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 :معرفی گروه مهندسی نرم افزار پژواک (1

 

 

در شهر شیراز و در جوار عطر معنوی و روحانی شاهچراغ، روح فرهنگ و شعر و  8731در سال گروه مهندسی نرم افزار پژواک 

سیس و از ابتدای شروع به کار در دو زمینه طراحی نرم افزارهای أتادب، حافظ و سعدی و مهد تمدن ایران زمین، پرسپولیس، 

گروه مهندسی نرم افزار پژواک در  د.فعالیت خود را آغاز نمو تخصصی مشاغلتجاری و همچنین فروش سخت افزارهای  و مالی

سالی که از فعالیت آن می گذرد صرفاً متمرکز بر تولید نرم افزار، ارائه پکیج های اتوماسیون مالی و اداری یکپارچه  22این بازه 

 بوده است.

این مدت باعث شده است که عالوه بر گردآوری یک تیم توسعه نرم افزار خبره و حرفه ای و  تجربه های به دست آمده در

منسجم، تیم پشتیبانی ساختار یافته که به شکل کامالً  استاندارد به پشتیبانی حداکثری می پردازد و در همین راستا نیز موفق 

و چندین دوره گواهی نامه حمایت  80001و ایزو  80002امه ایزو به کسب استانداردها و گواهی نامه های متعددی از جمله گواهی ن

تیم فنی و پشتیبانی  2گردیده است. این تجربیات در کنار از حقوق مصرف کنندگان ویژه شرکت های خدماتی و نرم افزاری 

ار طراحی، راه اندازی، ساختاریافته موجب گردیده است که پروژه های بزرگ و در سطح ملی که توسط این گروه مهندسی نرم افز

اجرا و پشتیبانی گردیده است به بهترین شکل ممکن مدیریت و پشتیبانی گردند و رضایت حداکثری کاربران و کارفرما را در پی 

 داشته باشد.

رکز کالن شهر )تهران، اصفهان و شیراز( این مجموعه با تم 7عالوه بر شبکه پشتیبانی مستقل مستقر در دفاتر اصلی پژواک در 

بر توسعه شبکه توزیع و خدمات پس از فروش و اعطای نمایندگی خدمات پشتیبانی و پس از فروش در اکثر شهرهای کشور و با 

 نماینده فعال اقدام به ارائه خدمات پشتیبانی گسترده در محل استقرار محصوالت خود نموده است.  880نه بیش از پشتوا
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 در سطح ملی و پروژه های انجام شده محصوالت نرم افزاریبرخی از معرفی  (2

 

 سامانه حسابداری اصناف )سحا(

یک محصول منحصر به فرد در سرتاسر کشور است که بر اساس تمامی قوانین نظام صنف و تعامالت فی ما بین اتحادیه های 

در امور صنفی و اتاق اصناف طراحی گردیده است و به صورت آنالین و بر خط تمام اتحادیه های صنفی تابعه یک اتاق اصناف 

 ی گردد.مالی و اداری اتاق اصناف مدیریت و نظارت م
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 سامانه جامع حسابداری پرنس

امروزه و با توسعه کاربرد روز افزون فناوری اطالعات در ابعاد مختلف زندگی و کسب و کار و همچنین ورود افراد تحصیل کرده 

بیشتر به حوزه های متنوع کسب و کار و همچنین توسعه و مقایس پذیری بیشتر کسب و کارها نیاز به نرم افزارهای ساده، سریع 

بیش از پیش نمایان گردید. گروه نرم افزارهای حسابداری پرنس در واقع یک نرم افزار پایه است که و با امکانات مورد نیاز ایشان 

های فعال شده بر  (feature)به کمک ساختار بسیار انعطاف پذیر و قدرتمندی که برای آن طراحی شده است با استفاده ویژگی 

 صنف و حوزه مستقل کسب و کار را شامل می شود.  10روی آن و همچنین تنظیمات متنوع، قابلیت تطابق با بیش از 
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 سامانه رسمی انتخابات الکترونیکی سازمان های صنفی )ساران(

سال یکبار نیازمند برگزاری انتخابات برای  1اتاق اصناف در سرتاسر کشور وجود دارد که هر  700اتحادیه صنفی و  1000بیش از 

نفر دارای پروانه  2،700،000بازرسین اتحادیه ها و همچنین تعیین هیأت رئیسه اتاق اصناف هستند. حدود تعیین هیأت مدیره و 

 کسب در کشور وجود دارد که همگی به صورت بالقوه می توانند داوطلب و همچنین رأی دهنده باشند.

