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با سﻼم و احترام

در رابطــه بــا معرفــي سيســتم مــديريت و تســت آنﻼيــن و  ..موسســات آموزشــي ،دبســتان هــا و
مراكز فرهنگي ،امكانات و موارد ذيل قابل ارائه مي باشد.

ﻻزم به ذكر است كه ايـن سيسـتم از قبـل برنامـه نويسـي شـده اسـت و بـراي چنـدين موسسـه آمـورش
آزاد ،دانشــگاهي و مــدارس مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت كــه از كيفيــت و قابليــت هــاي خــوبي
برخوردار است.

همچنين با توجه بـه اينكـه ايـن سيسـتم در دسـترس اسـت و نيـازي بـه برنامـه نويسـي مجـدد نـدارد ،از
نظر زماني بسيار مطلوب بوده و قابل ارائه ي سريع مي باشد.
و همچنــين بــا توجــه بــه ريسپانســيو بــودن سيســتم )واكنشــگرا( ديگــر نيــازي بــه داشــتن اپليكيشــن
اختصاصي براي موسسه و آموزشگاه شما نخواهد بود.

امكانات كلي سيستم:
.1
.2
.3
.4
.5

امكان ارسال اخبار و اطﻼعيهها و مطلب در شاخهبنديهاي دلخواه
امكان مديريت كامل بر روي صفحه اول؛ حتي رنگ پشت باكسها و در كل جزئيترين كنترلها روي ظاهر سايت
امكان ايجاد نظرسنجي براي بازديدكنندگان
امكان مشاهده جزئيترين آمار سايت
امكان ايجاد مديران مختلف با قابليت نقشآفريني به عنوان ارسال كننده مطلب يا مدير كلي و ...

امكانات بخش نمرات ،شهريه و انتخاب واحد و : ..
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امكان افزودن هزينههايي مانند شهريه ثابت ،بيمه ،كمك دانشگاه و بخش هاي مختلف و امثالهم به حساب مالي كاربران به
صورت گروهي وجود دارد.
هر »نوع واحد« )مانند تئوري ،عملي و  (...در هر ترم تعيين قيمت ميشود و هزينه دورهها بر اساس آنها محاسبه ميشود.
كاربر در پنل خود بخشي با عنوان »وضعيت مالي« و »واريز آنﻼين« دارد كه امكان مشاهده بدهي و پرداخت آنﻼين آنرا دارد.
امكان اتصال به سه درگاه واسط  PayLine.irو  ParsPal.comو  ZarinPal.comو  ٩درگاه مستقيم بانك :بانك
ملت ،بانك ملي ،بانك پاسارگاد ،بانك تجارت ،بانك انصار ،بانك ايرانزمين ،بانك سينا ،بانك كشاورزي و بانك سرمايه متصل
ميشود.

 .5مدير ميتواند تنظيم كند كه دانشجو بدون تسويه حساب ،امكان مشاهده كارنامه خود را نداشته باشد و از اين طريق كاربر را
مجبور به پرداخت شهريه كند.
 .6شما ميتوانيد تعيين كنيد كه ابتدا دانش جو هزينه دوره را پرداخت كند و سپس اجازه انتخاب داشته باشد يا نه ،فعﻼً با حداقل
موجودي مثﻼً  ١٠٠هزار تومان ،مجاز به انتخاب دورهها شود و به مرور شهريه را پرداخت كند.
 .7هر دوره ،ظرفيت خاص خود را دارد كه با تكميل ظرفيت ،ديگر امكان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت .نهايت تعداد واحد قابل
انتخاب هم تحت كنترل شماست.

 .8فقط كافيست سه پارامتر نام كاربري ،رمز عبور و  URLپنل خود را )در صورتي كه از پنلهاي مشهور پيامك( در سيستم وارد
كنيد تا امكان ارسال پيامك از طرف مديران و اساتيد به :يك دانشجو ،با كل دانشجويان يك دوره ،يا والد يك دانشجو يا
كل والدين دانشجويان يك دوره فراهم شود.
 .9مديران و اساتيد امكان ارسال )پيامك ،ايميل و پيغام خصوصي( را به دانشجو و يا والد خواهند داشت.
 .10امكان ايجاد نظرسنجي براي اساتيد و مشاهده نظرسنجي در پروفايل استاد .اين امكان وجود دارد كه مدير سيستم در پايان ترم،
هر تعداد سؤال كه نياز است مطرح كند و از دانشجويان به صورت اختياري بخواهد و يا شركت در نظرسنجي را اجباري كند تا

