تا پیش از این از طریق نیروي انسانی ماهر و با تجربه انجام می شد و امروزه براي 

 باال بردن سرعت و دقت به کامپیوترها واگذار شده است.

کامپیوترها براي انجام امور به شکل مطلوب و مورد نیاز به نرم افزار احتیاج دارند و تولید نرم افزار به دانشی تبدیل 
شده که برخورداران از آن همیشه یک گام جلوتر از بقیه خواهند بود. بخش نرم افزار گروه آمار و فناوري اطالعات 

 شهرداري رشت، می کوشد در جهت تولید نرم افزارهاي مورد نیاز شهرداري گام بردارد.

می  ازجمله نرم افزارهاي تولیدي این اداره می توان به موارد ذیل اشاره کرد که به طور مختصر به توضیح هر یک
 پردازیم :

 مدیریت قرارداد ها •
 اتوماسیون اداري •
 شناسنامه آموزشی •
 مستغالت •
 اموال •
 وسایل نقلیه •

 

 مدیرت قراردادها:

نرم افزار مدیریت قراردادها، براي مدیریت اطالعات مربوط به ردیف هاي بودجه، پروژه ها، قراردادها، پرداخت ها،  
  پیشرفت پروژه ها، تحویل پروژه ها، مجوزهاي حفاري و فروش محصوالت کارخانه آسفالت به وسیله

اطالعات  . شهرداري رشت جهت استفاده در معاونت عمرانی طراحی و پیاده سازي گردیدگروه آمار و فناوري اطالعات
این نرم  .این سیستم به دفعات و مطابق نظر مدیران بخش عمرانی اصالح گردیده و به طور کامل پشتیبانی می شود

 .و نیز بر روي شبکه قابل اجراست Localافزار به صورت 

  



 شناسنامه آموزشی:

سیستم شناسنامه آموزشی، براي مدیریت اطالعات فردي، سازمانی، سوابق علمی و دوره هاي طی شده و مورد نیاز 
  کارکنان توسط

این  .شهرداري رشت طراحی و پیاده سازي گردیده است و به طور کامل پشتیبانی می شودگروه آمار و فناوري اطالعات
 .و نیز بر روي شبکه قابل اجرا است Local نرم افزار به صورت 

  

 مستغالت:

 ( زمین و امالك) تهیه شده است . از   شهرداري رشت این برنامه به منظور مدیریت اطالعات مربوط به مستغالت 
 و سریع و جمع  جمله اهداف این نرم افزار سیستماتیک نمودن اطالعات مستغالت شهرداري رشت، جستجو بهینه

 آوري اطالعات در یک پایگاه داده می باشد.    

 

 اموال:

 از   ( وسایل اداري شهرداري) تهیه شده است. این برنامه به منظور مدیریت اطالعات مربوط به اموال شهرداري رشت 
سیستماتیک نمودن اطالعات اموال شهرداري رشت ، جستجو بهینه و سریع و جمع آوري  جمله اهداف این نرم افزار 

 اطالعات در یک پایگاه داده می باشد.

  

 وسایل نقلیه:

 ( وسایل موتوري شهرداري) تهیه   شهرداري رشت این برنامه به منظور مدیریت اطالعات مربوط به وسایل موتوري
 از جمله اهداف این نرم افزار سیستماتیک نمودن اطالعات وسایل نقلیه شهرداري رشت ، جستجو بهینه و  شده است.

 سریع و جمع آوري اطالعات در یک پایگاه داده می باشد. 

 

 

 



 انبار:

این برنامه به منظور مدیریت اطالعات انبار شهرداري رشت (وسایل مصرفی) تهیه شده است. از جمله اهداف این نرم 
 و سریع و جمع آوري اطالعات در یک  سیستماتیک نمودن اطالعات انبار شهرداري رشت ، جستجو بهینه افزار 

 پایگاه داده می باشد.  

 

 نرم افزار هاي کاربردي مورد استفاده در شهرداري رشت : 

  درآمدي درمناطق سه گانه – نوسازي –یستم یکپارچه شهرسازي  

 یستم مالی  

 یستم حقوق و دستمزد پرسنلی 

 یستم حضور و غیاب کارکنان 

 یستم اموال وانبار 

 یستم عوارض خودرو  

 یستم عوارض هاي متفرقه  

 یستم تقسیط 

 یستم دکاکین  

 یستم حسابداري درآمد 

 یستم بازنشستگان 

 یستم هاي کاربردي 
 

 

 



 


