
 

 پویانشمند هومدیریت مدارس  ینرم افزاربسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پویانشمند هومدیریت مدارس  ینرم افزاربسته 

 
 

 :هسایای استفادُ از تستِ ًرم افساری هذیریت هذارض َّضوٌذ پَیاى
 ٌکاَص َشیىٍ َای آمًسضگاٌ اس عزیق حذف کاغذ اس تسیاری اس فزایىذ َای ارائٍ گشارضات ي دریافت اعالػات در آمًسضگا 

 استفادٌ اس وزم افشار پیامک ًَضمىذ  کاَص َشیىٍ َای آمًسضگاٌ در اعالع رساوی تٍ يالذیه تا" 06تیص اس

 ٌافشایص کیفیت اعالع رساوی تا ارائٍ گشارضات پیطزفتٍ اس ريوذ تحصیلی داوص آمًس، کالس، دتیز ي آمًسضگا 

  جملٍ کاروامٍ َای ماَاوٍ ي ومًدارَایاس جلًگیزی اس اتالف يقت مذیزان ي مؼايویه تزای تُیٍ گشارضات ريوذ تحصیلی 

 ...اسثاتی َمچًن مؼذل ي رتثٍ ي اوحزاف مؼیار يرضذ تحصیلی ي مح

 ٌآضىایی داوص آمًسان تا ایىتزوت ي وحًٌ استفادٌ صحیح اس آن تزای تحقیق ي  جستجً ي آمادٌ ساسی تزای يريد تٍ داوطگا 

 یز َذایت داوص آمًسان در محیظ پزمخاعزٌ ایىتزوت ي پیطگیزی اس اوحزاف ي اتالف يقت ي اوزصی آوان در سایت َای غ

 اخالقی ي تی ارسش تا ارائٍ امکاوات جذاب ي فزايان در يتسایت آمًسضگاٌ

 اوضثاعی، تزوامٍ َفتگی ًَضمىذ، يب سایت، آمًسضی اری پًیان ي ارتثاط وزم افشارَای تخص َایجامؼیت تستٍ وزم افش ، 

 ػات در َز تخصَا، کتاتخاوٍ آمًسضگاٌ ي امًر مالی ي ػذم ویاس تٍ ثثت مجذد اعالپیامک ًَضمىذ،آسمًن 

  آمًسش ي پزيرشػذم ویاس تٍ ثثت داوص آمًس، رضتٍ، پایٍ،کالس، درس، دتیز ي ومزات ویمسال تا ارتثاط تا وزم افشار 

 افشایص وظارت يالذیه تز فؼالیت َای فزسوذ ي تٍ تثغ آن کاَص افت تحصیلی در مقاعغ حساس وًجًاوی ي تلًؽ 

 

 :سایر اهتیازات

 تلیت َای فزايان در مقایسٍ تا وزم افشار َای مطاتٍَشیىٍ پاییه در کىار قا 

 Portable ! تذين ویاس تٍ وصة 

 محیظ مذیزیت ي کارتزی آسان ي جذاب تٍ ستان فارسی  

 ٍتحت ضثکٍ تًدن وزم افشار ي امکان استفادٌ در تخص َای مختلف آمًسضگاٌ تىُا تا خزیذ یک وسخ 

 تٍ ريسرساوی خًدکار فقظ تا مؼزفی یک فایل 

 ال پطتیثاوی رایگانیک س 

 ريس رساوی وزم افشاری رایگان تٍ مذت پىج سالٍ ت 
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 ٍآوالیه  ي راَىمای داخلی راَىمای ًَضمىذ مجُش ت$http://help.ssch.ir# چىذرساوٍ ای$Multimedia#  تؼاملیي$Interactive# 

 وات خاظامکان سفارش تزوامٍ وًیسی جُت افشيدن امکا

 سیستن هذیریت آهَزضگاُ پَیاى
Academy Management System (AMS) 

 

 ًرم افسار اًتمال اطالػات از ًرم افسار آهَزش ٍ پرٍرش تِ پَیاىداًا پَیاى 

 

 (پایِ ٍ پیطرفتِ)هذیریت آهَزضی هذرسِ 
 

 ًرم افسار پیطرفتِ ارزیاتی ٍ تررسی رضذ تحصیلی 
 

 

 ًِ آهَزضگاًُرم افسار هذیریت کتاتخا
 

 


 

 داًاپَیاى ًرم افسار اًتمال اطالػات از ًرم افسار آهَزش ٍ پرٍرش تِ پَیاى

٘شْ افضاس پٛیبٖ ٘یبصی ثٝ ثجت ٔدذد اعالػبت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ػبیش اعالػبتی وٝ دس ٘شْ افضاس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثجت ٌشدیذٜ ٘خٛاٞذداؿت ٚ 

 .ٖ ٔٙتمُ ٔی ٌشددایٗ اعالػبت اص ٘شْ افضاسٞبی ٔشثٛعٝ ثٝ پٛیب

http://help.ssch.ir/
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 :اطالػاتی کِ از طریك ایي ًرم افسار هٌتمل هی گردد

 ٚ ؿٕب تٟٙب  اعالػبت وبُٔ دا٘ؾ آٔٛصاٖ، دسٚع، سؿتٝ ٞب، پبیٝ ٞب، والع ٞب، دثیشاٖ، ٕ٘شات ٔؼتٕش ٚ پبیب٘ی ٘یٓ ػبَ اَٚ ٚ دْٚ ٚ ؿٟشیٛس

 .ٔی ثبیؼت ٔـخلبت آٔٛصؿٍبٜ ٚ ثش٘بٔٝ ٞفتٍی والع ٞب سا ٚاسد وٙیذ

 رم افسار هذیریت آهَزضی پایًِ

 

 أىبٖ تؼشیف پبیٝ، والع، دسع، ٔؼّٓ، اػضبی ا٘دٕٗ اِٚیب ٚٔشثیبٖ، وبسوٙبٖ ٔذسػٝ ٚ ٔؼئِٛیٗ ٔٛاسد خبف 

 ٝأىبٖ تؼییٗ ٔٛاسد خبف ٚ لشاس دادٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس دػتٝ ٔشثٛع 

 ٚ أىبٖ لشاس دادٖ اعالػبت دسػی اص خّٕٝ أتحب٘بت، ٕ٘شات والػی... 

 ٖدا٘ؾ آٔٛصاٖ ا٘ضجبعی ٚ ٚضؼیت غیبة لشاس دادٖ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ حضٛس ٚ أىب 

 ٖأىبٖ لشاس دادٖ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ دا٘ؾ آٔٛصا 

 ٖأىبٖ ٌضاسؿٍیشی پیـشفتٝ اص دا٘ؾ آٔٛصا 

  ٝٔوالػٟب ٞفتٍیأىبٖ لشاس دادٖ اعالػبت ثش٘ب 

 ُٔأىبٖ ٔؼشفی وبُٔ دا٘ؾ آٔٛص ثٝ ٕٞشاٜ ػىغ ٚ ٔـخلبت وب

 ٝثب لبثّیت تؼشیف ٔمیبع ٕ٘شٜ ٚ ٌضاسؽ ٌیشی دس ػٝ حبِت ٔؼِٕٛی،ٔبٞب٘ٝ ٚ ػٝ ٔبٞب٘ٝ یٕ٘شات والػ ضیس اسائ

 ٝیوالػ ٗیخبٔغ ث یٕ٘شات آصٖٔٛ ٞب اسائ 

 ٝثلٛست پشٚ٘ذٜ ا٘ضجبعی دا٘ؾ آٔٛص یا٘ضجبع یٞب تیفؼبِ ٝیوّ اسائ

 ٕٝ٘شٜ ا٘ضجبط هیاتٛٔبت ٔحبػج

 ػٛاالت أتحب٘بت  ُیتحّ ٘شْ افضاس

 ٚبدیوبست إِپ ،، ٌٛاٞی اؿتغبَ ثٝ تحلیُ، وبسثشي دثیش، دػٛتٙبٔٝبةیأتحب٘بت، حضٛس غ یكٙذِؿٕبسٜ  خٛدوبس چبحس ٚ كذ

 تمٛیٓ اخشایی آٔٛصؿٍبٜ ثب لبثّیت تٟیٝ ٘ؼخٝ چبپی ٘شْ افضاس

 تیشیدس ثخؾ ٔذ یػغح دػتشػ تیٟٙبیوبسثش ٚ ث تیٟٙبیث فیتؼش 

 ٚ...

