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سماسامانه
•عضو شورای عالی انفورماتیک کشور
•عضو سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران
ٔ
سامانه آموزش دانشگاهی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
•مجری طرح ملی

ٔ
سامانه آموزش دانشگاهی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
•مجری طرح ملی
ٔ
مدیره کنسرسیوم فناوری اطالعات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
•عضو هیئت
• ٔ
برنده تندیس بهترین شرکت در نمایشگاه بینالمللی PETEX2006
ٔ
تولیدکننده نرمافزار در همایش و نمایشگاه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی
•برترین شرکت
شرکت نرمافزاری سماسامانه از سال  ۱۳۷۷ه.ش ۱۹۹۸ | .م .آغاز به کار کرده و در دو ٔ
دهه گذشته با سختکوشی
ٔ
مجموعه بزرگی از نرمافزارهای دانشگاهی و غیردانشگاهی را برای پوشش نیازهای مشتریان تولید کرده
و نوآوری
اســت؛ این ســامانهها با ایجاد تحول در آموزش عالی ایران در شــکلگیری اعتماد متقابل بین مراکز آموزش عالی و
ن آنها نقش اساســی بازی میکنند .راهبری بیش از  ۱،۴۰۰سـ ٔ
ـامانه فعال در بیش از  ۱،۲۰۰دانشــگاه و مرکز
مشــتریا 
آموزش عالی ســبب شــده گروه پشــتیبانی سماسامانه در تمام استانهای کشور از شــمال تا جنوب کشور گسترده و
به ٔ
ارائه خدمات مشغول باشد.
ما در سماسامانه ضمن شناخت و تحلیل فرآیندها ،پیادهسازی انواع نرمافزارهای دانشگاهی ،اتوماسیون اداری،
َ
اپهــای موبایــل ،تلفیــق ســختافزار و نرمافــزار (در ســامانههایی همچــون خوابــگاه ،حضــور و غیــاب و تغذیه)،
مدیریــت داراییهــای ســازمانی و تحلیــل و واکاوی دادههــا را انجــام دادهایم .همچنین همیشــه توجــه جدی به
تولیــد نرمافزارهــای انســان محــور ( ،)Human-centered design | HCDکارایــی ( ،)Performanceفناوریهــای
روز صنعــت ( )Technologyو امنیــت ( )Securityداشــتهایم و میتوانیــم با قاطعیت ادعا کنیــم که در این موارد از
رقیبان خود جلوتریم.
ٔ
ـامانه یکپارچه ( )ERPدانشگاهی نسـ ٔ
حاصل ســالها فعالیت سماســامانه ،تولید سـ ٔ
سامانه یکپارچه
ـخه «همآوا» و
ٔ
ٔ
مدیریت دانشــگاهی ســما شــامل :سـ ٔ
سامانه
سامانه ارزشیابی اســتادان،
ـامانه جامع مدیریت امور آموزشی «ســما»،

حقالتدریــس ،سـ ٔ
ـامانه مدیریــت تحصیالت تکمیلــی «پروپوزال» ،ســامانه مدیریــت الکترونیکی درخواســتهای
ٔ
ـامانه مدیریــت امــور پژوهشــی «پژوهــه» ،سـ ٔ
دانشــجویان ،سـ ٔ
ســامانه
ـامانه بایگانــی الکترونیــک اســناد «ســبا»،
ٔ
سامانه اتوماسیون خوابگاه «ساکن»ُ ،پرتال دانشآموختگانُ ،پرتال تخصیص ارز دانشجویی،
اتوماسیون تغذیه،
ـامانه مدیریت امور فرهنگی ،سـ ٔ
ـامانه ارســال و دریافت پیامک ،سـ ٔ
اپ موبایل دانشــجو و اســتاد ،سـ ٔ
ـامانه مدیریت
ـامانه طراحی و مدیریت فرایندها ( ،)BPMSسـ ٔ
الکترونیک نشــریات «ســمان» ،سـ ٔ
ـامانه جامع مدیریت و نگهداری

داراییها (ِ « )EAMنت» است.

فهرست مطالب
 ۱۱یک آغاز به کار شرکت
 ۱۲دو قرارداد با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 ۱۳سه عقد قرارداد با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 ۱۶چهار همکاری با سایر سازمانها و وزارتخانهها
 ۱۷پنج سامانههای مورد نیاز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
 ۲۴شش ویژگیها و خصوصیات سما سامانه
 ۲۵هفت ایدئولوژی بنیادی سماسامانه
 ۳۱هشت تاثیر سما بر جامعه
 ۳۳نه محور فعالیتهای شرکت
 ۳۵ده فناوری و ابزارها
 ۳۶یازده خدمات و توانمندیها
ٔ
خانواده بزرگ سما
 ۳۷دوازده فهرست

یک آغاز به کار شرکت
در ابتدای ســال  ۱۳۷۷مدیریت فرآیند امور آموزشــی دانشــگاهها ،مانند ثبتنام ،انتخاب واحد ،فار غالتحصیلی و … ،هنوز
یشــد ،دور از فناوریهای روز بود؛
با روشــی ســنتی ،بیشــتر بر کاغذ و با ثبت دســتی انجام میشــد .اگر نرمافزاری استفاده م 
فرآیندهــای مختلــف در نرمافزارهای متفاوتی انجام میشــد و ارتباط بین این بخشها بــر عهده افراد بود .باید اطالعات از
یشــد .اشــکاالت این روش بســیار بود :خطــای افراد در ثبت و
نرمافــزاری بــه نرمافزار دیگر یا از کاغذ به نرمافزاری منتقل م 
ورود اطالعات ،نبود گزارشهای متنوع ،نداشتن آمار دقیق در لحظه و … .
نرمافزاری ســما ســامانه در همان ســال با تولید سـ ٔ
ـامانه مدیریت امور آموزشــی دانشگاهها «ســما» کار خود را آغاز کرد .در آن
ٔ
ســال با هماهنگی و مشـ ٔ
سامانه مدیریت امور آموزشی «سما»
ـاوره مدیران دانشــگاه بوعلی سینا و تالش کارشناسان شرکت،
ٔ
عرصه ســامانههای دانشــگاهی ،به ویــژه مدیریت امور
طراحــی و پیادهســازی شــد .ســامانهای کــه در آن زمــان تحولــی در
آموزشــی ،به حســاب میآمد« :انتقال از سیســتمعامل  DOSبه « ،»Windowsافزودن کنترلهای مدیریتی به فرآیندهای
آموزشــی»« ،ارایـ ٔـه آمارهــا و گزارشهای متنوع و پویا»« ،بهرهگیری از بانک دادههــای متمرکز» و «انعطافپذیر برای اعمال
تغییرات و نیازها» نمونههایی از قابلیتها و تواناییهای این سامانه بود.
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دو قرارداد با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ـامانه ســما را به عنوان سـ ٔ
عقــد قــرارداد بــا «وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری» سـ ٔ
ـامانه مورد تایید وزارت عتــف مطرح کرد.
ســپس تصحیحات مورد نظر «دفتر امور رایانهای وزارتخانه» به ســامانه اعمال و با تایید وزارتخانه سـ ٔ
ـامانه ســما در ســایر
دانشگاههای وزارت علوم عرضه شد .پیش از عرضه عمومی سامانه به دانشگاهها ،وزارت عتف انتظار داشت که تغییرات
در زمانــی کوتــاه اعمال شــوند .البته تیم جوان شــرکت بــه خوبی از عهده درخواس ـتهای وزارت علــوم در عین محدودیت
زمانی برآمد و توانست تمامی درخواستهای اعالم شده را در زمان کوتاهی اعمال کند .این کار عالوه بر نمایش توانمندی
کارشناســان شــرکت ،نشــان از طراحی متناسب با نیازهای زمان خود داشــت که هر گونه نیاز یا درخواستی را پوشش میداد
و امکان ایجاد تغییر در ســاختار آن متناســب با نیاز کاربر میســر و عملی بود .از آن زمان تا کنون بیش از  ۱،۲۰۰دانشــگاه و
ٔ
ٔ
سامانه مدیریت امور آموزشی «سما» استفاده میکنند.
موسسه آموزش عالی از خدمات شرکت «سما سامانه» و
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سه عقد قرارداد با وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
ٔ
سامانه مدیریت امور آموزشی «سما» در دانشگاههای وزارت عتف و پشتیبانی مناسب آن در گسترهای
پس از اجرای موفق
به بزرگی کشــور ،با عقد قراردادی مشــابه «وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی» شــرکت را به عنوان پیمانکار خود در
اجرای یکپارچه سـ ٔ
ـامانه مدیریت امور آموزشــی در تمامی دانشــگاههای علوم پزشــکی برگزید و تمامی دانشــگاههای علوم
ٔ
سامانه مدیریت امور آموزشی «سما» و خدمات نرمافزاری شرکت قرار گرفتند.
پزشکی کشور تحت پوشش

از ســال  ۱۳۸۲تا کنون شــرکت «ســما ســامانه» افتخار دارد که توانســته اســت به تعهدات خود در وزارت بهداشــت درمان و
پیمانکار نخست
آموزش پزشــکی پایبند باشــد و تنها شــرکتی است که پس از گذشــت بیش از یک دهه همچنان به عنوان
ِ
ٔ
حوزه فناوری اطالعات مورد وثوق و اطمینان مدیران ارشد وزارت بهداشت باشد.