ثبت نام آنالین توسط داوطلبین، بررسی مدارک فرایند انتخابات شامل مراحل متعددی از جمله ایجاد فراخوان ثبت نام داوطبین، 

داوطلبین، احراز صالحیت داوطلبین، ثبت و رسیدگی به شکایت احراز صالحیت ها، برگزاری الکترونیکی انتخابات، اعالم آنالین 

 نتایج، ثبت و رسیدگی به شکایات

موفق، رضایتمندی حداکثری را کسب نموده و  انتخابات الکترونیکی 3000تاکنون با برگزاری بیش از  8731ساران که از سال 

 اساساً جایگاه برگزاری انتخابات الکترونیکی و مکانیزه را در سطح کشور ارتقاء داده است.
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 جامع برگزاری انتخابات آنالین و الکترونیکی پژواکسامانه معرفی  (3

 

انتخابات معمواًل یکی از فعالیت های حساس و حیاتی و تأثیرگذار در سازمان ها، انجمن ها، شرکت ها، هیأت ها، مجامع، تعاونی 

مورد تقاضای همه اقشار جامعه است. سامانه انتخابات ه اجرا و برگزاری صحیح و شفاف آن ک است …ها، ساختمان ها و 

الکترونیکی و رأی گیری آنالین پژواک با قابلیت های متنوع امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی شفاف، امن و قابل اعتماد را بر 

برخط )آنالین( است که به سامانه انتخابات الکترونیکی و رأی گیری پژواک یک سامانه  .اساس نیازهای مختلف، ایجاد می کند

 .ی گیری مورد استفاده قرار می گیردأمنظور برگزاری انتخابات و ر

در شرایط کرونا و با توجه به این که بسیاری از رویدادها باید به صورت غیرحضوری و آنالین صورت پذیرد، گروه مهندسی نرم 

انتخابات الکترونیکی و آنالین پژواک نمود. این سامانه جامع قابلیت  اقدام به طراحی، تولید و راه اندازی سامانه جامعافزار پژواک 

برگزاری هر نوع انتخابات الکترونیکی و آنالین را به صورت غیرحضوری و مکانیزه را دارد و با توجه به امکانات بسیار زیاد آن و 

 بات می باشد.قابلیت انعطاف پذیری باال، سازگار با انواع نیازها و روش های برگزاری انتخا

این سامانه با استفاده از تکنولوژی های نوین به روش طراحی شده که در زمان های استفاده همزمان تعداد زیادی از کاربران 

برگزاری انتخابات های متعدد آنالین از جمله انتخابات نظام مهندسی ساختمان  بدون مشکل پاسخگوی تراکنش های باال باشد.

 برخی از استان های کشور و همچنین انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، احزاب و ... انجام گردیده است. 

گردیده است تا سامانه انتخابات  با توجه به این که مسائل بسیار متعدد امنیتی و حساس در موضوع انتخابات وجود دارد، لذا الزم

الکترونیکی پژواک تمام اصول امنیتی را رعایت نموده و عالوه بر رعایت موارد امنیتی متعدد، گواهی نامه امنیتی از آزمایشگاه 

این یت مورد تأیید افتا نیز اخذ گردیده است تا تأیید مجددی بر رعایت تمام استانداردهای مورد نیاز در پویایی، سرعت و امن

 سامانه باشد.
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امانه های برگزاری انتخابات ور قطع سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک یکی از کامل و جامع ترین سطبه 

 گفت از نظر امکانات و قابلیت بی نظیر می باشد. الکترونیکی در سطح کشور و حتی می توان

 جامع برگزاری انتخابات پژواک از امکانات سامانهبرخی 

 بازه ای از زمان هر درامکان برگزاری انتخابات  (8

 امکان شرکت در انتخابات از هر نقطه ی مکانی (2

 .امکان تعریف چند انتخابات، رأی گیری و نظرسنجی همزمان با تنظیمات و جزییات متنوع (7