 ًرم افسار هذیریت آهَزضی پیطرفتِ
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 ٝثب ػٝ ٘ٛع ٕ٘ٛداس ثشسػی ٚ ٔمبیؼٝ سؿذ تحلیّیثب ستجٝ ٚ ٔؼذَ  ٞش دا٘ؾ آٔٛص  وبس٘بٔٝ ٔبٞب٘ٝ اسائ

 ٝ٘ٛع ٕ٘ٛداس ثشسػی ٚضؼیت تحلیّیٞش دا٘ؾ آٔٛص ثب دػبَ  ٓیوبس٘بٔٝ ٘ اسائ ٚ

 ٝٔٛع ٕ٘ٛداس ٚ سػٓ ػٝ ٘ دس ٞش دسع ٕٓیٙیٔ-ٕٓیٗ،ٔبوضیبٍ٘یٔ بس،یثب ا٘حشاف ٔؼٞش والع  ٔبٞب٘ٝٔبدس  وبس٘ب

 ٝٔسػٓ دٚ ٘ٛع ٕ٘ٛداس  دس ٞش دسع ٕٓیٙیٔ-ٕٓیٗ،ٔبوضیبٍ٘یٔ بس،یثب ا٘حشاف ٔؼٞش والع  ٘یٕؼبَٔبدس  وبس٘ب ٚ

 وٕی یفیو یستجٝ ثٙذ ٚ

 ٜٔحبػجٝ ٔیبٍ٘یٗ وُ والع ٞب ٚ وُ آٔٛصؿٍب

 :ىُ ٞبی صیش ٔـبٞذٜ ٔی وٙیذسا دس ؿٔذیشیت آٔٛصؿی پیـشفتٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص وبس٘بٔٝ ٞبی چبح ؿذٜ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس 
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 (افمیوبس٘بٔٝ ٔبٞب٘ٝ ثب ٕ٘ٛداس )

 
 

 ًرم افسار جاًثی هذیریت کتاتخاًِ آهَزضگاُ

 

 

 
 

 

  ٚ ٌضاسؽ أب٘بتثجت 

 ثشای وتبة ٞب  ثٟٕشاٜ ثبسوذ كذٚس وبست 

  ٔٛخٛد عجك اػتب٘ذاسد دیٛییثجت ٚ عجمٝ ثٙذی وتت 

 عشیك ػبیت استجبط ثب ػیؼتٓ ٚة ػبیت ٚ خؼتدٛی وتبة اص 

  ٚ اسائٝ ٌضاسؿبتی ٕٞچٖٛ ٔحجٛة تشیٗ وتبة، فؼبَ تشیٗ دا٘ؾ آٔٛص... 
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 ًرم افسار جاًثی ارزیاتی ٍ تررسی پیطرفتِ رضذ تحصیلی

 
 . ٕ٘ٛداس ٔختّف ثشسػی ٚضؼیت تحلیّی سػٓ ٔی وٙذ 02عی یه ػبَ تحلیّی، ثٝ اصای ٞش دا٘ؾ آٔٛص ٚ ٞش والع ثیؾ اص  ،٘شْ افضاسایٗ 

 ٞبی ثشسػی پیـشفت تحلیّی ٕ٘ٛداس 

o پیـشفت تحلیّی ٞش دا٘ؾ آٔٛص دس ٞش دسع 

o پیـشفت ٔؼذَ ٞش دا٘ؾ آٔٛص 

o پیـشفت تحلیّی ٞش والع دس ٞش دسع 

o پیـشفت ٔیبٍ٘یٗ ٔؼذَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞش والع 

o پیـشفت تحلیّی آٔٛصؿٍبٜ عی یه ػبَ تحلیّی 

o  پیـشفت تحلیّی آٔٛصؿٍبٜ عیn ٝػبَ ٌزؿت 

 بیؼٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ٞٓ ٚ ثب والعٕ٘ٛداسٞبی تشویجی ٔم 
o ٜٔمبیؼٝ ٕ٘شات دا٘ؾ آٔٛصاٖ یه والع دس یه دسع ٚ دس یه ٔب 

o َٔمبیؼٝ ٕ٘شات دا٘ؾ آٔٛصاٖ یه والع دس یه دسع، دس أتحب٘بت ٘یٓ ػبَ اَٚ، دْٚ یب وُ ػب 

o  ٜٔمبیؼٝ ٔؼذَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ یه والع دس یه ٔب 

o  أتحب٘بت ٘یٓ ػبَ اَٚ ٚ دْٚ یب وُ ػبَٔمبیؼٝ ٔؼذَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ یه والع دس یىی اص 

  ٕ٘ٛداس ٞبی تشویجی ٔمبیؼٝ دسٚع 

o ٜٔمبیؼٝ ٕ٘شات یه دا٘ؾ آٔٛص دس دسٚع ٔختّف ٚ دس یه ٔب 

o َٔمبیؼٝ ٕ٘شات یه دا٘ؾ آٔٛص دس دسٚع ٔختّف، دس یىی اص أتحب٘بت ٘یٓ ػبَ اَٚ ٚ دْٚ یب وُ ػب 

o ٔختّف، دس یه ٔبٜ ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات دا٘ؾ آٔٛصاٖ یه والع دس دسٚع 

o َٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات یه والع دس دسٚع ٔختّف، دس یىی اص أتحب٘بت ٘یٓ ػبَ اَٚ ٚ دْٚ یب وُ ػب 

  ٜ(ثٝ ٕٞشاٜ پیـشفت ٘ؼجت ثٝ ٔبٜ یب ٘یٓ ػبَ یب ػبَ لجُ)ٕ٘ٛداس ٞبی تشویجی ٔمبیؼٝ والع ٞب ثب ٞٓ ٚ ثب آٔٛصؿٍب 

o ٔٛصؿٍبٜ دس یه ٔبٜٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔؼذَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ والع ٞبی آ 

o َٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔؼذَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ والع ٞب دس أتحب٘بت ٘یٓ ػبَ اَٚ ٚ دْٚ یب وُ ػب 

 َٕ٘ٛداس ٞبی دسكذ فشاٚا٘ی ٕ٘شات ٚ ٔؼذ 

o ٜدسكذ فشاٚا٘ی ٕ٘شات دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞش والع دس ٞش ٔب 

o ػبَدسكذ فشاٚا٘ی ٕ٘شات دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞش والع دس أتحب٘بت ٘یٓ ػبَ اَٚ ٚ دْٚ ٚ و ُ 

o ٜدسكذ فشاٚا٘ی ٔؼذَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞش والع دس ٞش ٔب 
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o َدسكذ فشاٚا٘ی ٔؼذَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞش والع دس أتحب٘بت ٘یٓ ػبَ اَٚ ٚ دْٚ ٚ وُ ػب 

: ثالًٔ)دس ٔذاسػی ٕٞچٖٛ ٔذاسع ؿبٞذ وٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس دػتٝ ٞبی ٔٛاسد خبف لشاس ٔی ٌیش٘ذ وّیٝ ٕ٘ٛداسٞبی فٛق ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔشثٛعٝ * 

 .ثٝ عٛس خذاٌب٘ٝ ٘یض تٛػظ ٘شْ افضاس اسائٝ ٔی ٌشدد( دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿبٞذ

  سیستن هذیریت ٍ ترگساری آزهَى ّا
Exam Management System (EMS) 

 

 تاًک سؤاالت

 أىبٖ عجمٝ ثٙذی ػؤاالت دس دسٚع ٔختّف ثٝ كٛست تؼتی ٚ تـشیحی 

 ی ثٟتشعجمٝ ثٙذی ػؤاالت اص ػخت تب آػبٖ ثٝ ٔٙظٛس اسصؿیبث 

 أىبٖ حزف، ٚیشایؾ ٚ افضٚدٖ ػؤاالت 

 ٌٜضاسؽ ٌیشی پیـشفتٝ اص ػؤاالت ثجت ؿذ 

 

 خَدکار حیتصح ًرم افسار

 آصٖٔٛ هی یدا٘ؾ آٔٛص ثشا022ٚ  یدا٘ؾ آٔٛص دس ثب٘ه اعالػبت تیٟٙبیث فیتؼش تیپبػخٙبٔٝ ثب لبثّ یٛتشیوبٔپ حی٘شْ افضاس آصٔب، تلح