طراحی و پیادهسازی پرتال دانشآموختگان (وزارت بهداشت)
یکی از فرآیندهای وقتگیر و طاقتفرســا در معاونت آموزشــی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی فراغت از تحصیل
ً
زمان
پزشــکان و دانشآموختگان دانشــگاههای علوم پزشــکی بود که معموال ســه تا شــش ماه زمان نیاز داشــت .عالوه بر ِ
طوالنی این فرآیند ،رفت و آمدهای مکرر به ٔ
اداره دانشآموختگان مشکالت فراوانی را برای فار غالتحصیالن و کارشناسان
وزارتخانه ایجاد کرده بود و موجب اتالف وقت و هزینه و ایجاد تنشهای فراوان برای افراد دخیل در این فرآیند میشد.
بعد از شناســایی و تحلیل مشــکالت ســما ســامانه طــرح «پرتــال دانشآموختگان» را به معاونت آموزشــی وزارت بهداشــت
پیشــنهاد داد .با پیادهســازی این طرح تمامی فرآیندهای ســنتی و دســتی مکانیزه شــد .سـ ٔ
ـامانه آموزش «ســما» در تمامی
دانشــگاههای علوم پزشــکی کشــور فعال بود بنابراین فرآیند فار غالتحصیلی دانشآموختگان آنالین و تحت وب ارائه شد.
ـات دانشــجو ،اطالعات وی برای بررســی و تاییــد به صورت آنالیــن به وزارتخانه ارســال و
یعنــی بــه محــض پایــان تحصیـ ِ
دانشجو از طریق پیامک از روند کار خود مطلع میشد.
به این شکل فرآیند فراغت از تحصیل ،از یک کار دشوار و طاقتفرسا تبدیل به فرآیندی آسان شد و زمان انجام آن از چند
ماه به چند روز کاهش یافت .همچنین طبق ٔ
گفته رییس مرکز خدمات آموزشی با اجرای این طرح ساالنه بیش از ۳۵،۰۰۰
ٔ
نامه کاغذی فار غالتحصیلی از امور وزارت بهداشت حذف شد.

طراحی و پیادهسازی سامانه تسهیالت ارز دانشجوی (وزارت بهداشت)
التهابــات ارزی ســالهای گذشــته ،تخصیــص ارز دانشــجویی را به یکی از معضــات و بحرانهای وزارت بهداشــت تبدیل
کرده بود .مشکالت به حدی بود که وزارت بهداشت برای ساماندهی و کنترل اوضاع در مواردی به کمک نیروی انتظامی،
ٔ
ســامانه ارز
آرامش ازدحامکنندگان متقاضی ارز دانشــجویی را حفظ کرد .وزیر بهداشــت وقت دســتور طراحی و پیادهســازی
دانشجویی را صادر کرد که بر اساس آن شرکت سماسامانه تعهد داد این سامانه را برای پایان دادن به تجمع افراد و حذف
فرآیندهای دستی در کمتر از  ۳ماه طراحی و راهاندازی کند و تحویل دهد.
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ٔ
ســامانه در کمتر از ســه ماه طراحی و پیاده شــد .به عالوه بیش از  ۳۰۰،۰۰۰برگ سند مرتبط با ارز دانشجویی اسکن شد و در
ٔ
سامانه تسهیالت ارز دانشجویی با کمترین خطای ممکن در زمان مقرر به بهرهبرداری رسید و هنوز هم
سامانه قرار گرفت.
بــا موفقیت به فعالیت خود ادامه میدهد .بر اســاس این ســامانه ثبت درخواس ـتهای متقاضیان بــدون مراجعه حضوری
نشــده متقاضیان ٔ
نامه ارز
انجام میشــود .ســپس کارهای کارشناســی انجام میگیرد و بر اســاس جدول زمانی و نوبت تعیی 
خود را دریافت میکنند .دیگر خبری از ازدحام و هرج و مرج برای ارز در وزارت بهداشت نیست.
ایــن ســامانه از طریــق نشــانی  http://mohed.behdasht.gov.ir/educationportalدر دســترس مخاطبــان اســت .اجرای
موفق این پروژه زمینهساز اجرای سایر سامانههای مورد نیاز مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در شرکت «سما سامانه»
شد.

طراحی و پیادهسازی پرتال خدمات آموزشی (وزارت بهداشت)
پس از اجرای دو ٔ
پروژه خدمات آنالین به مخاطبان امور آموزشی در «مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی» ســما سامانه پیشنهاد کرد سایر ادارات مرکز خدمات آموزشی نیز از ســامانهای مشابه استفاده کنند .این پیشنهاد
با رویکردی نو ٔ
ایده «پرتال متمرکز خدمات آموزشی» را که از سالها پیش ارایه شده بود ،مجدد به جریان انداخت .وزارت
بهداشت مقرر کرد تمامی خدمات مرکز خدمات آموزشی در پرتال مذکور ارائه شوند.
عــاوه بــر دو سـ ٔ
آموختگان خارج کشــور» و
ـامانه فار غالتحصیالن و ارز دانشــجویی ،ســامانههای «ارزشــیابی مــدارک دانش
ِ
ً
«انتقال دانشــجویان خارج به دانشــگاههای داخل کشــور» پس از تحلیل و طراحی به صورت کامال آنالین (تحت وب) در
اختیار کارشناسان وزارت بهداشت و مخاطبین آن قرار گرفت .این سامانهها با نشانی http://mohed.behdasht.gov.ir/
 educationserviceportalدر دسترس هستند.

سامانه و پرتال اطالعات دانشجویان استعداد درخشان (وزارت بهداشت)
ٔ
«سامانه ملی
از دیگر فعالیتهای «سما سامانه» در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحلیل ،طراحی و پیادهسازی
اطالعات دانشــجویان اســتعداد درخشــان» در آموزش پزشکی است .این ســامانه در تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نصب و راهاندازی شــده اســت .دانشجویان استعداد درخشان هر دانشــگاه میتوانند اطالعات فردی خود را در این سامانه
ـان دانشــگاه اطالعات افراد در پرتال سراســری
ثبت و تمامی فعالیتها و واقع مرتبط را پیگیری کنند .بعد از تایید کارشناسـ ِ
وزارت بهداشــت یعنی «بانک اطالعات نخبگان وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی» گردآوری میشود .اجرای این

پروژه در سال  ۱۳۸۷انجام شد ولی بهرهبرداری از آن سال  ۱۳۹۰آغاز شد.
هدف این سامانه ٔ
ارایه گزارش و آمار بهروز و دقیق از نخبگان ٔ
حوزه آموزش پزشکی و کمک به تصمیمسازی مدیران برای
جــذب حداکثــری و بهرهگیــری از اســتعداد و دانش نخبگان اســت .همچنین این ســامانه مرجع اطالعاتی ســایر حوزههای
داخل و خارج از وزارتخانه است.
در ایــن ســامانه کــه هماهنگ و ســازگار با ســامانه مدیریت امور آموزش «ســما» طراحی شــده اســت ،اطالعات دانشــجویان
یشــود .فرآیندهای دســتی و متمرکز گذشته ،آنالین و توزی عشــده انجام میشوند .بنابراین
اســتعداد برتر ثبت و نگهداری م 
کارشناسان دانشگاه همیشه به اطالعات تحصیلی افراد دسترسی دارند و پس از تایید ،اطالعات دانشجویان برتر را آنالین
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بــه مرکــز مطالعــات آمــوزش پزشــکی در وزارت بهداشــت ارســال میکنند .بــا تاییــد نهایی کارشناســان ٔ
حوزه ســتادی بانک
اطالعات دانشجویان برتر کل کشور شکل میگیرد.

سامانه و پرتال جامع دانشجویان شاهد و ایثارگر (وزارت بهداشت)
ٔ
«سامانه اطالعات و عملیات دانشجویان شاهد و ایثارگر» در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد
طراحی و پیادهسازی
کل دانشــجویان شــاهد و ایثارگر در وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی از دیگر پروژههای سماســامانه در این وزارت
است .این پروژه ابتدای سال  ۹۴در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور عملیاتی شد و مانند سایر سامانههای مشابه
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی آخرین اطالعات ثبتشده از طریق وبسرویس به بانک اطالعاتی وزارتخانه
انتقال مییابد تا در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد.
هــدف اصلــی این ســامانه تکمیــل اطالعات دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر و یکپارچگی آن با سـ ٔ
ـامانه مدیریت امور آموزشــی
«ســما» و ماشــینیکردن (مکانیزاســیون  )Mechanization -تمامی فرآیندهای دانشجویان شاهد و ایثارگر مانند استاد مشاور،
کالسهــای جبرانــی ،مســابقات علمــی و ورزشــی و … اســت .همچنیــن نظام اطالعــات و آمار کــه پیش از این دســتی تهیه
میشــد ،مکانیزه و مبتنی بر بانک اطالعات عمل میکند و فرآیند بودجهریزی نیز بر مبنای اطالعات و آمار اســتخراج شــده
طراحی میشود.
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چهار همکاری با سایر سازمانها و وزارتخانهها
شــرکت نرمافزاری سماســامانه در طول فعالیت خود با وزارتخانهها ،ســازمانها ،ادارات و دانشــگاههای مختلف در ســطح
کشــور همکاری داشــته اســت و در حال حاضر با وزارتخانههای «علوم ،تحقیقات و فناوری» و «بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی» ارتباط مســتمری دارد .در این دو وزارتخانه فعالیتهای شــرکت در قالب سامانههای اتوماسیون اداری ،صنعتی
و دانشگاهی متمرکز است.

همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در ســالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۴شــرکت ســما سامانه «سـ ٔ
ـامانه اتوماســیون مدیریت اطالعات نشریات کشــور» (سمان) را برای
ٔ
روزمره
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی طراحی و پیادهســازی کرد .در این ســامانه امور نشریات کشــور از کسب مجوز تا امور
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد مکانیزه شد.
پیش از «ســمان» در حوزه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی هیچ ســامانه مکانیزهای برای این کار وجود
نداشــت؛ در واقــع «ســمان» نــوآوری در ایجــاد فرهنــگ اســتفاده از ســامانههای یکپارچه در حوزه نشــریات بــود .این پروژه
پیچیدگیها و دشــواریهای فراوانی داشــت ،چرا که کارشناســان ٔ
حوزه نشــریات با نرمافزارها و ســامانههای ماشــینی آشــنا
نبودنــد .در آن زمــان ،بــرای اولیــن بــار در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مراحل درخواســت مجوز تا چاپ و نشــر و آرشــیو
ٔ
سامانه نرمافزاری «سمان» به صورت آنالین انجام میشد.
نشریات با

ٔ
پرتال آمار ثبتی وزارت علوم (موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی)
ٔ
«موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی» طی سالهای  ۱۳۸۷و ۱۳۸۸
سما سامانه پرتال آمار ثبتی وزارت علوم را در
اجرا کرد .مطابق شــرح خدمات این ســامانه ،تمامی اطالعات آموزشــی و پژوهشــی آموزش عالی در کل دانشگاههای کشور
ـرش ملــی مــورد تحلیل و بررســی قــرار گرفــت؛ در این ســامانه نظام اســتاندارد کدینگ اطالعات آموزشــی بــا همکاری
بــا نگـ ِ

کارشناسان موسسه طراحی و پیادهسازی شد.

ایــن ســامانه اطالعــات فعالیتهــای آموزشــی و پژوهشــی و اطالعــات متفاوت مرا کــز مختلف کشــور را آنالین بــا روشهای
مختلف (ورود مستقیم اطالعات ،ارسال فایل و یا ارسال از طریق اتصال به  )Web Serviceگردآوری و در بانک اطالعاتی
متمرکز سیســتم ثبت و نگهداری میکند .در نهایت بانک اطالعات جامع فعالیتهای آموزشــی و پژوهشــی آموزش عالی در
کشــور و  Data Where Houseآن تشــکیل میشــد و اطالعات آموزشــی و پژوهشــی به صورت گزارشها ،آمارها و نمودارهای
مختلف به راحتی در اختیار مخاطبان سامانه (سازمانها ،مدیران ،پژوهشگران و … ) قرار میگیرد.
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پنج سامانههای مورد نیاز دانشگاهها و
مرا کز آموزش عالی
یکی از اســتراتژیهای مهمافزاری ســما ســامانه ایجاد سـ ٔ
ـامانه جامع و یکپارچه دانشــگاهی و پوشــش تمامی نیازهای این
حوزه اســت .در ســالیان گشــته ســامانههای مختلفی برای فعالیتهای دانشــگاهی تولید و به دانشــگاهها و مرا کز آموزش
عالی ارایه شــده اســت .سامانههایی مانند« :بایگانی اســناد»« ،مدیریت امور پژوهشی»« ،اتوماسیون تغذیه»« ،اتوماسیون
خوابگاه» و …

سیستم جامع مدیریت امور آموزشی (سما)
ٔ
لحظه ورود دانشجو تا
«ســما» ،راهحل نرمافزاری برای تمامی امور آموزشــی یک دانشــگاه یا موسســه آموزش عالی است .از
زمان فار غالتحصیلی و حتی بعد از آن ،در این سامانه مدیریت و پردازش میشود.
تنظیمهای سیســتم ســما پارامتریک اســت و کاربران میتوانند تغییراتی مانند تعریف قوانین را بدون وابســتگی به شــرکت
انجــام دهنــد .ســما بــه طــور کامل و متناســب با قوانین آموزشــی متنوع در دانشــگاهها پیکربنــدی میشــود و در برابر تغییر
قوانین آموزش بسیار منعطف است.
ســما دانــش و تجربــه همــکاری با بیش از  ۱۲۰۰دانشــگاه معتبر و موسســه آموزش عالــی را دارد؛ با اتکا به این تجربه بســیار
جامــع اســت و کاربــران بــه راحتی از آن اســتفاده میکنند ۱۹ .ســال همــکاری و تعامل سماســامانه با مدیران و کارشناســان
ٔ
توسعه مداوم این سامانه و کارآمدی آن شده است« .سما» راهکار جامع سامانههای نرمافزاری برای
آموزشی ،باعث ارتقا و
دانشگاههاست و به مزیتها و قابلیتهای آن مداوم اضافه میشود.

ٔ
سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی (پژوهه)
ٔ
سامانه «پژوهه» برای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی در مراکز آموزشی و پژوهشی طراحی و پیادهسازی شده است .این
ٔ
محاسبه  Grantیا امتیاز پژوهشی را انجام میدهد.
سامانه عالوه بر ثبت تمامی اطالعات و فعالیتهای پژوهشی،
بــا اســتفاده تجربیــات نســخه اول پژوهــه ،بازخوردهای کاربــران ،بازنگری و بررســی مجــدد روند فعالیتهای پژوهشــی و
ٔ
سامانه پژوهه با فناوری  NET.بازنویسی
همینطور مشورت با کارشناسان معاونت پژوهشی وزارت علوم و وزارت بهداشت
شد.
نسخه جدید سامانه رویکردی پژوهشمحور دارد و شامل امکان ساختار کامل مدیریت آنالین یک طرح پژوهشی به ٔ
عالوه
یشــود .این ســامانه در دانشگاهها یکپارچه با سـ ٔ
ـامانه آموزشی «سما» عمل
ثبت اطالعات ،وقایع و رویدادهای پژوهشــی م 
میکند و تمامی فعالیتهای پژوهشــی اعضای هیئت علمی یا اســتادان را با فعالیتهای آموزشــی مرتبط ثبت و نگهداری
ٔ
سامانه پژوهه یکی از جامعترین سامانههای پژوهشی در کشور است.
میکند.
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ٔ
سامانه بایگانی اسناد (سبا)
ٔ
سامانه «سبا» برای پاسخ به این نیاز طراحی شده
ساماندهی اسناد و مدارک از نیازهای اصلی سازمانها و دانشگاههاست.
است.
ٔ
ٔ
مشغله زیادی دارند ،سامانه «سبا» که کامال
سامانه «سبا» سهولت کاربریست .کاربران دبیرخانه و بایگانی
مهمترین ویژگی
تحت وب طراحی شده است ،در ثبت و دسترسی به اطالعات بسیار راحت و کارآمد است .از طرف دیگر سبا سامانهای امن
است و دسترسی غیر مجاز را در سطوح متفاوتی مسدود میکند.

اتوماسیون تغذیه
«اتوماسیون تغذیه» مدیریت امور تغذیه در سازمانها و دانشگاهها را انجام میدهد .این سامانه در «بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران» ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نصب و راهاندازی شده است.
اتوماسیون تغذیه سامانهای تحت وب است که از کیف پول الکترونیکی پشتیبانی میکند و در پوشش انواع منوی غذایی
متفاوت اجرایی منعطف اســت .اتوماســیون تغذیه نرمافزار و تجهیزات ســختافرازی اســت که بر
و پشــتیبانی از روالهای
ِ
اســاس کارتهای هوشــمند طراحی و پیادهســازی شده است یعنی کاربر با داشتن کارت هوشمند میتواند از خدمات سلف
سازمان استفاده کند و رزرو غذا و پرداخت هزینهها را آنالین در وب انجام دهد.

ٔ
سامانه اتوماسیون خوابگاه (سا کن)
ٔ
«ســامانه اتوماســیون خوابگاه (ســاکن)» تمامی فرآیندهای اســکان دانشــجویان را از مرحله ثبتنام ،درخواســت خوابگاه،
اولویتبندی و جا دهی تا فعالیتهای دیگر نظیر هماتاقی ،جابهجایی ،تحویل و تسویه حساب را مدیریت میکند.
ٔ
«سامانه مدیریت امور آموزشی (سما)» پیادهسازی شده است ،البته میتواند مستقل هم
این سامانه منسجم و یکپارچه با
نصب شــود .سـ ٔ
ـامانه «ســاکن» مبتنی بر وب است ،گزارشها و آمارهای زیادی دارد و همچنین با دستگاههای کنترل تردد
و ِگ ْیتهای ورود و خروج سازگار است.

دانشــگاههای همچــون شــهید باهنــر ،عالمه طباطبایی ،شــهید چمــران ،صنعتی ســیرجان ،صنعتی دزفول از این ســامانه
استفاده میکنند.