 .امکان ورود لیست رأی دهندگان از طریق فایل اکسل یا به صورت دستی (1

 .امکان ورود لیست داوطلبین از بین رأی دهندگان یا از طریق فایل اکسل یا به صورت دستی (5

 با داشتن حق امضای صورت جلسات یا بدون آن. امکان ورود لیست اعضای هیأت نظارت بر انتخابات (0

رأی گیری سامانه انتخابات پژواک کامالً مخفی است و هیچ فرد، نهاد یا سازمانی هرگز نمی تواند مطلع شود که چه  (3

 کسی به چه کسی رأی داده است.

 .امکان تمدید زمان برگزاری انتخابات به تشخیص هیأت نظارت (1

 .تشخیص هیأت نظارت امکان پایان دادن به انتخابات پس از پایان وقت رسمی انتخابات به (3

بررسی خودکار کلیه تعرفه های رأی، سنجش مجدد اعتبار آرا، شمارش و تنظیم صورتجلسه نهایی انتخابات بالفاصله  (80

 .پس از پایان انتخابات
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 .الزم به رأی دهندگان، داوطلبین و هیأت نظارت مستقیماً از درون سامانه پیامکی امکان ارسال اطالع رسانی های (88

 .توسط رأی دهندگان پس از برگزاری )به تشخیص هیأت نظارت(امکان مشاهده نتیجه انتخابات  (82

 .یرحضوریو غ یهمزمان انتخابات به صورت حضور یبرگزار تیقابل (87

 .انتخابات یباال در برگزار اریبس تیامن (81

 .انتخابات یبرگزار یها یژگیو و  طیباال در شرا اریبس یریپذ انعطاف (85

 .یریگ یاطالعات در هنگام رأ هیکل ینگار رمز (80

 .دهندگان یرأ یآرا یچند مرحله ا یاعتبارسج (83

 .بودن آرا یاخذشده به منظور مخف یدهنده و رأ یرأ نیب یارتباط دائم قطع (81

 .انتخابات یدر زمان برگزار یاجرا أتینظارت همزمان ه امکان (83

 .مشارکت اعضاء زانیم شیآسان و کاربر پسند به منظور افزا اریبس یبرکار رابط (20

 .نیبهتر داوطلب شی, ...( به منظور نماPCتبلت، لپتاپ،  ل،یبا انواع دستگاه )موبا ریانطباق پذ یکاربر رابط (28

 .او اس یو آ نوکسیل د،یاندرو ندوز،یعامل و دستگاه شامل و ستمیشرکت در انتخابات با انواع س امکان (22

 .حساس یدر انتخابات ها یچند مرحله ا تیاحراز هو یدهندهگان با روش ها یرأ قیدق کنترل (27

 .دهنده( ی) هر رأ یاز هر کد مل یرأ کیاخذ تنها  نیتضم (21

 یها یریگ یاز اجتماع رأ یریجلوگ یبرا IPاز هر  یرأ کیو اخذ تنها  IPبر اساس  یریگ یرأ یمحدود ساز امکان (25

 .حساس ینامطوب در انتخابات ها

اخذ  نیشرکت در انتخابات و همچن یمجاز برا یمرورگرها نییبر اساس مرورگر و تع یریگ یرأ یمحدود ساز امکان (20

 .حساس ینامطوب در انتخابات ها یها یریگ یاز اجتماع رأ یریجلوگ یاز هر مرورگر برا یرأ کیتنها 

 .شعب یاختصاص یپ یآرا بر اساس آ یحضور یشعب برگزار نییتع امکان (23

 یدهندگان در انتخابات ها یتر رأ قیدق تیدهندگان به منظور احراز هو یرأ یو پرسش سواالت اختصاص میتنط کانام (21

 .حساس

 .منحصر به فرد آرا یمجدد تعرفه آرا با استفاده از کد اعتبارسنج یاعتبارسنج امکان (23

 .تقلب در انتخابات ای یاز بروز دستکار یریبه منظور کنترل و جلوگ یآرا در هنگام ثبت رأ یتیامن یسنج اعتبار (70

از  یریانتخابات به منظور کنترل و جلوگ جیمجدد آرا در هنگام شمارش آرا و اعالم نتا یا انهیخودکار و را یاعتبارسنج (78