 ثثت ًام ٍ صذٍر پاسخٌاهِ آزهَى ّا 

o     ٝكذٚس وبست ٚسٚد ثٝ خّؼ 

o     كذٚس ثشچؼت كٙذِی  

o     ٖٛٔتٟیٝ ِیؼت حضٛس ٚ غیبة ٚ كٛستدؼّٝ آص 

o      ٝٔػؤاِی ثب ػشیشي آسْ ٔشوض 022ٚ  022،001كذٚس پبػخٙب 

 آٔٛصؿی ٚ ٘بْ آصٖٔٛ، حبٚی ٔـخلبت ؿشوـت وٙٙذٌبٖ

 ترگِ خَاًی ٍ تصحیح پاسخٌاهِ ّا 

o     ثشي دس ػبػت 0222ػشػت  اػتخشاج اعالػبت ثشٌٝ ٞب ثب 

o      ٖٛٔٔحذٚدٜ ػؤاالت، ضشیت)ٚسٚد وّیذ ٚ ٔـخلبت آص 

 ...(ٞش دسع، ٌشٜٚ ثٙذی دسٚع، ٕ٘شٜ ٔٙفی ٚ 

o     ٜٔمبیؼٝ ٕٞضٔبٖ تلٛیش پبػخٙبٔٝ ثب اعالػبت اػتخشاج ؿذ 

o     تـخیق ٌضیٙٝ ٞبی ٔجٟٓ ٚ چٙذ ٌضیٙٝ ای 

o     ٚ پبػخٙبٔٝ ٞب تٟیٝ ثب٘ه اعالػبت تلبٚیش فشْ ٞبی ٘ظشػٙدی 

 گسارضگیری 
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o ػبدٜ، ٕٞشاٜ ٕ٘ٛداس ٚ پیـشفت تحلیّی دس آصٖٔٛ ٞبی چٙذ ٔشحّٝ ای، ثٟٕشاٜ پیبْ ٞٛؿٕٙذ ٔـبٚس: كذٚس وبس٘بٔٝ فشدی 

o ٌُضاسؽ ٔذیش؛ ِیؼت ٘تبیح وُ آصٖٔٛ، ؿبُٔ دسكذ ػّٕىشد ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ٞش دسع ٕٚ٘شٜ ٚ ستجٝ و. 

o ه والع، ؿبُٔ دسكذ ػّٕىشد ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ٞش دسع، ٕ٘شٜ ٚ ستجٝ وُ ٌضاسؽ ٔـبٚس؛ ِیؼت ٘تبیح آصٖٔٛ ثٝ تفىی 

o ِ آصٖٔٛ لجّیؿبُٔ دسكذ ػّٕىشد ٚ ستجٝ دس دسع دس ایٗ آصٖٔٛ یؼت ٘تبیح آصٖٔٛ ٚ پیـشفت تحلیّی، ٌضاسؽ دثیش؛ ٚ 

o یبٍ٘یٗ وُ؛ ٕ٘ٛداس ٔیبٍ٘یٗ دسكذ ػّٕىشد ؿشوت وٙٙذٌبٖ ٞش والع دس دسٚع ٔختّف ٚ ٔمبیؼٝ ثب 0ٌٔضاسؽ ٔذیش. 

o ؛ ٕ٘ٛداس پیـشفت تحلیّی وّی ؿشوت وٙٙذٌبٖ ٞش والع دس دسٚع ٔختّف0ٌضاسؽ ٔذیش. 

 سیستن هذیریت هالی آهَزضگاُ
Financial Management System (FMS)  

 

 ًرم افسار حساتذاری هذارض ٍ آهَزضگاُ ّا

 ( غیشا٘تفبػی)حؼبثذاسی ٔدضا ثشای ٔذاسع دِٚتی ٚ غیش دِٚتی  ٘شْ افضاس 

 ٚا٘ٛاع ، خبسی ٞبی داسایی ثبثت، ٞبی داسایی:خّٕٝ اصدس ٘ؼخٝ ٔذاسع غیش دِٚتی   ٘یبص ٔٛسد ٔبِی ٞبی فلُ ػش تٕبٔی خٛد  

 .ثب أىبٖ افضٚدٖ ػشفلُ خذیذ... ٚ خذٔبتی ٚ اداسی پشٚسؿی، آٔٛصؿی، ٔبِی، پشػّٙی، یٞب ٞضیٙٝ

 ا٘ٛاع ػشا٘ٝ ٞب ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٔلٛة: ٙبٔٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽعجك آخشیٗ ثخـ ٔذاسع دِٚتی ٘یبص ٔٛسد ٞبی فلُ ػش تٕبٔی ٚخٛد 

 ٓپشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ اػتب٘ذاسدٞبی عجك ٔذاسع ٔخلٛف حؼبثذاسی فلّٟبی ػش ثب سٚص٘بٔٝ ٚ تفضیّی ٔؼیٗ، وُ، دفبتش تٙظی  

 ػبَ ٞش ، ٚ ػٛد ٚ صیبٖ(ٔبِی تشاص)ثیالٖ ٌضاسؽ ٚ تفضیّی ٚ ٔؼیٗ ، وُ،سٚص٘بٔٝ ٞبی حؼبة دفبتش ٌضاسؽ 

 فسار اهَر ضْریِ هذارض ٍ آهَزضگاُ ّاًرم ا

 تحلیّی پبیة ٞش ٚ یب  دسػی ٚاحذ ٞش اخز كٛست دٚ ثٝ ؿٟشیٝ تؼشیف 

 تؼشیف ٘بٔحذٚد ػشفلُ تخفیف ٚ ؿٟشیٝ ثلٛست وّی، پبیٝ، والع ٚ یب دا٘ؾ آٔٛص 

 پشٚ٘ذٜ ٔبِی دا٘ؾ آٔٛص  اسائٝ ٚ آٔٛصاٖ دا٘ؾ اص دسیبفتٟب وّیة ثجت 

 ثٝ ٕٞشاٜ ٌضاسؽ پیـشفتٝ ثیالٖ ٚ ػٛد ٚ صیبٖ یه یب چٙذ والع  آٟ٘ب ػشسػیذ ٚ چىٟب الؼبط ٚ ٚضؼیت خبٔغ ٌضاسؽ 
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 ٔحبػجٝ اتٛٔبتیه الؼبط یه دا٘ؾ آٔٛص ٚ ٞـذاس ٔٛػذ لؼظ اص عشیك پیبٔه 

 اس٘ذاستجبط ثب ػبیت ػبص پٛیبٖ ٚ لبثّیت ایدبد ٔحذٚدیت دس اػتفبدٜ اص أىب٘بت ػبیت ثشای دا٘ؾ آٔٛصا٘ی وٝ ثذٞی ٞبی ٔؼٛلٝ د 

 ت الؼبط ٚ ؿٟشیٝاخاستجبط ثب ػیؼتٓ پیبٔه ٞٛؿٕٙذ ٚ لبثّیت اسػبَ پیبٔه یبدآٚسی پشد 

 ًرم افسار حمَق ٍ دستوسد ٍیصُ هذارض ٍ آهَزضگاُ ّا

 ٖاسائٝ فشْ خبْ ٚ فشْ حمٛق ٚ دػتٕضد ٔشثیبٖ ٚ وبسوٙب 

 ٔحبػجٝ خٛدوبس حمٛق ٔشثیبٖ ٚ وبسوٙبٖ ثش اػبع ػبػت وبس، ٔضایب ٚ وؼٛسات 

 بٖ چبح فیؾ ٞبی حمٛلی دس یه ٔشحّٝأى 
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 سیستن هذیریت ٍتسایت آهَزضگاُ
Website Management System (WMS) 

 

  

 ّستِ اصلی ٍ هذیریت آهَزضی پایِ ٍ پیطرفتِ -

تا لاتلیت ( CMS)سیستن جاهغ هذیریت هحتَا  -

 ّای تی ًظیر 

  ٍتالگ داًص آهَزاى ٍ هؼلواى -

 صَرت آًالیي ترگساری آزهَى ّای تستی تِ  -

ػٌَاى کتاب در حال  0212تا تیص از  ( E-Book)کتاتخاًِ الکترًٍیکی  -
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  افسایص در زهیٌِ ّای هختلف