سامانه اطالع رسانی و ارسال و دریافت پیامک «سما پیام»
ٔ
ســامانه «ســما پیام» اطالعرســانی پیامکی را بر عهده دارد و بســتر ارزش افزوده سایر سامانههاســت .این سامانه مستقل یا
ْ
شرکت اطالعرسانی ،ارسال و دریافت پیامک را از طریق شمارههای اختصاصی یا مشترک انجام
همراه سایر محصولهای
میدهد.
در اصل این ســامانه به عنوان یک ماژول مجزا به هریک از ســامانهها و محصوالت شــرکت متصل میشود و عالوه بر ایجاد
ارزش افزوده و مزیت رقابتی ،سازمان را در امر اطالعرسانی و تسهیل فرآیندهای دیگر یاری میکند.
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ٔ
دفترچه تلفن مخصوص خود با دســتهبندیهای مختلف میتوانند به گروه یا دســته انتخابی پیامک
ســازمانها عالوه بر
ارسال کنند؛ فهرست شمارهها میتواند در قالب فایلهایی نظیر اکسل باشد.
بــه عنــوان مثــال «ســما پیام» همراه با «سـ ٔ
ـامانه مدیریت آموزشــی ســما» اطالعات آموزشــی ،نمــرات ،حضور یــا عدم حضور
اســتاد در جلسـ ٔـه کالس را به دانشــجو یا استاد اطالع میدهد و مخاطب ســامانه بدون مراجعه به سامانه آموزش میتواند از
رویدادهای مربوط به خود مطلع شود .این سامانه در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و مرکز آموزش
عالی دیگر در حال کار است.

ٔ
سامانه ارزشیابی استاد
ارزشــیابی اســاتید یکی از انواع ارزشــیابی آموزشی است که میزان موفقیت اساتید در رسیدن به هدفهای آموزشی را بررسی
میکنــد و حاصــل آن بــرای بهبود و اصالح روشهای آموزشــی الزم اســت .همچنین ارزشــیابی اســاتید از روشهای ارتقای
کیفیت فعالیتهای آموزشی در مراکز آموزش عالی است و نتایج آن برای تشخیص نقاط ضعف و قوت و اصالح امور آموزشی
و تحول برنامهریزی کارآمد اســت .مدلهای مختلفی مانند ارزشــیابی مســئوالن ،همکاران ،دانشجویان ،خودارزیابی و …
برای ارزشــیابی مدرســان وجود دارد .از میان این روشها ،ارزشــیابی دانشجویان از مدرســان رایجترین روش ارزیابی است
که در آن یک پرسش ٔ
ٔ
درباره فعالیتهای آموزشی اساتید در اختیار دانشجو قرار میگیرد.
نامه نظرسنجی شامل سئواالتی
سـ ٔ
ـامانه ارزشــیابی (استادان) ســما فرآیند ارزیابی عملکرد (تعریف پرسشنامه ،جمعآوری اطالعات و ارائه نتایج ،گزارشها
و آمارهای مرتبط) را پردازش و مدیریت میکند .استفاده از این سامانه ساده است و کاربر میتواند مرحله به مرحله فرآیند
ارزشیابی را تعریف کند .این سامانه از اجرای مدلهای متفاوت ارزیابی پشتیبانی میکند.
ٔ
سامانه آموزش سماست که امکان پردازش اطالعات ارزشیابی و مقایسه آنها
مزیت این سامانه سازگاری و یکپارچگی آن با
ٔ
سامانه مدیریت امور آموزشی دانشگاه را فراهم میکند .به عالوه نیازی به ورود مجدد اطالعات
با اطالعات آموزشی موجود
دانشجویان ،استادان ،دروس و … نیست ،بنابراین میتوان فرآیند ارزشیابی را با ورود اطالعات کمتری تعریف کرد.
با اســتفاده از سـ ٔ
سرعت فرآیند ارزشیابی افزایش و هزینه اجرای آن کاهش مییابد .با حذف کاغذ از
ـامانه آنالین ارزشــیابی،
ِ
این فرآیند ،نیروی انسانی کمتری برای توزیع و جمعآوری پرسشنامهها و پردازش اطالعات الزم است ،بنابراین بهرهوری
افزایش و هزینههای سازمان کاهش مییابند و به حفظ محیط زیست کمک میشود.

ٔ
سامانه ثبتنام آنالین دانشجویان جدیدالورود
ایــن ســامانه اطالعــات کامــل شناســنامهای ،آموزشــی و تکمیلــی دانشــجویان و مــدارک اسکنشـ ٔ
ـده مــورد نیــاز دانشــگاه را
ٔ
معاینه پزشکی و …) را در این سامانه قرار
جمعآوری میکند .همچنین مدیران آموزشی میتوانند فرمهای الزم (تعهدنامه،

ٔ
مراجعه حضوری و ارائه اصل مدارک ،آنها را تحویل دهند.
دهند تا دانشجویان در زمان

ٔ
مراجعه حضوری به دانشگاه
پس از پایان مراحل ثبتنام آنالین ،کد رهگیری به دانشجو ارائه میشود که دانشجو در زمان
برای احراز هویت آن را ارائه میکند.
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ٔ
سامانه حقالتدریس استادان
ســامانه حقالتدریس و ابالغ آموزشــی ســما ،مکمل سـ ٔ
ٔ
ـامانه مدیریت آموزش سماســت .با اســتفاده از این سامانه محاسبه و
پرداخت حقالتدریس و ابالغ آموزشــی اســتادان ،بر اســاس آییننامهها و اطالعات دیگر خودکار محاســبه میشــود و تمامی
ســوابق و اطالعات مربوط به ابالغ آموزشــی و حقالتدریس اســتادان و قراردادها در دســترس قرار میگیرد .این سامانه تمام
نیازهای مربوط به حقالتدریس و ابالغ آموزشی استادان را به همراه گزارشهای متنوع و جامع پوشش میدهد.

ٔ
سامانه مدیریت درخواست
کار درخواسـ ِـت دانشجویان را در گروههای اطالعاتی مختلف مدیریت میکند .کاربران مختلف از مدیر
این ســامانه
گردش ِ
ِ
کارشناسان عامل و دانشجویان میتوانند به راحتی و دور از پیچیدگیهای بروکراتیک اداری درخواستها را ثبت
سامانه،
ِ

و پیگیری کنند .چیدمان استراتژیک دکمههای دستوری از مزایای این سامانه است.

ٔ
سامانه مدیریت تحصیالت تکمیلی ( پروپوزال)
ـرات دفاع را انجام
ثبت نمـ ِ
ثبت درخواســت تا ِ
ایــن ســامانه مدیریت فرآینــد پروپوزال (روال مدیریت تحصیالت تکمیلی) از ِ
میدهــد .افزایــش ســطح رضایتمندی و کاهش لــزوم مراجعات حضوری دانشــجویان به واحدهای آموزشــی از مزایای این
ٔ
سامانه مدیریت تحصیالت تکمیلی شامل این موارد میشوند؛
سامانه است .برخی از قابلیتها و امکانات
ثبت درخواست اولیه دانشجو به استاد راهنما
•تکمیل اطالعات پروپوزال جهت تایید استاد راهنما و ارسال به گروه جهت تایید
•واپایی تصویب پروپوزال دانشجو در انتخاب واحد و حذف و اضافه
•تایید واحد پژوهشی بعد از تایید گروه
•تایید واحد تحصیالت تکمیلی
•ایجاد فرمهای گزارش توسط استاد راهنما
•تایید گزارشهای ارسالی توسط استاد راهنما

ٔ
سامانه امور فرهنگی
ٔ
«ســامانه امور فرهنگی» برای مدیریت و ســازماندهی برنامهها ،مراســم و روندهای امور فرهنگی در دانشگاهها ،سازمانها،
زیرســازمانها و انجمنها طراحی شــده اســت .در این ســامانه میتوان ســازمانها و زیرســازمانها ،انجمنها و واحدهای
ســتادی مختلف را تعریف کرد و پس ـتهای ســازمانی و جایگاه اشــخاص را مشــخص نمود .همچنین این ســامانه امکان
تعریف سطوح دسترسی متفاوت بر اساس جایگاه و پست سازمانی را دارد.
روند کاری و سلســله مراتب الزم
امکان دیگر این ســامانه ،مدیریت روندها و برنامههاســت .با اســتفاده از روندســاز میتوان ِ
برای درخواستهای مختلف را مشخص کرد .امکان دیگر این سامانه اطالعرسانی برنامههای مختلف به کاربران (شامل
مدیریت عضویت کاربران) است.
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اپ استاد و دانشجو
دستگاههای هوشمند تلفن همراه همیشه در دسترساند و در سالهای اخیر بخشی جداییناپذیر از ارتباطات ما شدهاند.
همچنین گســتردگی شــبکه مخابراتی و اینترنت در سراســر کشــور دستگاههای هوشــمند را در همه جا در دسترس قرار داده
اســت .دسترســی به برنامههای کاربردی (اپ) در این دســتگاههای هوشمند ساده ،سریع و راحت است ،بنابراین استفاده
از اپها هر روز افزایش مییابد.
سماســامانه دو اپ متفــاوت بــرای اســتاد و دانشــجو را با امنیــت باالیی (ماننــد ورود دو مرحلهای با اســتعالم و تایید هویت
پیامکی) تولید کرده است .دسترسی سادهتر به خدمات ،ماشینی کردن فرآیندهای متفاوت مانند نمرات کالسی ،مدیریت
حضــور و غیــاب و حــذف کاغذ ،کاهش لزوم مراجعه اســتاد و دانشــجو بــه واحدهای آموزشــی ،افزایش میزان دسترســی به
خدمات و اطالعات از ویژگیهای این برنامههای کاربردیست.

