
 موضوع : پورتال جامع اطالعات بانوان استان قزوین 

اداره کل امور زنان و خانواده استانداری در نظر دارد سامانه جامعی از اطالعات زنان استان راه اندازی نماید ، 

لذا از شرکتهایی که در زمینه طراحی پورتال دارای رزومه قوی هستند دعوت می گردد که طرح و روزمه 

رای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره خود را تا پایان مهرماه به این اداره کل ارائه دهند . همچنین ب

 تماس حاصل نمایید . 00923223و یا  00923633های 

 : هدف پروژه 

هدف از راه اندازی این پورتال اتصال به پایگاه داده های کلیه ادارات، ارگانها و سازمانهای دولتی جهت جمع 

دستیابی آسان  به منظور ورتال واحد وجامعو تجمیع آن در قالب یک پ آوری و دسترسی به اطالعات بانوان

می در دفتر بانوان استانداری وبه روز به اطالعات و امکان گرفتن گزارشات متنوع از طریق فیلدهای مختلف 

 . باشد

)این جمع آوری اطالعات به عنوان مثال می تواند شامل اطالعات زنان شاغل، سرپرست خانوار ، تحت 

 و......  باشد .( ، زنان باسواد ،آمار زنان به تفکیک محل جغرافیایی ستیپوشش کمیته امداد یا بهزی

 انتظارات :

 .ت ادارات اایجاد بستر امن جهت دستیابی به اطالع -

 ایجاد فضای امن جهت نگهداری اطالعات تجمیع شده. -

هر یک از در  فیلدیرس باشد و به محض ایجاد تاطالعات تجمیع شده به صورت به روز در دس -

 مبدا در پایگاه داده مقصد) پورتال  جامع( قابل مشاهده و گزارشگیری باشد.های پایگاه داده 

 پایگاه داده جدید در طول زمان. اطالعات از امکان اضافه شدن -

) صرفا از اطالعات خروجی گرفته می  صورت نمی پذیرد جامع در پورتال هیچ گونه ورود اطالعاتی -

 . شود( 

از پورتالهای سازمان در اطالعات دریافتی  و ویرایش تغییری اعم از حذف و اضافههیچ گونه امکان  -

 وجود ندارد. دیگر

 .هماهنگی با کلیه ادارات جهت دسترسی های الزم -

  و خروجی بر اساس نیاز اپراتور)اکسل، پی دی اف و....(   امکان گزارشگیری براساس فیلدهای مختلف -