  رأی گیری ٍ ًظرخَاّی تا لاتلیت ًوایص ًتایج تِ صَرت گرافیکی -

 ثثت ًام آًالیي -

 هساتمِ آًالیي -

 گفتگَی آًالیي  -

 هؼرفی سایت ّای هفیذ -

 اىتاًک هماالت داًص آهَزاى ٍ هؼلو -

  در زهیٌِ ّای هختلف تخصصی ٍ ػوَهی... تاالرّای گفتگَی داًص آهَزاى، هؼلواى ٍ -

 :سایر اهتیازات 

 ثبصدٞی ٚ ػٛدآٚسی ٔبِی ثب فشٚؽ وبست چٙذ ٔٙظٛسٜ پٛیبٖ -

 ٞبی ٔـبثٝ ٘شْ افضاسٞضیٙٝ پبییٗ دس وٙبس لبثّیت ٞبی فشاٚاٖ دس ٔمبیؼٝ ثب  -

 ساٜ ا٘ذاصی سایٍبٖ -

 آػبٖ ٚ خزاة ثٝ صثبٖ فبسػیٔحیظ ٔذیشیت ٚ وبسثشی  -

 آٔٛصؿی وبس ثب ٘شْ افضاس CDاٞذای خضٜٚ ٔلٛس ٚ  -

 ثشای دػتیبثی ثٝ ثبالتشیٗ ػشػت ثب تٛخٝ ثٝ ػشػت پبییٗ ایٙتش٘ت دس ایشاٖ AJAXاػتفبدٜ اص فٗ آٚسی  -

، وبسوٙبٖ، ...(ؿبٞذ، ایثبسٌشاٖ ٚ)ػغح دػتشػی ٔختّف ثشای ٔذیش ػبیت، ٔؼئِٛیٗ ٔٛاسد خبف 1تؼشیف  -

 ٔؼّٕبٖ، ا٘دٕٗ اِٚیب ٚ ٔشثیبٖ، اِٚیب، دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ػبیشیٗ

 

 ی آًالیيًرم افسار هذیریت آهَزض

  ػغح دػتشػی ٔتفبٚت خٟت حفظ أٙیت اعالػبتی ٚثؼبیت 5تؼشیف

 ٝثب لبثّیت تؼشیف ٔمیبع ٕ٘شٜ ٚ ٌضاسؽ ٌیشی دس ػٝ حبِت ٔؼِٕٛی،ٔبٞب٘ٝ ٚ ػٝ ٔبٞب٘ٝ یٕ٘شات والػ ضیس اسائ

 ٝثب ػٝ ٘ٛع ٕ٘ٛداس ثشسػی ٚ ٔمبیؼٝ سؿذ تحلیّیثب ستجٝ ٚ ٔؼذَ  ٞش دا٘ؾ آٔٛص  ٔٝ ٔبٞب٘ٝب٘وبس اسائ

 ٝٞش دا٘ؾ آٔٛص ثب دٚ ٘ٛع ٕ٘ٛداس ثشسػی ٚضؼیت تحلیّیػبَ  ٓیوبس٘بٔٝ ٘ اسائ

 ٝٔسػٓ ػٝ ٘ٛع ٕ٘ٛداس  دس ٞش دسع ٕٓیٙیٔ-ٕٓیٗ،ٔبوضیبٍ٘یٔ بس،یثب ا٘حشاف ٔؼٞش والع  ٔبٞب٘ٝٔبدس  وبس٘ب ٚ

 ٘سػٓ دٚ ٘ٛع ٕ٘ٛداس  دس ٞش دسع ٕٓیٙیٔ-ٕٓیٗ،ٔبوضیبٍ٘یٔ بس،یثب ا٘حشاف ٔؼٞش والع  ٘یٕؼبَٔبدس  بٔٝوبس ٚ

 ٌٛاٞی اؿتغبَ ثٝ تحلیُ، وبسثشي دثیش، دػٛتٙبٔٝبةیأتحب٘بت، حضٛس غ یؿٕبسٜ كٙذِ چبح ،  ٚ...

 ٝیوالػ ٗیخبٔغ ث یٕ٘شات آصٖٔٛ ٞب اسائ 

 ٝتیآٔٛص دس ٚثؼبدا٘ؾ  یا٘ضجبع یٞب تیفؼبِ ٝیوّ اسائ 

 ٕٝ٘شٜ ا٘ضجبط هیاتٛٔبت ٔحبػج
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 ػٛاالت أتحب٘بت  ُیتحّ ٘شْ افضاس

 تمٛیٓ اخشایی آٔٛصؿٍبٜ ثب لبثّیت تٟیٝ ٘ؼخٝ چبپی ٘شْ افضاس

 تیشیدس ثخؾ ٔذ یػغح دػتشػ تیٟٙبیوبسثش ٚ ث تیٟٙبیث فیتؼش

 وٕی یفیو یستجٝ ثٙذ ٚ

 ٝبدیوبست إِپ اسائ

 ٚ وُ آٔٛصؿٍبٜ ٔحبػجٝ ٔیبٍ٘یٗ وُ والع ٞب

 ٍتیٚثؼب كیأتحب٘بت اص عش خیٚ تبس یاسائٝ ثش٘بٔٝ ٞفت

 تیٚثؼب كیٚ ا٘تمبدات اص عش ـٟٙبداتیپ بفتیدس

 خٛدوبس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٕٔتبص یٚ ٔؼشف قیتـخ

 شاٖیٕ٘شات تٛػظ دث ٗیآ٘ال ثجت 

 ٞتیاسائٝ وبست ٚثؼب كیاص عش یٔبِ یثبصد 

 ٔذسػٝ تیة ػبٚ یٚ سً٘ ثٙذ یىیٌشاف شیظبٞش ٚ تلبٚ تیشیٔذ

 لبثّیت تؼشیف ٘بٔحذٚد خبیٍبٜ دس ػبیت خٟت دسج خجشٞب ٚ تلبٚیش ٚیظٜ ٚ یب ػشٚیغ ٞبی ػبیتٟبی دیٍش

 ٚ ٖٕٞچٖٛ حذیث سٚص، اخجبس ٔٛضٛػی، تلبٚیش ٔٙبػجتی، ػبػت ٞبی صیجبی فّؾ، اٚلبت ؿشػی، ػخٗ ثضسٌب...

 یّیػبَ تحل یدا٘ؾ آٔٛصاٖ دس اثتذا ٗی٘بْ آ٘ال ثجت

 آًالیي هذیریت هحتَا ًرم افسار
 أىبٖ ٔؼشفی آٔٛصؿٍبٜ ، أىب٘بت ٚ ٔؼشفی ٔىبٟ٘بی آٔٛصؿی ثٝ ٕٞشاٜ ػىغ 

  ٝأىبٖ لشاسدادٖ اخجبس ٚ سٚیذادٞبی ٔشتجظ ثب ٔذسػ 

  ٝٔأىبٖ لشاس دادٖ ثخـٙبٔٝ ٞب ٚ آییٗ ٘ب 

  أىبٖ لشاس دادٖ اعالػیٝ ٞب 

 أىبٖ لشاسدادٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ػٛاالت أتحب٘ی 

 ٔذسػٝ   تٝ ٞبی تحلیّیأىبٖ ٔؼشفی سؿ 

  أىبٖ لشاس دادٖ تحمیمبت ٚ پشٚطٜ ٞبی دا٘ؾ آٔٛصی 

 ٚ أىبٖ ٔؼشفی ػبیتٟبی ٔفیذ آٔٛصؿی ، تفشیحی ٚ ػشٌشٔی ... 