ٔ
سامانه همآوا
طراحی و پیادهســازی «سـ ٔ
ـامانه جامع دانشــگاهی ســما ،نســخه همآوا» نتیجه  ۲۰ســال تجربه ،مهارت و همکاری با بیش
از  1200دانشگاه و دو وزارت علوم و بهداشت است« .همآوا» فناوری روز دنیا را با نیازهای دانشگاه منطبق کرده است.

مسیر سامانهها در زمان

ٔ
پیش روی آموزش عالی کشــور طراحی و پیادهســازی شــد .ســامانههای امــروز نیازمند
ســامانه ه ـمآوا بــا تحلیــل روندهای ِ

یکپارچگی بیشتری هستند .مشتری باید منابع خود را بهتر مدیریت کند و کنترل بیشتر و بهتری بر فرآیندهای جاری خود
داشته باشد.
کار بــر روی انــواع ابزارهــا (کامپیوتــر ،موبایــل ،تبلــت و …) و مرورگرهــا نیازی مبرم اســت و با پیدایش شــبکههای اجتماعی
و پیامرســانی ،ســامانهها نیازمند ایجاد زیرســاختهای تعاملی بیشــتری بین کاربران خود هســتند .با توسـ ٔ
ـعه وب امنیت
دغدغ ـهای جدی اســت و گســترش تعداد دانشــجویان امــکان مقیاسپذیــری را اجتنابناپذیــر میکند .به این شــکل نیاز
به گســترش خدمات از راه دور دو چندان شــده اســت .همآوا پاســخ کامل و جامع این نیازها و ضروریات اســت .البته همآوا
سامانهای بزرگ و جامع است که جزییات بسیاری دارد.
بــا توجــه به گســتردگی فضای عملکردی سـ ٔ
ـامانه جامع دانشــگاهی و طیف وســیع کاربــران و همچنین تنــوع خدمات ارائه
شــده ،این ســامانه نیاز به عملکرد دقیق ،سریع و مطمئن دارد .پیشبینیهای انجام گرفته برای دسترسی به این اهداف
به شرح زیرند؛
ٔ
مراجعه حضوری دانشجویان
•کاهش لزوم
•اطالعرسانی هوشمند رخدادها ()Smart Notification System
•مدیریت فرآیندهای تحصیالت تکمیلی

سامانههای مورد نیاز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 21

•مدیریت جامع فعالیتهای هیئت علمی
ٔ
شهریه دانشجویان
•مدیریت جامع امور مالی و
•معرفی کیف پول الکترونیکی دانشجویان
•ارزشیابی ٔ 360
درجه استادان
•قابلیت تعریف سطوح دسترسی چند سطحی
•تعیین و تقسیم وظایف هر سطح
•کنترل امنیتی دسترسیهای مجاز در هر سطح
•تفکیک و مدیریت متمرکز وظایف صف و ستاد
•طراحی مبتنی بر انسان ،نه بر ٔ
پایه فناوری
•متناسب کردن محصول برای مشتری در مقابل تغییر نیازهای مشتری متناسب با محصول
•ارتقا محصول بر ٔ
پایه حلقه بهبود مستمر
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سامانه نگهداری و تعمیر (نت)
سـ ٔ
ـامانه تعمیــر و نگهــداری اطالعــات همـ ٔـه انــواع داراییهای متفــاوت یک کارخانه ،شــرکت یا ســازمان را ثبــت میکند و با
امــکان گزارشگیــری از هزینههــا ،محــل و شـ ٔ
ـیوه نگهــداری آنها به مدیریت ســازمان کمــک میکند تــا در تصمیمگیریها و
برنامهریزیها دقیقتر و سریعتر عمل کند.
سـ ٔ
ـامانه نــت (نگهــداری و تعمیــر) بر پایه هــوش مصنوعی خود به مــرور پیشبینیها و گزارشهای متعــددی درباره هزینه
یشــود مدیران ســازمانی بتوانند دید
نگهــداری و تعمیــر و زمانبنــدی در بازههای زمانی تعینشــده تولید میکند و باعث م 
درستی از هزینهها و برنامههای پیش رو داشته باشند.
این سامانه در بهینگی ساختار مدیریت اهمیت بسیاری دارد.

سامانه سماالیو
ٔ
ٔ
ٔ
جامعه
زیرسامانه
«سامانه سما الیو» راهحل جامع تمام نیازهای یادگیری الکترونیکی در اینترنت است .این سامانه از چهار
مجــازی اســتاد و دانشــجو (ســماکالس |  ،)SamaClassاتوماســیون آمــوزش (ســماالیت |  ،)SamaLiteمدیریــت محتــوای
آموزشی (سماکورس |  )SamaCourseو کالس مجازی (سماالین |  )SamaLineتشکیل شده است.
کاربران این سامانه شامل سه گروه زیر هستند؛
•کارکنان آموزشگاهها (دانشگاهها ،مدارسٔ ،موسسات آموزشی)
•آموزشدهندگان (اساتید ،معلمان و )...
•آموزشگیرندگان (دانشجویان ،دانشآموزان و )...
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شش ویژ گیها و خصوصیات سما سامانه
اهمیت
سماســامانه تجربــه زیادی در پیادهســازی ســامانههای نرمافزاری مختلــف دارد ،اما مهمترین ویژگی شــرکت درک
ِ
پشــتیبانی و تضمین ٔ
ارائه خدمات مناســب به مشــتریان اســت« .واحد خدمات و پشــتیبانی ســما ســامانه» همیشــه یکی
از واحدهــای مــورد توجــه و در حال توســعه بوده اســت .راهاندازی ســامانههای نرمافــزاری و اتوماســیون اداری بدون ارائه
شبکه بزرگی برای ٔ
ٔ
ارائه خدمات و پشتیبانی
خدمات و پشــتیبانی مناســب ،ناقص و در عمل غیرممکن اســت .بنابراین سما
در کشور به وجود آورده است که تمامی استانهای کشور را پوشش میدهد.
راهبــری بیــش از  ۱۴۰۰سـ ٔ
ـامانه عملیاتــی در بیش از  ۱۲۰۰دانشــگاه و مرکز آمــوزش عالی طی  ۲۰ســال فعالیت ،از مرزهای
ٔ
دهنده توانمندی متخصصان و کارشناســان جوان
آذربایجان تا ســواحل خلیج فارس ،در تمامی اســتانهای کشــور نشــان
سماست.
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هفت ایدئولوژی بنیادی سماسامانه
ارزشهای بنیادی ()Core Values
•پندار نیک ،گفتار نیک ،کردار نیک
•مسئولیتپذیری اجتماعی
•پیشرو و متمایز بودن
•مشترینوازی و خدمت به مشتری
•سختکوشی و ارتقا مداوم فردی و سازمانی

هدف بنیادی ()Core Propose
خوب کار با محصوالت خالقانه و پیشرو
حس ِ
•ایجاد ِ

ٔ
آینده رویایی ما ()Envisioned Future
•حضور در فهرست  ۱۰۰شرکت برتر فناوری اطالعات در دنیا

اهداف بزرگ شرکت
•تحول در آموزش عالی ایران
•بیمعنا کردن رقابت در داخل و ورود به بازارهای جهانی
•تبدیل شدن به یک شرکت بینالمللی و چند ملیتی

توصیف شفاف ()Vivid Description
کیفیت خدمات و محصوالت و نوآوری در ارزش پیشنهادی به مشتریان ،آموزش عالی ایران را
ما تالش میکنیم با ارتقای
ِ
ٔ
متحول کنیم .این تحول با راهحلهای جامع نرمافزاری یکپارچه ،ایجاد تجربه خوب کاربری ،معرفی سامانههای جدید
برای پوشــش نیازهای جدید یا پنهان بازار ،ایجاد ارزش افزوده با اســتفاده از فناوریهای نوین ،بهبود ساختار پشتیبانی و
ارتقا هویت سازمانی ممکن میشود.
بــا نــوآوری در صنعــت آمــوزش عالــی ،قواعد بازی را تغییــر میدهیم طوری که رقابت در داخل کشــور بیمعنا شــود .تبدیل
نیاز این
سماســامانه بــه محیطــی که کارکنانش مشــتاقانه کار میکنند و دیگــران عالقمند به همکاری با آن هســتند ،پیش ِ

نوآوری است.