 .تقلب در انتخابات ای یبروز دستکار

امکانات سامانه و  قیدق یبررسبه منظور  قهیدق 5در کمتر از  یمطابق انتخابات اصل یشیانتخابات آزما جادیا امکان (72

 .یانتخابات متقاض یبرگزار نینامه و قوان نییتطابق آن با آ

و پس از(  نیح ش،یبر انتخابات )پ قی( به منظور نظارت دقشانیا ندهینما ای) یاجرا أتیه یانتخابات در پنل کاربر جادیا (77

 .انتخابات یبرگزار

 یدستگاه ها ریسا ای ییاجرا أتیه یآت یها یدگیالگ ها به منظور رس هیانتخابات و کل یاطالعات برگزار هیکل یگانیبا (71

 .ینظارت

 .انتخابات نیمشارکت در انتخابات )صرفا تعداد شرکت کنندگان( در ح زانیم یبررس امکان (75
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دهندگان با سابقه و  یرأ ییانتخابات به منظور آشنا یقبل از برگزار نیداوطلب ستیو مشاهده ل یاطالع رسان امکان (70

 .نیداوطلب یامه هابرن

 .دهنده در چند ساعت یانتخابات با چند هزار رأ یدر هر ساعت و برگزار یاخذ صدها رأ امکان (73

 از تصویر )صفحات رأی گیری( سامانه انتخابات پژواکرخی ب

 
 : ورود کد ملی رأی دهنده8 ریتصو

 
 

 فعال سازی کپچا )کنترل انسان بودن( کاربر :2 ریتصو
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 بار رمز( ارسال شده به شماره همراهورود کد اعتبرسنجی )یک :7 ریتصو
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 ین شده انتخاباتانتخاب داوطلبین و گزینه ها در مراحل تعی :1 ریتصو

 
 

 
 انتخاب داوطلبین یا گزینه ها با لمس صفحه یا کلیک بر روی آن ها :5 ریتصو
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 ست انتخاب شده ها و تأیید یا ویرایش آنبررسی نهایی لی :0 ریتصو

 

 
 پایان فرایند رأی گیری و امکان چاپ یا مشاهده تعرفه رأی :3 ریتصو
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 گزارش آنالین مشارکت در انتخابات: 1 ریتصو

 

 



 

 ( ، شیراز، خیابان مالصدرا، ابتدای هدایت، ساختمان پرنس، طبقه اول48834307770گروه مهندسی نرم افزار پژواک، دفتر مرکزی  )

14 

 

 : نمونه صورتجلسه نهایی انتخابات3 ریتصو
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 از انتخابات های برگزار شده توسط سامانه های انتخابات الکترونیکی پژواکبرخی 

 ساختمان استان قم نظام مهندسیهیأت مدیره نتخابات ا (8

 اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازیانتخابات  (2

 اتحادیه کشوری آسانسور و باالبرانتخابات  (7

 کشور لکادیه های صنفی انتخابات های اتحکلیه  (1

 کشور لکانتخابات های اتاق های اصناف کلیه  (5

 ساختمان استان کردستاندفاتر نمایندگی نظام مهندسی نتخابات ا (0

 انجمن شنوایی سنجی کل کشورانتخابات  (3

 ورت زندگی )سازمان بهزیستی( کل کششرکت های مثبانتخابات  (1

 ورکشبازرسین بهزیستی ره و مدیهیأت انتخابات  (3

 انجمن صنایع نساجی ایراننتخابات ا (80

 نماینده کارکنان در شرکت مبین انرژی خلیج فارسانتخابات  (88

 حزب مردم ساالریانتخابات  (82

 متخصصین کودک استان فارسابات خانت (87

 ن صنفی نمایندگان بیمه ایراننجمابات انتخا (81

 انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیاانتخابات  (85

 انجمن صنفی رانندگان کامیون کوارانتخابات  (80

 انجمن صنفی طراحان معماریانتخابات  (83

 قم مسجد سلیمانه علمیه حوزت امنای هیأانتخابات  (81

 جامعه اسالمی مهندسی کل کشورابات انتخ (83

 ارغ التحصیالن دانشگاه شیرازکانون فانتخابات  (20

 ....و 
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 برگزاری انتخاباتزینه ه (4