 
 

 هاشٍل ثثت ًام آًالیي
أىبٖ ػبخت ا٘ٛاع فشْ ٞبی ایٙتش٘تی   

ــبت اص    ــٝ اعالػ ــت ٞشٌٛ٘ ــشای دسیبف ث

 وبسثشاٖ ٚ ثیٙٙذٌبٖ ػبیت

 ش٘تی ثشای اسدٚٞبثجت ٘بْ ایٙت  

 ثجت ٘بْ ایٙتش٘تی ثشای ٔؼبثمبت   

ثجت ٘بْ ایٙتش٘تی ثـشای تــىُ ٞـبی      

 دا٘ؾ آٔٛصی ٚ ػبیش ثجت ٘بْ ٞب

 أىبٖ لشاس دادٖ ا٘ٛاع ٚسٚدی   
 

 هاشٍل هساتمِ آًالیي

ــٛع    أىــبٖ عشاحــی ٚ ثشٌــضاسی ٞش٘

 ٔؼبثمٝ ثٝ كٛست ایٙتش٘تی

لبثّیت لشػٝ وــی اتٛٔبتیـه ثـیٗ      

 .٘ذح دادٜ اشادی وٝ خٛاة كحیاف
 

 هاشٍل گالری تصاٍیر
أىبٖ ایدبد ثی ٟ٘بیـت عجمـٝ ثٙـذی      

تلبٚیش ٔذسػٝ، تلبٚیش اسدٚٞـب، خــٗ   )

 ...(ٞب ٚ ٔشاػٕبت ٚ

أىبٖ دسج ػٙـٛاٖ، تٛضـیح وٛتـبٜ ٚ      

 تٛضیح ثّٙذ ثشای ٞش تلٛیش

ػبخت اتٛٔبتیه تلٛیش ثٙذاٍ٘ــتی    

 تشٚیش ثٝ ٔٙظٛس ثبسٌضاسی ػشیؼبتل
 

 هاشٍل هماالت آًالیي

عجمٝ ثٙذی ٚ اسائـٝ ٔمـبالت دا٘ـؾ       

 آٔٛصاٖ ٚ دثیشاٖ دس ٚة ػبیت

 هاشٍل هؼرفی سایت ّای هفیذ

أىبٖ ایدبد ثی ٟ٘بیـت عجمـٝ ثٙـذی      

ػبیت ٞبی ػّٕـی، تفشیحـی، فشٍٞٙـی،    )

 ...( دِٚتی، ٔشخغ، آٔٛصؿی ٚ
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بٖ دسج ػٙٛاٖ ٚ تٛضیح ثشای ٞـش     أى  

 ػبیتٚة 

بٖ ٔؼشفی ػـبیت تٛػـظ دا٘ـؾ    أى  

ــشی دس   ــش اػضــب ٚ لشاسٌی ــٛصاٖ ٚ دیٍ آٔ

 ػبیت پغ اص تأییذ ٔذیش ػبیت

 

 هاشٍل ٍتالگ داًص آهَزاى ٍ هؼلواى
، ٔدّـٝ اِىتشٚ٘یـه  پیبدٜ ػـبصی    

ــه    ــٛاسی اِىتشٚ٘یـ ــٝ دیـ  ، سٚص٘بٔـ

 ...ٚ  اخجـبس ؿـٛساٞب   ، آٔٛصؽ ٔدبصی

دس لبِت ٚثالي 

 ... أىبٖ اسػبَ ٔغّت ٚ ػىغ ٚ  

أىبٖ دػتٝ ثٙـذی ٔغبِـت ٚثـالي      

... ٚ ٜ، خبعشٝٔمبِاخجبس، ٌضاسؽ، : ٔب٘ٙذ

أىبٖ تغییش ظبٞش ٚثالي  

أىــبٖ دسیبفــت ٘ظــشات ثیٙٙــذٌبٖ   

دس ٔٛسد ٔغبِت ٚثالي

 
 هاشٍل رأی گیری ٍ ًظر سٌجی آًالیي

ــشی ٚ      ــضاسی سیی ٌیـ ــبٖ ثشٌـ أىـ

٘ظشخٛاٞی آ٘الیـٗ ٚ ثشسػـی ٘تـبیح ثـٝ     

 داس ٘تبیحٕٞشاٜ سػٓ ٕ٘ٛ

.                                 هاشٍل هطاٍرُ آًالیي
أىبٖ استجبط دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٚاِذیٗ   

 ثٝ كٛست ٘بؿٙبع ثب ٔـبٚس ٔذسػٝ

أىبٖ استجبط دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٚاِذیٗ   
 ثب آٔٛصٌبس خٟت ٔـبٚسٜ دسػی

أىبٖ تؼشیف ٔذیشاٖ ٚ ٔؼـبٚ٘یٗ ثـٝ     
غیـش اص  ثـٝ ػٙـٛاٖ ٔثـبَ    )ػٙٛاٖ ٔــبٚس  

ٔـبٚس، ٔؼبٖٚ آٔٛصؿی ٘یض ٔی تٛا٘ذ ثـٝ  
 .(دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٚاِذیٗ ٔـبٚسٜ دٞذ

 هاشٍل پیام رساى ٍ صٌذٍق ضخصی

 اسػبَ پیبْ ثٝ كٙذٚق ؿخلی  

اسػبَ پیبْ ثٝ كٛست دػـتٝ خٕؼـی     

ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ یه والع، پبیٝ ٚ یب یه 

 دػتٝ خبف ٚ ٚاِذیٙـبٖ

اسػبَ پیبْ ثٝ كٛست دػـتٝ خٕؼـی     

ثٝ ٔؼّٕبٖ، وبسوٙبٖ، اػضبی ا٘دٕٗ اِٚیـب ٚ  

 ٔشثیبٖ ٚ ٔؼئِٛیٗ 

أىبٖ ایدبد استجبط ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ   

ــب ٔؼّٕــبٖ، ٔـــبٚس ٚ ٔؼــئِٛیٗ  ٚ اِٚیــب ث

 ٔذسػٝ ثٝ كٛست خلٛكی

أىبٖ ایدبد استجبط ثیٗ ٕٞىالػی ٞب،   

  ٚاِذیٗ ٚ ٕٞىبساٖ

ثب لبثّیت اسػبَ ٚ  كٙذٚق اِىتشٚ٘یه  

ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ٚاِذیٗ ت پیبْ دسیبف

 ؼّٕیٗ، وبسوٙبٖ ٚ ٔؼئِٛیٗ ٔٛاسد خبفٔ

 هاشٍل کتاتخاًِ الکترًٍیکی
  ٚی، فشٍٞٙی، تبسیخی، ٞٙشی، اػالٔی، ٔـبٚسٜ، وٕه دسػی ثب ٔتٗ وبُٔ دس صٔیٙٝ ٞبی ٔختّف ػّٕ اِىتشٚ٘یه  وتبة 8010ثیؾ اص... 

  لبثّیت افضٚدٖ وتبة ثٝ وتبثخب٘ٝ دس لبِت ٞبی ٔختّفPDF،DOC،TXT،HTM،CHM،EXE 

 ِیؼت ثشخی اص وتبة ٞبی ٔٛخٛد دس وتبثخب٘ٝ اِىتشٚ٘یىی: 

  ادتیات

 دیٛاٖ حبفظ

 ؿبٞٙبٔٝ فشدٚػی

 ٔثٙٛی ٔؼٙٛی

 ٌّؼتبٖ ػؼذی

 ٘لشاهلل ٔٙـی -وّیّٝ ٚ دٔٙٝ

 ٔدٕٛػٝ اؿؼبس ػٟشاة ػپٟشی

 ٘ظبٔی-خؼشٚ ٚ ؿیشیٗ

 ٘ظبٔی-ِیّی ٚ ٔدٖٙٛ

 ؿٟشیبس-حیذس ثبثبیٝ ػالْ

 خالَ آَ احٕذ -ٖ٘ٛ ٚاِمّٓ

 دیٛاٖ سثبػیبت اثٛػؼیذ اثٛاِخیش

 ؿٟشیبس-ٞٛای سحٕت

 ػٟشاة ػپٟشی-كذای پبی آة

 ؿیخ ٔحٕذ ؿجؼتشی-ٌّـٗ ساص

 ثضسي ػّٛی-ٌیّٝ ٔشد

 هطاٍرُ 

 آٔبدٌی ثشای ٔغبِؼٝ

 ثش٘بٔٝ سیضی ثشای پیـشفت

 سإٞٙبیی ٚ ٔـبٚسٜ اص دیذٌبٜ اػالْ

 ٔذیشیت صٔبٖ

 اػتفبدٜ اص تٛا٘بیی ٞب

 ثیٞذف یب

 اكَٛ اػبػی ٔغبِؼٝ

 تٕشوض حٛاع ٚ افىبس ٔضاحٓ

 رٍاًطٌاسی
 تؼّیٓ ٚ تشثیت دس ٟ٘ح اِجالغٝ

ٔجب٘ی تؼّیٓ ٚ تشثیت دس لشآٖ ٚ 

 حذیث

 سٚؽ ٞبی تشثیت

 سإٞٙبیی ٚ ٔـبٚسٜ اص دیذٌبٜ اػالْ

 دسٚؽ

 خب٘ٛادٜ دس لشآٖ
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 ارسال ٍ دریافت پیاهک سیستن هذیریت
 SMS Management System (SMS) 