دهه  ۹۰شمســی «تولید ســما سامانه ( »)Powered by SamaSoftدر کشورهای توسعه ٔ
امیدواریم که تا پایان ٔ
یافته اروپایی،
آمریکایــی و آســیایی ارائــه شــود و ما جزو شــرکتهای برتر فنــاوری اطالعات ،به ویــژه در حوزه آموزش عالــی ،در خاورمیانه
باشیم.
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ماموریت شرکت نرمافزاری «سما سامانه» ()Mission
ماموریت ما ٔ
ارائه راهحلهای جامع نرمافزاریست که آرامش و اعتماد را به کاربران خود هدیه دهد.
توصیف ماموریت ما
نرمافزاری سماسامانه سازمانی پیشرو برای ٔ
ارائه خدمات و راهحلهای جامع نرمافزاری -دانشگاهی ،آموزشی و اداری -با
کیفیت همگام با فناوریهای روز دنیاســت .ما خود را شــریک مشتریهایمان (مراکز آموزش عالی ،استادان ،دانشجویان،
ســازمانها) میدانیــم ،هزینــه و بهرهوری آنها را هزینه و بهرهوری خودمان میدانیم؛ و برای پوشــش نیازها و رفع مســائل
عالی
کیفیت خدمات آموزشــی را در
آنها نهایت تالش خود را میکنیم .با نوآوری و سختکوشــی همکاران شــرکت
ِ
آموزش ِ
ِ
کشور متحول کردهایم و به این راه ادامه میدهیم.
پذیری اجتماعی ،توجه به محیط زیســت ،رضایت مشــتری و ارتقــا کیفیت محصوالت
دغدغـ ٔـه ما حفظ اخالق ،مســئولیت
ِ
و خدمات از خوب به عالیســت .ما با ماموریت توسـ ٔ
آرامش کاری در دانشگاه،
ـعه زیرســاختهای نرمافزاری برای به کســب
ِ
ٔ
توسعه زیرساختهای جدید
دانشــجویان و اســتادان کار خود را آغاز کردهایم و در همین مســیر با همین چش ـمانداز در حال
هستیم.

اصول اعتقادی شرکت
 ۱۰اصلی که در «سما سامانه» به آن اعتقاد داریم
ابتدا ما کار را با پایبندی به چند اصل ســاده شــروع کردیم اما حاال اصولمان کاملتر و محکمتر شــدهاند .اصولی که فکر می
کنیم برای تعالی سماسامانه الزم اند .این اصول براساس ارزشهای محوری ما شکل یافته اند ،ارزشهایی که گذر زمان آنها
را تغییر نخواهد داد .هر از گاهی ما این اصول را مرور می کنیم تا ببینیم که همچنان درست اند یا خیر .امیدواریم اینگونه
باشیم اگرنه اشاره ای از شما برای بازگشت ما به مسیرمان کافی است.
 ۱آرامش مشتری در مرکز توجه ماست.
موفقیت ما با همین نگاه آغاز شد ،تمرکز بر مشتری و رفع نیازهای او .در طراحی سیستم ها تمام تالش ما تمرکز بر
ایجاد یک تجربه ی خوب کاربری اســت .سیســتم ها آنگونه اند که شــما می پســندید و نه آنگونه که نظر شخصی
ماســت .صفحات ســاده اند و قابل فهم و ســرعت عملی مناســب دارند .فرهنگ ســازمانی ما بهگونهای اســت که
مشتریان تشویق به تعامل و ارائه پیشنهادات و انتقادات خود می شوند و در این میان بسیاری از بهترین راهحلها
در این فضای همافزایی پدیدار می شود که در نهایت ٔ
برنده آن کاربران سیستمها هستند.
 ۲اخالق و صداقت برای ما یک شعار نیست.
ا گــر قــرار باشــد ما بین اخالق و منافــع خود یکی را برگزینیم شــک نکنید که ما اخالق را برمیگزینیــم ،چرا که عمیقا
اعتقاد داریم که در بلند مدت ٔ
برنده این رفتار ما خواهیم بود .ارزشها و منافع بلند مدت خود را فدای منافع کوتاه
مــدت نمــی کنیــم و در دام رقابتهــای ناســالم نمــی افتیم .رفتار صادقانه را حق مســلم شــما می دانیــم و برآنیم که
ضعف هایمان را با سخت کوشی جبران کنیم و نه با کج رفتاری.
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 ۳سخت کوشی برای ما یک افتخار است.
ســخت کوشــی ،بله وجدان ما در این صورت اســت که آرام می گیرد .زمانی که نهایت تالش خود را کرده باشــیم.
تنها در این شرایط است که نتایج بزرگ بدست می آید .پروژه ی ملی «سما» در روزهای بسیار سخت خود بی شک
بدون این اعتقاد در ســطح وزارت علوم و وزارت بهداشــت به ســرانجام نمیرســید .و این میراث روزهای ســخت،
جزئی از فرهنگ کاری ما شــده اســت .اگر شــما مشــکلی را اعالم کنید بدانید که برای رفع آن سرســختانه خواهیم
جنگید تا شما آسوده باشید.
 ۴هدف اصلی انجام کار است نه درآمد.
ایــن نکتــه را مشــتریان مــا بهتر از مــا می دانند .و اگر اصــول قبلی ما را مــرور کنید دلیل این امر واضح اســت .چطور
می شــود هدف اصلی درآمد باشــد و به اخالق هم پایبند بود مخصوصا زمانی که تضادی بین این دو پدیدار شــود.
اعتقاد ما این اســت که کار خوب درآمد را بدنبال خواهد داشــت حتی اگر هدف شــما نباشــد .بعد از اینهمه ســال
مشــتری ای را ندیدیم که اخالق و ســخت کوشــی و کار ما را ببیند و لحظه ای در جبران آن به خود شــک راه دهد.
بسیار خوشحالیم که این رویکرد ما در نظر سنجی ها بخوبی خود را نشان داده است.
 ۵در آموزش عالی نوآوری با ما آغاز شده است و با ما ادامه خواهد یافت.
ســال  78کــه مــا اولین نســخه سیســتم جامع مدیریت امور آموزشــی «ســما» را ارائــه کردیم ،بهترین سیســتم های
موجــود در بــازار پیچیــده تریــن کارکردشــان صدور کارنامه بــود آن هم با مختصری اطالعات .ســما آمــد با کوهی از
نوآوری ها!
بسیاری از قابلیت هایی که امروز شما بسادگی از آنها رد می شوید و آنها را نیاز کلیدی سیستم میدانید در سال77
در هیچ سیســتمی نبود و با نوآوری های ما تبدیل به فرهنگ و نیاز اساســی سیســتم آموزش شــد .ما سطح کیفیت
سیستم های آموزشی را آن زمان اعتال بخشیدیم و این کار را تا به امروز ادامه داده ایم و خواهیم داد .و خوب می
دانیم که این همه بدون یاری شــما ممکن نبوده اســت و امیدواریم با همراهی شــما همچنان در این مســیر باقی
بمانیم.
 ۶انجام پیچیده ترین کارها به ساده ترین شکل ممکن برای کاربر روش ماست.
ســهولت در انجام کار یکی از دغدغه های اصلی ماســت .برای اینکه کاربر ســادگی را تجربه کند سخت ترین کارها
را به جان می خریم و برخود ســخت می گیریم تا ســادگی را به شــما هدیه کنیم .اگر فرایندی پیچیده اســت دلیلی
ندارد شما درگیر پیچیدگی آن شوید و این حق شماست ،ما تا سرحد امکان آن کار را برای شما آسان می کنیم.
بــه اصــل تمرکــز مــا بر کار و نه درآمــد برگردید کار خوب زمان و هزینه ی بیشــتری می طلبد و این فلســفه در این راه
پشــتیبان ماســت .الزم نیســت شــما بــرای کار با سیســتم های ما یــا انجام یــک کار در آنها فوق لیســانس بگیرید تا
بتوانید از آنها استفاده کنید ،کافی است تنها با ماوس و کیبورد خود دوست باشید فقط همین.
 ۷پایبندی به مسوولیت های اجتماعی را وظیفه خود می دانیم.
ما خود را در مورد جامعه و مســائل و مشــکالت آن مســوول می دانیم .از آلودگی محیط زیست ،حفظ منابع زمین و
فقر گرفته تا حمایت از بیماران و دانش آموزان و دانشجویان نیازمند و آموزش های عمومی مشارکتی فعال داشته
و داریم.
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بــا راه انــدازی سیســتم های اتوماســیون و خدمات آنالیــن حذف کاغذ و بــه حفظ درختان کمک مــی کنیم .برای
نمونه با اجرای پروژه پورتال دانش آموختگان گروه پزشــکی وزارت بهداشــت دس ـتکم  ۳۳هزار برگ نامه نگاری
حذف شــد و سیســتم انتخاب واحد اینترنتی نیاز به چاپ برگه های زیادی را از بین برده اســت .هرســال شــرکت از
ســازمان هــای خیریه به شــکل های مختلــف مادی و معنوی حمایــت میکند و برآنیم تا در آینــده بنیاد نیکوکاری
خــود را نیــز راه انــدازی کنیــم هم اکنون نیز حامــی بنیاد جهانی کودک هســتیم و در پیآنیم با همکاری مشــتریان
مستعد نیازمند را بنیان نهیم.
بورس تحصیلی دانشجویان
ِ
 ۸انعطاف پذیری هنر ماست.
کمتــر کســی از ما «نه» شــنیده اســت وقتــی پای کار درمیان باشــد ما نهایت تالش خــود را می کنیم تا مســاله را حل
کنیم .هر مســاله برای ما یا راه حل مســتقیمی دارد و یا راه حلی جایگزین ،بهرحال در مســیر کسب رضایت مشتری
یکی از این راه حلها چاره ساز خواهد بود.
سیســتمهای ما نیز با این عقیده طراحی می شــوند .سیســتم هایی که در برخورد با نیازهای شــما منعطف هســتند
و ســلیقه هــای مختلــف را پوشــش مــی دهند .به همین دلیل اســت که گســتره مشــتریان ما طیف وســیعی از انواع
مشــتریان را در بر دارد .از دانشــگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشــت گرفته تا غیر انتفاعی و پژوهشــکده و علمی
کاربردی ،از مشتریانی با بیش از بیست و پنج هزار نفر دانشجو گرفته تا کمتر از پانصد نفر دانشجو ،از شمالی ترین
و جنوبی ترین نقطه کشور گرفته تا شرقی و غربی ترین نقطه همه و همه در پوششی از انعطاف پذیری سیستمها
راه حل نیازهای خود را یافته اند.
 ۹سرعت بهتر از کندی است.
ما برای وقت شــما ارزش زیادی قائل هســتیم .برای همین اســت که سیســتم ها از نظر سرعت و کارایی مدام مورد
ارزیابی قرار گرفته و ارتقا می یابند .سیستم های جدید نیز با همین نگاه طراحی و توسعه می یابند.
پایبندی به سرعت به همینجا ختم نمی شود ،ما در ارائه خدمات نیز به سرعت عمل خود میاندیشیم .آنجا که
جلوگیری ازدست رفتن زمان شما و دارایی
امنیت سیستم ها را ارتقا می دهیم و پیوسته آن را بررسی می کنیم به
ِ
های شــما فکر می کنیم .ما دغدغه های شــما را در این مســیر بخوبی درک می کنیم و تمام تالشــمان براین استوار
است که آسودگی را برای شما به ارمغان بیاوریم.
 ۱۰ما به خوب بودن راضی نیستیم ،عالی باید بود.
هیچگاه به وضع موجود راضی نبوده ایم .ما مشــکل خود را شــناخته ایم «خوب بودن دشــمن عالی بودن اســت» و
بر ما ببخشید اگر برای مدتی به خوب بودن راضی شده ایم و برای آن کوشیده ایم .اما مسیر آینده ی ما مشخص
است .ما راهی به جز عالی بودن برای خود متصور نیستیم.
عالــی بــودن در هــر کاری را تــازه شــروع آن کار مــی دانیم ،چرا که می کوشــیم مــدام معیارهایمان را ارتقــا دهیم .ما
بهبود مســتمر ،چیزهایی کــه خوب کار میکنند را به شــکلی دور از انتظار ارتقا
همــواره تــاش مــی کنیم با نوآوری و
ِ
دهیم .ما نیازهای شما را ارزیابی می کنیم هر چقدر سخت و پیچیده و ناممکن هم که باشند راهی خواهیم یافت
یا راهی خواهیم ساخت .ما هیچگاه به وضع موجود راضی نبوده ایم و این موتور محرک ما برای عالی بودن است.