قبل از مشاهده كارنامه در نظرسنجي مربوط به تمام اساتيد خود شركت كنند و در مورد هر سؤال ،به اساتيد خود نمره  0تا 20
بدهند! سيستم در هر ترم ،از مدرس در مورد هر سؤال ،ميانگين ميگيرد و در پروفايل مدرس ذخيره ميكند.
 .11امكان ثبت حضور و غياب توسط مدرس و همينطور ،امكان مشاهده ،چاپ و ثبت حضور و غياب توسط مديران را فراهم ميكند.
 .12امكان انواع خروجي گرفتن از داده هاي سيستم.
 .13امكان چاپ كارت عضويت )كارت دانشجويي ،كارت دانشآموزي و (...
 .14امكان چاپ گواهي پاياندوره) .ويژه مؤسسات آزاد(
 .15امكان چاپ صورتجلسه برگزاري امتحان )مربوط به مراقبين و مديران جلسه امتحان(
 .16امكان چاپ كارنامه كلي يا كارنامه هر ترم دانشجو با امكان نمايش ميانگين نمرات دانشجويان و رتبه دانشجو در كﻼس
 .17امكان چاپ ليست حضور و غياب خام
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 .18امكان چاپ ليست حضور و غياب پر شده در ترم توسط استاد
 .19امكان افزودن دانشجويان و مدرسين را از يك فايل اكسل و  csvميسر است.
 .20امكان اينكه دكمه »برنامه هفتگي« ،يا »كارنامه« يا »كارت ورود به جلسه« در پنل دانشجويان ديده شود يا خير.
 .21امكان اينكه مدرس اجازه دهد دانشجويان حضور و غيابشان را ببينند يا خير.
 .22امكان اينكه مدرس و مدير تعيين كند كه از طرف دانشجويان پيغام خصوصي قبول ميكند يا خير.
 .23امكان انتخاب لقب براي اساتيد و يا تعيين عنوان ديگري كه مختص آموزشگاه و دانشگاه شماست .و يا انتخاب لقب براي
دانشجو كه مي تواند به هنرآموز يا  ..تغيير كند.
 .24امكان اينكه در فرم عضويت يا پروفايل كاربران چه فيلدهايي نشان داده شود ،اجباري باشد ،اختياري باشد؟
 .25امكان ريست كردن رمز عبور توسط خود دانشجويان و مديران و مدرسين.
 .26امكان تعريف مديراني با سطوح دسترسي مختلف )مدير امور مالي ،مدير آموزش ،اپراتور ثبت نام و (...
 .27امكان تغيير شكل صفحه اول سيستم با استفاده از اديتور پيشرفته
 .28امكان سورت جداول بر اساس ستونهاي مهم.
 .29امكان جستجو در تمامي ليستها با فيلدهايي كه كاربران نياز مبرم دارند) .مثﻼً در ليست انتخاب واحد ،دانشجو فقط كافيست
بخشي از نام خانوادگي مدرس مورد عﻼقهاش را جستجو كند تا ليست دورههاي ارائه شده با او مشاهده شود و انتخاب كند.
جستجو بر اساس پايه ،كﻼس و  ...در ليست دانشجويان و(...
 .30تغيير اندازه تمامي پنجرهها به شكلي جذاب كه مرور نتايج را بسيار راحت خواهد كرد.
 .31روان كردن كار با سيستم با پيشبيني رفتار شما .مثﻼً ما ميدانيم شما وقتي وارد ليست دانشجويان ميشويد ،اكثر اوقات
ميخواهيد بر اساس شماره دانشجويي جستجو كنيد ،پس به محض ورود ،كرسر موس را در فيلد جستجو و بر اساس شماره
دانشجويي قرار دادهايم .در فرمهاي »افزودن« ،نيازي به استفاده از موس نخواهيد داشت! تند تند دادهها را ثبت كنيد...
 .32ظاهر شدن راهنماهاي ﻻزم ،هنگامي كه شما به آنها نياز داريد!
 .33پشتيباني از جديدترين تكنولوژيها در طراحي وب.
 .34امكان ايجاد آزمون آنﻼين و مشاهده در پنل دانشجو )اينكه اجازه شركت در چه آزمون هايي را دارد(
 .35امكان تعيين مدرس در هنگام تعريف تكاليف كه مي تواند براي دانشجويان خود آزمون آنﻼين تعريف كند.