      
 ثٝ ٔذسػٝ اختلبف  ٔی یبثذ  0222  -  43  -  2222  -****  سلٕی چٟبس ػیالثی  41یه ؿٕبسٜ پیبٔه حذالُ  ٔذسػٝ ٔتٙبػت ثب ثٛدخٝ

 .ٚ پیبٔه ٞب اص عشیك ػشٚس ٔخبثشات اسػبَ ٔی ؿٛد
 

 :GSMهسایای استفادُ از ضوارُ اختصاصی در همایسِ تا هَدم ّای 

 ه چٟبسْ ٔٛدْ ٞبی حذٚداً ی. ٞضیٙٝ پبییٙتشGSM 

 ثشاثش ػشیؼتش اص ٔٛدْ ٞبی 42حذٚداً . ػشػت ثؼیبس ثبالGSM 

 ػذْ ٘یبص ثٝ ػخت افضاس ٚ عجیؼتبً ػذْ ثشٚص ٔـىُ خشاثی ػخت افضاس ٚ ٘یبص ثٝ ٌبسا٘تی 

 ػذْ ٘یبص ثٝ سٚؿٗ ثٛدٖ یه سایب٘ٝ ثشای دسیبفت ٚ یب پبػخٍٛیی خٛدوبس 

 ػذْ ٘یبص ثٝ ػیٓ وبست 

  ٖؿٕبسٜ ٞبی اختلبكی دس ٔمبثُ ؿٕبسٜ ٞبی ایشا٘ؼُ ٚ یب ٕٞشاٜ اَٚاداسی تش ثٛد 
 

 :افسار ًرم ایي اهکاًات جولِ از

 استجبط اتٛٔبتیه ثب ٘شْ افضاس ٔذیشیت ٔذسػٝ ٚ ػذْ ٘یبص ثٝ ثجت ٔدذد اعالػبت. 

  ٗلبثّیت ٌشٜٚ ثٙذی ٚ اسػبَ پیبٔه ثٝ ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف وبسثشی ٔب٘ٙذ ٚاِذیٗ، دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ٔؼّٕی ٚ... 

  ٝپبػخٍٛیی اتٛٔبتیه ثSMS ٞبی دسیبفتی اص اِٚیب: 

 ٔذسػٝ، ثٝ  (SMS)وٛتبٜ كٛست پیبْ خٛد ثٝ فشص٘ذ ػجٛس وّٕٝ ٚ آٔٛصی دا٘ؾ ؿٕبسٜ اسػبَ ثب تٛا٘ٙذ ٔی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اِٚیب

 .ٕ٘بیٙذ ٚ ٔالحظٝ بفتدسی خٛد ٕٞشاٜ تّفٗ سٚی ثش وٛتبٜ پیبْ یه ثلٛست سا خٛد فشص٘ذ ا٘ضجبعی ٚ تحلیّی وبس٘بٔٝ ثالفبكّٝ

 َٚاِذیٗ ٔٛثبیُ سٚی ثش وٛتبٜ پیبْ ثلٛست ا٘ضجبعی ٚضؼیت ٚ وبس٘بٔٝ اتٛٔبتیه اسػب 
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 َتجّیغبت ٚ سػب٘ی اعالع لبِت دیٍشاٖ دس ٚ اِٚیب ٕٞشاٜ ثٝ تّفٟٙبی دِخٛاٜ ٔتٗ ٚ ثب صثبٖ فبسػی پیبٔه ثٝ اسػب 

  أىبٖ ثشٌضاسی سیی ٌیشی، ٘ظش ػٙدی ٚ ٔؼبثمٝ پیبٔىی 

 (سٚؿی وٓ ٞضیٙٝ ٚ ٔؤثش دس تجّیغبت ؿٟشی ٔٙبػت ٔذاسع غیشدِٚتی) ٖ اسػبَ پیبٔه س٘دی خٟت تجّیغبت ٚ اعالع سػب٘یأىب 

 کارت کارتری چٌذ هٌظَرُ

 

ایٗ وبست وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبسوذی آٖ تٛػظ خٛد ٘شْ افضاس پٛیبٖ لبثُ چبح اػت ٔٛاسد اػتفبدٜ فشاٚا٘ی داسد 

 :وٝ دس ادأٝ ثٝ چٙذ ٔٛسد اؿبسٜ ؿذٜ

 فشٚؽ ػبِیب٘ٝ ایٗ وبست ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ، خٟت ثبصٌـت ٞضیٙٝ ٘شْ افضاس ٚ خزة ثٛدخٝ دس ػبِٟبی آتی 

 ٝاػتفبدٜ ثٝ ػٙٛاٖ وبست ػبیت خٟت اعالع اص ٘بْ وبسثشی ٚ وّٕٝ ػجٛس ثشای اػتفبدٜ اص ٚثؼبیت ٔذسػ 

 ٔه ٞٛؿٕٙذ پٛیبٖحضٛس ٚ غیبة دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ ثبسوذخٛاٖ ٚ استجبط ثب پیب 

  حمٛق ٚ دػتٕضد پٛیبٖ ٘شْ افضاسثجت ػبػبت ٚسٚد ٚ خشٚج وبسوٙبٖ ٚ دثیشاٖ ٔحتشْ ٚ استجبط ثب 

 ٖاػتفبدٜ ثٝ ػٙٛاٖ وبست وتبثخب٘ٝ ٚ استجبط ثب ثخؾ ٔذیشیت وتبثخب٘ٝ پٛیب 

ی ٚ  سٚؽ ٞبی ؿٙبػبیی دیٍشی اص لجیُ اثش اٍ٘ـت، تـخیق چٟشٜ، وبست ٞبی ٔغٙبعیؼی، اِىتشٚٔغٙبعیؼ

 .اِىتشٚ٘یىی ٘یض ٚخٛد داسد وٝ ثؼتٝ ثٝ ثٛدخٝ ٔذاسع اػتفبدٜ اص ٞش یه أىبٖ پزیش اػت
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 !هدیه ویژه شرگت طراحان وب شمال به مشتریان

 ًرم افسار ترًاهِ ّفتگی َّضوٌذ

وّیٝ ٔـتشیبٖ ثؼتٝ ٘شْ افضاسی ٔذیشیت ٔذاسع ٞٛؿٕٙذ پٛیبٖ ٘شْ افضاس ثش٘بٔٝ ٞفتٍی ٞٛؿٕٙذ پٛیب سا 

 :أىب٘بت صیش ثلٛست سایٍبٖ دسیبفت خٛاٞٙذ وشد ثب

  ٝثب دسیبفت اص ٘شْ افضاس پٛیبٖ( ٞب، دسٚع، دثیشاٖ  والع)ػذْ ٘یبص ثٝ ٚسٚد اعالػبت ٔذسػ 

 ٔـبٞذٜ ثش٘بٔٝ ٞبی تِٛیذ ؿذٜ ثشای ٞش ٔؼّٓ، ٞش والع، تٕبْ ٔؼّٓ ٞب ٚ تٕبْ والع ٞب 

  ٔؼّٓ ثبیذ آٟ٘ب سا تذسیغ وٙذأىبٖ تؼشیف دسع ٞبی ٞٓ ٌشٜٚ یب دسع ٞبیی وٝ یه 

 ٝٔأىبٖ تؼشیف ثیـتش اص یه پشٚطٜ ٚ یه ثش٘ب 

 اػتفبدٜ دس تٕبْ دٚسٜ ٞب ٚ ٔمبعغ 

 سإٞٙبی ٞٛؿٕٙذ داخّی 

 ّٕیٗتؼییٗ سٚصٞبی وبسی ٔؼ 

 تؼییٗ ػبػت ٞبی ٔدبص ثشای والع ٞب 

 ٖتِٛیذ ثیؾ اص یه ثش٘بٔٝ ٞفتٍی دس كٛست أىب 

 ش٘بٔٝ دثیشاٖت خبِی ثیٗ ثبثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ػبػ 

 ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ فضبی خبِی دس ثش٘بٔٝ دسػی والع ٞب 

 أىبٖ وٙتشَ ٚ خٟت دٞی ویفیت ثش٘بٔٝ ٞبی ایدبد ؿذٜ ٍٞٙبْ اخشا 

 أىبٖ ٚیشایؾ ػشیغ ثش٘بٔٝ تذٚیٗ ؿذٜ ثلٛست دػتی تٛػظ وبسثش 



 

