
 نرم افزار

راه نگار
راه نگار راهکار کیفیت



اولین ارائه کننده ى آیین نامه ى کسربهاى عملیات راهسازى سال 1384

مشاور سازمان نظام صنفى  رایانه اى استان خراسان جنوبى

زیر مجموعه پارك علم و فناورى استان خراسان جنوبى

 اولین ارائه کننده ى آیین نامه ى کنترل کیفیت عملیات ساخت
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سال 1399،         طبق ضابطه  773

rahnegarso�.ir

شرکت مشاور نرم افزارى منیر



مشاور سازمان نظام صنفى  رایانه اى استان خراسان جنوبى

زیر مجموعه پارك علم و فناورى استان خراسان جنوبى
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عمومى هاى   ویژگى 

نرم افزار

دسترسى به نرم  افزار در هر زمان و مکان دلخواه بااستفاده از اینترنت

عدم نیاز به نصب  و راه اندازى در سیستم هاى کاربران 

Upgradeسهولت در توسعه نرم افزار و                     نمودن آن 

پشتیبانى آنالین 

2

unixwindowsقابلیت استفاده در همه سیستم هاى عامل

...و غیره

،

،، firefoxchromeIEقابلیت استفاده برروى همه مرورگرها

تمرکز اطالعات همه ذى نفعان برروى پایگاه اطالعاتى یکپارچه
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...و غیره
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عدم نیاز به نصب  و راه اندازى در سیستم هاى کاربران 

Upgradeسهولت در توسعه نرم افزار و                     نمودن آن 

پشتیبانى آنالین 

قابلیت استفاده در همه سیستم هاى عامل

قابلیت استفاده برروى همه مرورگرها
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قابلیت هاى نرم افزار

monirrahnegar.irسامانه نرم افزارى راه نگار باآدرس الکترونیکى

ثبت نام کاربران تحت عنوان کارفرما،مشاور،ناظر،پیمانکار
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قابلیت استفاده در همه سیستم هاى عامل
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قابلیت هاى نرم افزار

سامانه نرم افزارى راه نگار باآدرس الکترونیکى
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مشاهده لیست پروژه هاى ثبت شده توسط کاربر

ثبت اطالعات پروژه

4 rahnegarso�.ir



rahnegarso�.ir

مشاهده لیست پروژه هاى ثبت شده توسط کاربر

ثبت اطالعات پروژه

rahnegarso�.ir

ثبت و مشاهده صورت وضعیت هاى پروژه

ثبت و مشاهده محورهاى پروژه
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ثبت و مشاهده صورت وضعیت هاى پروژه

ثبت و مشاهده محورهاى پروژه
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قابلیت ثبت شیت هاى الیه هاى خاکریزى، زیراساس، اساس و آسفالت

شیت هاى دانه بندى

شیت هاى تراکم و ضخامت

نمونه شیت دانه بندى زیر اساس
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شیت هاى دانه بندى

شیت هاى تراکم و ضخامت

نمونه شیت دانه بندى زیر اساس
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نمونه شیت تراکم و ضخامت زیراساس

ورود مبالغ مربوط به هرالیه
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نمونه شیت تراکم و ضخامت زیراساس

ورود مبالغ مربوط به هرالیه
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انتخاب الیه مورد نظر جهت محاسبه ضریب پرداخت

نمایش محاسبه ضریب پرداخت صورت وضعیت
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انتخاب الیه مورد نظر جهت محاسبه ضریب پرداخت
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 خالصه اعمال ضریب پرداخت به صورت وضعیت هاى موقت
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اعمال ضریب پرداخت به صورت وضعیت قطعى
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 شرکت منیر از سال 94 تاکنون به مشتریان زیادى خدمات خود

 را ارائه نموده. آن چیزى که ما را از رقبا متمایز مى کند همراهى

 و مراقبت مان از مشترى است. ما در طول حیات کسب و کارتان

بتوانیم که  امیدواریم  خدا  لطف  به  بود.  خواهیم  کنارتان   در 

سرویس دهى کیفى، تخصصى و قابل قبولى ارائه کنیم
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بیرجند، خیابان امام موسى صدر شرقى

پارك علم و فناورى، طبقه همکف، آفیس 203-201 

:آدرس

:

:

:

 وبسایت

rahnegarso�.ir

تلفن

09152471089

09157256097

ایمیل

monirco94@gmail.com