برگزاری انتخابات از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک بر اساس تعداد بالقوه رأی دهندگان و همچنین انتخابات هزینه 

رکت می کند( و برخی پارامترهای )انتخابات، رأی گیری یا نظرسنجی همزمان که با ورود رأی دهنده در همگی شهای همزمان 

حاسبه قیمت ارتباط با کارشناسان و مشاورین برگزاری انتخابات پژواک است لیکن در زیر دیگر وابسته است و بهترین روش م

 رائه گردیده است.انتخابات جدولی از قیمت های تقریبی برگزاری ا

ظرفیت 
 )نفر(

هزینه وبینار 
 )ناموت(

 هزینه انتخابات )به نسبت انتخابات همزمان( )ناموت(

 چهار انتخابات سه انتخابات دو انتخابات یک انتخابات
011 011,111 011,111 0,,,1,111 0,011,111 0,011,111 
011 001,111 0,,,1,111 0,011,111 0,011,111 0,011,111 
011 0,011,111 0,001,111 ,,001,111 ,,111,111 0,111,111 
0111 0,111,111 0,011,111 0,001,111 0,111,111 0,111,111 

0111 0,111,111 0,011,111 00,001,111 0,,111,111 00,111,111 
0111 01,111,111 00,111,111 00,011,111 0,,111,111 00,111,111 
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 پژواک نرم افزار و منابع انسانی در گروه مهندسی یاختار مدیریتس (5

 

 

  

  
با  پرسنلسال می باشد و ترکیب جوانان با انگیزه و سایر  78میانگین سنی منابع انسانی تشکیل دهنده گروه مهندسی پژواک 

 .تند و اثر بخشی و تأثیر فراوان قابل لمس باشد شیبتجربه موجب گردیده نقش آفرینی این گروه در عرصه فعالیت هایش با 

با تجربه و همچنین حفظ کرامت انسانی، احترام و رفتار سازمانی پس از استخدام  دقت در گزینش منابع انسانی توانمند و

کارکنان در گروه مهندسی پژواک، موجب گردیده، در کلیه فعالیت های این گروه، کارکنان این مجموعه با تعصب و وسواس 

 فراوان گام بردارند و ساختار یکپارچه و هماهنگی را ایجاد کنند.
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پرسنل در کلیه زیر مجموعه های کاری این گروه موجب گردیده، توان فکری و عملیاتی کارکنان همواره رو به  آموزش های مدون

 فضای کاری مؤثر و پر رنگ نماید. رشد و ارتقاء باشد و عملکرد ایشان را در

 

 واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت پژواک مستقر در دفتر مرکزی
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 مشتریانرضایتمندی  (6

نفر از برجسته ترین فعاالن در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در استان  850، با حضور حدود 8735 در سال

و استاندار محترم فارس، در پارک علم و فناوری استان  وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعاتفارس در حضور 

از  ICT فارس ضمن رونمایی از آخرین دستاوردها در این حوزه در استان، از بین ده ها شرکت فعال در حوزه

شرکت مهندسی کامپیوتر پژواک به واسطه ی نزدیک به دو دهه فعالیت مجددانه و تالش صادقانه در شاخه های 

 .اوری اطالعات و ارتباطات تقدیر و تشکر به عمل آمدمختلف حوزه فن

ضمن نوید به توسعه زیر ساخت های اساسی در حوزه فناوری  دکتر محمود واعظیدر این مراسم، جناب آقای 

اطالعات و ارتباطات، شیراز و استان فارس را به عنوان یکی از سه استان برجسته و موفق در این حوزه معرفی و 

 .االن در این حوزه را برای افزایش توانمندی ها خواستار شدهمت و تالش فع

 

 زیرلوح سپاس و :80 ریتصو
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 رسیدگی به شکایت و سنجش رضایت مصرف کنندگان 80001و  80002ایزو  :88 ریتصو
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 8731و  8730مصرف کنندگان در سال های  قوق: دریافت لوح سپاس از ح82 ریتصو
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 در برگزاری انتخابات  برخی از نامه های سپاس و اعالم رضایت از عملکرد شرکت پژواک
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