 
 پویانهوشمند مدیریت مدارس  ینرم افزاربسته 

 ػِٟٛت وبسثشی دس ٔحیظ وبٔال ٌشافیىی ثب داؿتٗ حذالُ دا٘ؾ وبٔپیٛتشی 

 ٞ ثشٌضاسی دسع تٛػظ یه ٔؼّٓ ثشای چٙذ والع دس یه صٔبٖ)بی تدٕیؼی تؼشیف والع( 

 یىؼبٖ پخؾ ٕ٘ٛدٖ دسع ٞب دس عَٛ سٚص ٚ ٞفتٝ ثب تٛخٝ ثٝ دؿٛاسی دسع 

 خٌّٛیشی اص اػٕبَ تغییشات اؿتجبٜ وبسثش دس ثش٘بٔٝ ٞفتٍی ثلٛست خٛدوبس 

 تستِ ًرم افساری پَیاى

 ًمطِ راُ هصَب آهَزش ٍ پرٍرش

 ...آى ٍ فراتر از  

ثب تٛخٝ ثٝ سؿذ ػشیغ ٚػؼت ٚ تؼذاد وبسثشاٖ ٚ اص ػـٛی دیٍـش   

ــشفتٝ     ــبت پیــ ــٛد أىب٘ـ ــتب٘ذاسدٞب ٚ ٚخـ ــت اػـ  دسسػبیـ

ثؼتٝ ٘شْ افضاسی ٔـذیشیت ٔـذاسع ٞٛؿـٕٙذ پٛیـبٖ پـغ اص      

 تٕبع ٔؼئِٛیٗ ٚاحذ آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ ٚ فـٗ آٚسی اعالػـبت   

ٚ ٕٞؼـبٖ ػـبصی   ؽ ٚ پشٚسؽ ٚ پیـٟٙبد ثشسػـی  ٚصاست آٔٛص

ثؼتٝ ٘شْ افـضاسی پٛیـبٖ ثـب ٘مــٝ ساٜ     ( Roadmap)ـٝ ساٜ ٘م

 ،ؿـشوت  ٌؼـتشؽ ٔلٛة آٔٛصؽ ٚ پـشٚسؽ، تـیٓ تحمیـك ٚ    

 .ثشسػی ٘مـٝ ساٜ ٔلٛة سا آغبص وشد

وـٝ دس ثؼـیبسی اص   ثٝ ػُٕ آٔذٜ ٔــخق ؿـذ    ٞبی ثب ثشسػی

ثخؾ ٞب ثؼتٝ ٘شْ افضاسی پٛیبٖ، أىب٘بتی فشاتشٚ پیـشفتٝ تش اص 

 .ٚ دس ثشخی ثخؾ ٞب ٘یبص ثٝ تغییش ٚ تىٕیُٔٛاسد روش ؿذٜ داسد 

ٝ    ؿشوت عشاحبٖ ٚة ؿٕبَ   ػّی سغـٓ تؼیـیٗ ٔـذت چٟبسػـبِ

ثش اػبع ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ّٔی، تلٕیٓ داسد عی ػـبَ تحلـیّی   
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خبسی ثٝ پبیبٖ ٘مـٝ ساٜ ٘ضدیه ؿذٜ ٚ دس ػبَ آیٙـذٜ ٔشاحـُ   

 .ثبصٍ٘شی سا آغبص وٙذ

  ٖ دس خلـٛف   ِزا ثشای ٔـتشیبٖ ػضیض ٘ٛیذ آیٙـذٜ ای دسخــب

پیبدٜ ػبصی اػتب٘ذاسدٞبی ٔذاسع ٞٛؿٕٙذ دس تٕبٔی ٔذاسع 

عشف لشاسداد ٚ ایدبد ؿجىٝ اعالػبتی ثیٗ ٔذاسع ٚ دس ٔشحّـٝ  

 .ثؼذ ؿجىٝ ّٔی ٔذاسع سا داسیٓ

 .ٔشاخؼٝ وٙیذ http://ittehran.roshd.irخٟت داّ٘ٛد ٘مـٝ ساٜ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثٝ ػبیت 

 ستِ ّای پیطٌْادیاًات ٍ لیوت ّای تکلیست ٍ ضرح اه

 ػٌَاى

 ًرم افسار 
 لاتلیت ّا ضرح

تستِ 

 4ضوارُ

تستِ 

 0ضوارُ

تستِ 

 0ضوارُ

تستِ 

 1ضوارُ

 AMSاداری، آهَزضی ٍ پرٍرضی    

هذیریت 

آهَزضی 

 پایِ

ثب لبثّیت تؼشیف ٔمیبع ٕ٘شٜ ٚ ٌضاسؽ ٌیشی دس ػٝ حبِت ٔؼِٕٛی،ٔبٞب٘ٝ ٚ ػٝ  یٕ٘شات والػ ضیس اسائٝ
 ٔبٞب٘ٝ

  یوالػ ٗیخبٔغ ث یات آصٖٔٛ ٞبٕ٘ش اسائٝ
 دا٘ؾ آٔٛص  یا٘ضجبع یٞب تیفؼبِ ٝیوّ اسائٝ

 ٕ٘شٜ ا٘ضجبط هیاتٛٔبت ٔحبػجٝ
 ػٛاالت أتحب٘بت  ُیتحّ 

 تمٛیٓ اخشایی آٔٛصؿٍبٜ ثب لبثّیت تٟیٝ ٘ؼخٝ چبپی
 ...ٚ  ٌٛاٞی اؿتغبَ ثٝ تحلیُ، وبسثشي دثیش، دػٛتٙبٔٝ

أتحب٘بت، حضٛس  یؿٕبسٜ كٙذِ چبح تیشیدس ثخؾ ٔذ یتشػػغح دػ تیٟٙبیوبسثش ٚ ث تیٟٙبیث فیتؼش
 ، بةیغ

    

هذیریت 

آهَزضی 

 پیطرفتِ

 ثب ػٝ ٘ٛع ٕ٘ٛداس ثشسػی ٚ ٔمبیؼٝ سؿذ تحلیّیثب ستجٝ ٚ ٔؼذَ  ٞش دا٘ؾ آٔٛص  وبس٘بٔٝ ٔبٞب٘ٝ اسائٝ
 ٞش دا٘ؾ آٔٛص ثب دٚ ٘ٛع ٕ٘ٛداس ثشسػی ٚضؼیت تحلیّیػبَ  ٓیوبس٘بٔٝ ٘ اسائٝ
ٚ سػٓ ػٝ ٘ٛع  دس ٞش دسع ٕٓیٙیٔ-ٕٓیٗ،ٔبوضیبٍ٘یٔ بس،یثب ا٘حشاف ٔؼٞش والع  ٔبٞب٘ٝٔبدس  بٔٝوبس٘

 ٕ٘ٛداس 
ٚ سػٓ دٚ ٘ٛع  دس ٞش دسع ٕٓیٙیٔ-ٕٓیٗ،ٔبوضیبٍ٘یٔ بس،یثب ا٘حشاف ٔؼٞش والع  ٘یٕؼبَٔبدس  وبس٘بٔٝ
 ٕ٘ٛداس 

  یفیو یستجٝ ثٙذ 
 بدیوبست إِپ اسائٝ

 ٚ وُ آٔٛصؿٍبٜٔحبػجٝ ٔیبٍ٘یٗ وُ والع ٞب 

    

ًرم افسار 

 داًاپَیاى

وٝ ٘یبص ثٝ ثجت ٔدذد اعالػبت سا اص ثیٗ ثشعشف ٚ اص دٚثبسٜ وبسی ( دا٘ب)ا٘تمبَ اعالػبت ٘شْ افضاس ٔذاسع 
 00000لیٕت )اعالػبت سؿتٝ ٞب، پبیٝ ٞب، والع ٞب، دسٚع، ٔؼّٕیٗ ٚ ٕ٘شات ٘یٕؼبَ . خٌّٛیشی ٔی وٙذ

     (تٛٔبٖ

    SMS پیاهک

ضوارُ 

 اختصاصی
 ٔتٙبػت ثب ثٛدخٝ ٔذاسع 0222  -  43  -  2222  -****  سلٕی چٟبس ػیالثی  41ؿٕبسٜ پیبٔه 

    