امكانات بخش آزمون آنﻼين:
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 .1همه نـوع سـؤال را پشـتيباني ميكنـد؛ از جملـه :سـؤاﻻتي بـا كمتـر يـا بيشـتر از  ٤گزينـه ،سـؤاﻻت صـحيح و غلـط ،بلـه و
خير و مشابه .سؤاﻻت با بيش از يك جواب )چند جوابي( و از همه مهمتر :سؤاﻻت تشريحي!
 .2امكان برگزاري يك آزمون تركيبي از همـه نـوع سـؤال باشـد! يعنـي مـثﻼً چنـد سـؤال چنـد گزينـهاي در بـاﻻ )يـا پـايين( و
سپس چند سؤال تشريحي...

 .3سؤاﻻت خود را در يك فايل اكسل تايپ كنيد و با يك كليك تمام سؤاﻻت را وارد آزمون كنيد.
 .4امكان دسته بندي آزمون ها
 .5امكان درسبندي آزمون با ضرايب مختلف )مثل كنكور( را فراهم ميكند
 .6امكان فعال شدن و غيرفعال شدن آزمون در زمان تعيين شده را فراهم ميكند
 .7امكان شركت بيش از يك بار تا بينهايت بار در يك آزمون را براي كاربران فراهم ميكند! )قابل تنظيم است(
 .8امكــان محــدود كــردن كــاربران بــه آزمونهــاي خــاص خودشــان را فــراهم ميكنــد! )امكــاني كــه بـيش از هــر چي ـز از مــا
خواسته ميشد(
 .9امكان تهيه خروجي ( CSVفايل اكسل( از آمار و نتايج هر آزمون.
 .10مكان تعيين تعداد و اجباري يا اختياري بودن فيلدهاي فرم ثبت نام را فراهم ميكند.
 .11امكــان تعريــف مــديران )يــا مدرس ـين( مختلــف بــا ســﻼيق مختلــف و دسترســيهاي مختلــف و داراي صــفحه شخص ـي
خاص خودشان را فراهم ميكند.
 .12امكان برگزاري آزمونهاي روانشناسي
 .13امكان نمايش  PDFبه داوطلبان
 .14امكان نمايش سؤاﻻت به صورت تك به تك
 .15امكان تعريف سه آزمون به عنوان پيشنياز هر آزمون و يك آزمون به عنوان پسنياز
 .16سازگاري كامل با موبايل
 .17امكان پرداخت هزينه ي جداگانه براي شركت در آزمون ها
 .18امكان مشاهده نمرات و نتايج براي استاد و دانشجو

امكانات بخش كتابخانه:

 .1امكان استفاده آنﻼين و يا بهكارگيري به صورت آفﻼين
 .2امكان افزودن بينهايت كتاب با مشخصات كامل
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 .3امكان جستجو با معيارهاي مختلف در بين كتب
 .4امكان افزودن بينهايت عضو با مشخصات كامل
 .5امكـان عضـوگيري آنﻼيـن .كـاربران ميتواننــد فـرم عضـويت در كتابخانـه را بـه صــورت آنﻼيـن پـر كننـد و پـس از تأييـد
مديران ،به سيستم كاربري خود وارد شوند.
 .6امكان رزرو آنﻼين كتاب توسط عضو
 .7امكان مشاهده سوابق عضو
 .8امكان ثبت تحويل و عودت كتاب به سادگي هر چه تمام
 .9امكان چاپ تمام دادهها با سرستونهاي دلخواه
 .10امكان چاپ كارت عضويت
 .11امكان تعريف مديران با سطوح دسترسي مختلف )مدير كتب ،مدير امانت ،مدير اعضا و غيره(

امكانات بخش پشتيباني و ارسال تيكت:

 .1امكان عضويت و ارسال پيغام درخواست پشتيباني در قالب تيكت به واحدهاي مختلف سازمان
 .2امكان تعريف مديران ،اساتيد و  ..مختلف با سـمتهاي مختلـف جهـت تقسـيم كـار رسـيدگي بـه تيكتهـا )هـر مـدير فقـط
تيكتهاي واحد خود را دريافت و رسيدگي ميكند(
 .3امكان ارسال تيكت براي يك دانشجو و اطﻼعرساني از طريق ايميل
 .4امكان پاسخگويي به تيكتها همراه با امكان ضميمه كردن فايلهاي مختلف
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