 28سماسامانه ،سند معرفی | توانمندیها و سوابق

ارزشهایی که «سما سامانه» ترویج میکند
در سماسامانه ما  9رفتار و مهارت را در همکارانمان ارج می نهیم و ترویج می کنیم  ،و این یعنی ما کسانی را استخدام می
کنیم و نگه میداریم که رفتار و مهارت های زیر را از خود نشان دهند:
صداقت و اخالق
•به صراحت ،صداقت و راستگویی شناخته شدن
•رفتارها را با اخالق همسو کردن نه با منافع خود
•سیاسی رفتار نکردن در زمان مخالف بودن با دیگران
•تنها چیزهایی را در مورد همکاران خود می گویید که رودروی آنها هم می گویید
•در پذیرش اشتباهات خود سریع بودن
•رعایت اخالق برای شما مقدم بر همه چیز است
تاثیرگذاری
•مسوولیت پذیری و هر روز میزان قابل توجهی کار مهم انجام دادن
•بطور پیوسته کارایی باالیی از خود نشان دادن بطوری که دیگران می توانند به شما تکیه کنند
•سخت کوشی و بر روی نتایج بزرگ متمرکز شدن و نه فرایندها
•تعصب به عمل داشتن در مقابل فلج بودن در تحلیل شرایط
•همسو با ماموریت سماسامانه رفتار کردن
قضاوت و تصمیمگیری هوشمندانه
•تصمیمگیری هوشمندانه حتا در عین ابهام
•تشخیص ریشه مسائل درمقابل پرداختن به ظواهر
•تفکر استراتژیک داشتن ،چه هستیم ،چه نیستیم و به کجا می رویم
•توان تفکیک چیزی هایی که االن باید خوب انجام شود و چه چیزهایی باید بعدا بهتر شود
تعامل و گفتگو
•کنش به جای واکنش ،اول خوب شنیدن به جای واکنش سریع
•مختصر و شمرده در گفتار و نوشتار بودن
•بدون توجه به جایگاه افراد و اینکه با شما مخالفند با آنها با احترام رفتارکردن
•حفظ وقار حتی درشرایط پرتنش و استرس
کنجکاوی
•بسرعت و مشتاقانه یاد گرفتن ،بدنبال یادگیری چیزهای نو بودن
•بدنبال فهمیدن استراتژی ما ،بازار ما ،مشتریان ما و شرکای کاری ما بودن
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•در مورد کسب و کار ،فناوری اطالعات ،آموزش و آموزش عالی مطلع بودن
•خارج از حیطه تخصصی خود نیز همکاری موثری داشتن
نوآوری
•برای یافتن راه حل عملی و علمی برای مسائل سخت ،مفاهیم را بازنگری کردن
•تصورات غالب را به چالش کشیدن وقتی رهیافت های بهتری پیشنهاد می شود
•طرح ایده های جدیدی که مفیدند
•شرکت را چاال ک و چابک ترکردن با کاستن از پیچیدگی ها و صرف زمان برای ساده سازی
شجاعت
•چیزی که فکر می کنید درست است را می گویید حتا اگر بحث برانگیز باشد
•تصمیم های سخت گرفتن بدون پریشانی
•انجام ریسک های هوشمندانه
•فعالیتهایی که منسجم با ارزشهای ما نیستند را به چالش کشیدن
شوق و اشتیاق
•با تشنگی خود به تعالی ،الهام بخش دیگران بودن
•به شدت مراقب موفقیت سماسامانه بودن
•پیروزی ها را جشن گرفتن
•در عظم خود استوار بودن
از خود گذشتگی
•بدنبال بهترین ها برای سماسامانه بودن ،تا بهترین برای خود یا واحد خود
•نفس خود را کنار گذاشتن زمانی که دنبال بهترین ایده هستید
•برای کمک به همکاران زمان گذاشتن
•دانش خود را باز و فعاالنه به اشتراک گذاشتن
•مسوولیت پذیری اجتماعی را بخشی از وظیفه خود در مقابل جامعه دانستن
•(مسوولیت پذیری اجتماعی یعنی مشارکت در امور خیر و عام المنفعه ،تالش در حفظ محیط زیست و…)
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هشت تاثیر سما بر جامعه
سما زندگی می بخشد!

دانشگاه طبرستان چالوس (سال ، )۸۴آقای الهیان معاون مالی
ما هرســال زمان انتخاب واحد تو جاده كشــته داشــتیم با راه اندازی سیســتم آموزش توســط شــرکت «سما
سامانه» این مشكل حل شده ،دانشجوها از پشت کامپیوتر و در خانه واحد می گیرن…
«سما سامانه» حافظ درختان و زمین!

وزارت بهداشت ،پورتال دانش آموختگان
بــا راه انــدازی ایــن پورتــال ٣۵هزارنامه كه ســاالنه صادر می شــد حذف شــد و فرآیندی كه  ٦مــاه با رفت و
آمد متعدد دانشــجویان طول می كشــید در چند ســاعت انجام می شود .با فعالیتهایی از این دست شرکت
«ســما ســامانه» قدمهای مثبتی در راســتای جلوگیری از قطع درختان ،کاهش آلودگی و هزینه های ســرانه
برداشته است.
كنترل كیفیت خدمات آموزشی با «سما سامانه» معنا گرفت!

دانشگاه بوعلی سینا ،سال ١٣٧٨
 ١٥سال پیش سیستم آموزش دانشگاه ها فقط محلی برای ذخیره فهرست دانشجویان و نمرات آنها بود،
شــرکت «ســما ســامانه» كنترل هوشــمند قوانین آموزشــی و بســیاری مزایای دیگر را به آموزش عالی كشــور
هدیه كرد .نوآوری در آموزش عالی كشور با ما شروع شده و با ما ادامه خواهد یافت.
«سما سامانه» آرامش را به دانشگاه ها برگرداند!

دانشگاه بوعلی سینا١٧ ،سال پیش
وقتی پایه گذاران «سما» دانشجو بودند ،انتخاب واحد یك تجربه تلخ بود همراه با صف و تنش و تشنج.
«ســما ســامانه» با ایده ی خلق سیســتمی كه آرامش را هدیه دهد  ١٥ســال پیش شــكل گرفت و تا امروز بر
قول خود مانده است.
«سما سامانه» حامی عدالت در كار!

 ١٥سال پیش در دانشگاهها
تمامــی بــار كار فرایندهــای آموزشــی بــر دوش اداره كل آمــوزش دانشــگاه بــود ،شــرکت «ســما ســامانه»
زیرساختهای الزم برای مدیریت و توزیع عادالنه كار را در اختیار دانشگاهها قرارداد.
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ٔ
توسعه آموزش عالی با سما ممكن شد!

 ١٥سال پیش ،وزارت علوم و وزارت بهداشت
دكتر توفیقی معاون آموزشــی وزارت علوم و دكتر گرجی معاون اجرایی معاونت آموزشــی وزارت بهداشــت،
شــرکت «ســما ســامانه» را به عنوان مجری و سیســتم مدیریت امور آموزشــی «ســما» را برای دانشــگاههای
وزارت علوم و وزارت بهداشــت برگزیدند ،ابزار همیشــه مهمترین عامل پیشــرفت بشــر بوده است ،سیستم
«سما» به عنوان ابزاری خوب همیشه در خدمت توسعه آموزش عالی كشور بوده است.
سما و ارایه خدمت ساالنه به بیش از  ۶۵۰.۰۰۰دانشجو و استاد!

دیروز همدان  ،امروز تمام ایران
در آغــاز تنهــا دانشــجویان دانشــگاه بوعلــی ســینا از خدمات شــرکت برخوردار بودنــد اما امروز بیــش از ۲۶۰
دانشگاه در سراسر کشور تحت پوشش خدمات و مزایای ایجاد شده توسط شرکت «سما سامانه» هستند.
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نه محور فعالیتهای شرکت
ٔ
شبكه بزرگی از مشتریان در
با توجه به سابقه  16ساله شركت در تولید سامانههای جامع نرمافزاری در سطح ملی و پوشش
سطح كشور در حال حاضر فعالیت شركت بر محورهای زیر متمركز است؛
•توسعه سامانههای اتوماسیون اداری و صنعتی مطابق نیازهای موجود
•ایجــاد ســامانههای اطالعاتــی یكپارچــه در ســطح ســازمانها و ارگانهــا و كمــك بــه گــردش مناســب اطالعات در
بخشهای مختلف سازمان از طریق پیادهسازی پورتالهای سازمانی
•توسعه سامانههای اتوماسیون دانشگاهی و حركت به سمت دانشگاه مجازی هوشمند در آموزش عالی
•پوشش نیازهای جامعه دانشگاهی و تحلیل ،طراحی و پیادهسازی سامانههای مورد نیاز
•حرکت به سمت توسعه سامانههای خدمات رسانی آنالین به ویژه در ٔ
حوزه آموزش عالی
•ایجاد شرکتهای زیر مجموعه و یا همخانواده برای پوشش نیازهای جامعه و بازار در تمامی حوزهها

مهمترین پروژههای انجام شده
•طرح ملی سـ ٔ
ـامانه جامع مدیریت امور آموزشــی دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و موسســات آموزش عالی در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری( 220مرکز)
•طرح ملی سـ ٔ
ـامانه جامع مدیریت امور آموزشــی دانشــگاهها «ســما» در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
( 55دانشگاه)
•طراحی و پیادهسازی پرتال جامع دانش آموختگان وزارت بهداشت
•طراحی و پیاد هســازی پرتال اســتعداد درخشــان وزارت بهداشت طراحی و پیادهســازی سامانه جامع تسهیالت
ارزی (وزارت بهداشت)
•طراحی و پیادهسازی سامانه جامع ارزیابی مدارک تحصیلی (وزارت بهداشت)
•طراحی و پیادهسازی سامانه جامع انتقال دانشجویان خارج به داخل (وزارت بهداشت)
•طراحی و پیادهسازی سامانه هوشمند برنامهریزی درسی
•تحلیــل ،طراحــی و پیادهســازی پرتــال آمار دانشــگاههای وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری در موسســه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی
ٔ
سامانه جامع مدیریت امور آموزشی دانشگاهها «سما» در مراكز علمی  -كاربردی
•راهاندازی

ٔ
سامانه مدیریت اطالعات نشریات کشور «سمان» در وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی
•طراحی و پیادهسازی
ٔ
سامانه مدیریت امور خوابگاه
•طراحی و پیادهسازی
ٔ
سامانه بایگانی الکترونیک اسناد و آرشیو دیجیتال
•طراحی و پیادهسازی
ٔ
سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی «پژوهه»
•پیادهسازی
ٔ
سامانه اتوماسیون تغذیه
•طراحی و پیادهسازی
ٔ
سامانه حقالتدریس استادان
•طراحی و پیادهسازی
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ٔ
سامانه ارزیابی اطاق عمل برای دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
•پیادهسازی
ٔ
سامانه ارزشیابی (اساتید) در دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت
•پیادهسازی
•سیستم ارسال و دریافت پیامک ( )SMSمعاونت آموزشی وزارت بهداشت
ٔ
سامانه جمعآوری و ارسال اطالعات فرهنگی دانشگاههای وزارت عتف
•تحلیل ،طراحی و پیادهسازی
•طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت آزمون (جهت تصحیح اوراق ،آنالیز آزمون و بانک سئوال)

پروژه های در دست اقدام
•پیادهسازی نسل بعدی سیستم مدیریت یکپارچه دانشگاهی «سما»
•طراحی و پیادهسازی سامانه و پرتال جامع اطالعات دانشجویان شاهد و ایثارگر (وزارت بهداشت)
•مهندسی مجدد و پیادهسازی سیستم جامع مدیریت امور پژوهشی تحت وب
• سیستم آموزش مجازی و آموزش از راه دورE-Learning & Distance Learning
• طراحی و پیادهسازی زیر سیستم کنترل تردد خوابگاه
•طراحی و پیادهسازی سیستم گزارشگیری اطالعات مدیریتی دانشگاهها ( EISوزارت بهداشت)
•طراحی سیستم تعاملی استاد و دانشجو (استادیار)
•طراحی سامانه جامع مدیریت درخواستها ،برای استفاده در دانشگاهها و سایر سازمانها
•پیادهسازی سیستم آموزش دستیاری و تخصصی برای دانشگاههای وزارت بهداشت
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ده فناوری و ابزارها
•تحلیل ،طراحی و تولید نرم افزار بر اساس متدلوژی چابک ()Scrum
•مستندسازی و مدلینگ سیستم بر اساس UML
•پیادهسازی سامانهها براساس معماری و تکنولوژیهای
▪N-Tire,.Net Frame Work, Web Services
▪)Service Oriented Architecture (SOA
▪Domain Driven Design
•زبانهای برنامهنویسی
▪C#, Delphi, PHP, ASP.Net
•پایگاه دادهای
▪MS SQL Server, Oracle, , My SQL, PostgreSQL
•سیستمهای عامل
▪Windows Server, Linux
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یازده خدمات و توانمندیها
• ٔ
ارائه راهحلهای جامع نرمافزاری
•ارائه مشاوره تخصصی در حوزه ICT
•طراحی و پیادهسازی سیستمهای Office Automation، EIS، MIS
•تحلیل ،طراحی و پیادهسازی سامانههای سفارش مشتری
•ارائه راهحلهای مبتنی بر کارتهای هوشمند ،بارکدخوان و مارکخوان
•ارائه خدمات تخصصی در عرصه نرمافزارهای آزاد ()Open Source
•نظارت بر پروژههای نرمافزاری
•تولید و توسعه سامانههای اتوماسیون دانشگاهی
ٔ
سامانه سرویس ارسال و دریافت پیامک ()SMS
•ارائه
•ارائه تجهیزات سختافزاری خاص از طریق شرکت همخانواده «سما سامانه تجهیز»

توانمندیها
سماســامانه با توجه به ســوابق کاری و تجارب گذشــته خود در حال حاضر توانایی انجام پروژههای مختلف نرمافزاری در
ٔ
تجربه اجرای دو پروژه ملی نرمافزاری در ســطح کشــور با گســتره جغرافیایی زیاد و تنوع باالی
ســطح کشــور را داراســت و با
مشتری امکان راهاندازی سامانههای جامع و یکپارچه نرمافزاری را دارد .تواناییهای شرکت در قالب زیر خالصه میشود؛
• ٔ
ارائه مشاوره و انجام نظارت در ٔ
حوزه فناوری اطالعات
•تحلیل ،طراحی و پیادهسازی سامانههای نرمافزاری و اتوماسیون اداری به سفارش مشتری
•به کارگیری متدهای جدید و چابک تحلیل و طراحی و پیادهسازی سامانههای نرمافزاری مبتنی بر SCRUM
•نصب ،راهاندازی و عملیاتیسازی سامانههای نرمافزاری وسیع
•تولید ،ارائه و پشتیبانی محصوالت مورد نیاز سازمانها  ،ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی
•پشتیبانی سامانههای نرمافزاری در سطح کشور
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ٔ
خانواده بزرگ سما
دوازده فهرست
1 .دانشگاه جامع علمی کاربردی (نزدیک به هزار شعبه دانشگاه)
2 .دانشگاه ارومیه
3 .دانشگاه امام حسین
4 .دانشگاه تبریز
5 .دانشگاه شهید چمران اهواز
6 .دانشگاه شهید باهنر کرمان
7 .دانشگاه مازندران
8 .دانشگاه صنعتی ارومیه
9 .دانشگاه صنعتی سهند
	10.دانشگاه تبریز واحد مراغه
	11.دانشگاه تبریز واحد مرند
	12.دانشگاه بناب
	13.دانشگاه شهید مدنی
	14.دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
	15.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
	16.دانشگاه علوم قضایی
	17.دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین
	18.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
	19.دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
	20.دانشگاه مراغه
	21.دانشگاه مالیر
	22.دانشگاه نهاوند
	23.موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
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