پیاهک 

 َّضوٌذ

 استجبط اتٛٔبتیه ثب ٘شْ افضاس ٔذیشیت آٔٛصؿی ٚ ػذْ ٘یبص ثٝ ثجت ٔدذد اعالػبت
 ...ٔب٘ٙذ ٚاِذیٗ، دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ٔؼّٕیٗ ٚ  لبثّیت ٌشٜٚ ثٙذی ٚ اسػبَ پیبٔه ثٝ ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف وبسثشی

 ا٘ضجبعی ٚ تحلیّی وبس٘بٔٝٞبی دسیبفتی اص اِٚیب ٚ اسػبَ  SMSپبػخٍٛیی اتٛٔبتیه ثٝ 
 ٚاِذیٗ ثلٛست دػتٝ خٕؼی ٔٛثبیُ سٚی ثش وٛتبٜ پیبْ ثلٛست ا٘ضجبعی ٚضؼیت ٚ  اسػبَ دػتی وبس٘بٔٝ
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ٚ ٕٞچٙیٗ اسػبَ پیبٔه  سٚیذادٞبی آٔٛصؿٍبٜاعالع سػب٘ی صٔبٖ ٔشاػٓ، خّؼبت، ٔؼبثمبت ٚ ػبیش 
 تجشیه تِٛذ

 (سٚؿی وٓ ٞضیٙٝ ٚ ٔؤثش دس تجّیغبت ؿٟشی)أىبٖ اسػبَ پیبٔه س٘دی خٟت تجّیغبت ٚ اعالع سػب٘ی 

  WMS ٍب سایت 

ّستِ 

ٍ  اصلی

هذیریت 

 آهَزضی

ػبیت آٔٛصؿٍبٜ ٚ ػالٜٚ ثش اسائٝ تٕبٔی أىب٘بت ٘ؼخٝ ٞبی ٔذیشیت آٔٛصؿی پبیٝ ٚ پیـشفتٝ اص عشیك 
 ...آٖ

 تیٚثؼب كیأتحب٘بت اص عش خیٚ تبس یاسائٝ ثش٘بٔٝ ٞفتٍ
 تیٚثؼب كیٚ ا٘تمبدات اص عش ـٟٙبداتیپ بفتیدس

 خٛدوبس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٕٔتبص یٚ ٔؼشف قیتـخ
  شاٖیٕ٘شات تٛػظ دث ٗیآ٘ال ثجت

  تیاسائٝ وبست ٚثؼب كیاص عش یٔبِ یثبصدٞ
 یّیػبَ تحل یصاٖ دس اثتذادا٘ؾ آٔٛ ٗی٘بْ آ٘ال ثجت

 ٔذسػٝ تیٚة ػب یٚ سً٘ ثٙذ یىیٌشاف شیظبٞش ٚ تلبٚ تیشیٔذ
 لبثّیت تؼشیف ٘بٔحذٚد خبیٍبٜ دس ػبیت خٟت دسج خجشٞب ٚ تلبٚیش ٚیظٜ ٚ یب ػشٚیغ ٞبی ػبیتٟبی دیٍش

ٌبٖ ٕٞچٖٛ حذیث سٚص، اخجبس ٔٛضٛػی، تلبٚیش ٔٙبػجتی، ػبػت ٞبی صیجبی فّؾ، اٚلبت ؿشػی، ػخٗ ثضس
ٚ... 

    

هذیریت 

هحتَا 

 جاهغ

 أىبٖ عجفٝ ثٙذی ٔغبِت ٚ ٔحتٛای ػبیت ٚ ٔذیشیت ٔٙٛی آثـبسی ٔتحشن 
ثب اػتفبدٜ اص أىب٘بت ػیؼتٓ خبٔغ ٔذیشیت ٔحتٛا ؿٕب ٔی تٛا٘یذ ٞش ٌٛ٘ٝ ٔغّت، تلٛیش،  ا٘یٕیـٗ، ٘شْ 

ثٝ ػبیت ... چٝ، ٌضاسؽ،  ٕ٘ٛ٘ٝ ػؤاَ ٚسا دس لبِت خجش، خضٜٚ، ٔمبِٝ، پظٚٞؾ، تبسیخ... ٚ  E-Bookافضاس، 
 .اضبفٝ وٙیذ

    

هؼرفی ٍ 

 اخثار 

 ٘ؼخٝ ػبدٜ تش ػیؼتٓ ٔذیشیت ٔحتٛا ثذٖٚ أىبٖ عجمٝ ثٙذی ٚ ٔٙٛی آثـبسی
     .دس ایٗ ػیؼتٓ تٕبٔی ٔغبِت دس لبِت خجش دس ػبیت لشاس ٔی ٌیشد

ّاست ٍ 

 داهٌِ

 ی آٔٛصؿٍبٜثشا ir.ثجت ٚ یب تٕذیذ یه ػبِٝ دأٙٝ 
     ٍٔبثبیت فضب ثش سٚی ػشٚس لذستٕٙذ  ِیٙٛوغ4222تخلیق 

 ....101 026.222 426.222 422.222 ثؼتٝ ثٝ تٛٔبٖٞش  لیٕت تٕبْ ؿذٜ وَعجه

 لیست ٍ ضرح اهکاًات ٍ لیوت ًرم افسارّای جاًثی، هاشٍل ّای افسٍدًی ٍ خذهات جاًثی 
 

 تَهاى لیوت ضرح خذهات/هاشٍل/ػٌَاى ًرم افسار

 AMSاداری، آهَزضی ٍ پرٍرضی    ًرم افسارّا ٍ هاشٍل ّای افسٍدًی تخص 

 تررسی ٍضؼیت تحصیلی 
٘ٛع ٕ٘ٛداس ػٝ ثؼذی ٔمبیؼٝ ای ٚ ثشسػی ٚضؼیت ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ، والع ٞب،  00سػٓ ثیؾ اص 

 دثیشاٖ، دسٚع ٚ آٔٛصؿٍبٜ
8220222 

 420222 عجك اػتب٘ذاسد دیٛیی ٚ كذٚس وبست ثشای وتبة ٞب ٚ ٌضاسؽ أب٘بت. ..ٚ CDثجت ٚ عجمٝ ثٙذی وتت ٚ  هذیریت کتاتخاًِ

 EMS ًرم افسارّای هذیریت ٍ ترگساری آزهَى ّا 

 ...220 أىبٖ عجمٝ ثٙذی ػؤاالت ٚ پبػخ ثب پبسأتشٞبی ٔختّف ػختی،ٔجحث،ػبَ،ٔبٜ ثب لبثّیت ثجت تلبٚیش تاًک سؤاالت تطریحی

 ...220 مٝ ثٙذی ػؤاالت تؼتی ٚ پبػخ ثب پبسأتشٞبی ٔختّف ػختی،ٔجحث،ػبَ،ٔبٜ ٕٞشاٜ ثب تلٛیشأىبٖ عج تاًک سؤاالت تستی

 ...220 ثشٌضاسی ٚ ؿجیٝ ػبصی آصٖٔٛ ٞبی تؼتی اص عشیك ایٙتش٘ت ٚ ؿجىٝ ٚ تلحیح خٛدوبس آزهَى آًالیي

 (تصحیح خَدکار)ًرم افسار آزها 
تؼشیف ثیٟٙبیت دا٘ؾ آٔٛص دس ثب٘ه اعالػبتی ٚ  تلحیح وبٔپیٛتشی پبػخٙبٔٝ ٞبی وبغزی ثب لبثّیت

 ثشٌٝ دس ػبػت، وبس٘بٔٝ ٚ ٕ٘ٛداس0000چبح ا٘ٛاع پبػخٙبٔٝ، تلحیح . دا٘ؾ آٔٛص ثشای یه آص000ٖٛٔ
0220222 

 FMSهالی    ًرم افسارّای اهَر 

 حساتذاری آهَزضگاُ
 حؼبثذاسی ٔدضا ثشای ٔذاسع دِٚتی ٚ غیشا٘تفبػی 

 عجك ٔذاسع ٔخلٛف حؼبثذاسی فلّٟبی ػش ثب سٚص٘بٔٝ ٚ تفضیّی ،ٔؼیٗ وُ، دفبتش تٙظیٓ
4220222 
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 ٌضاسؽ ٚ تفضیّی ٚ ٔؼیٗ ، وُ،سٚص٘بٔٝ ٞبی حؼبة دفبتش ٌضاسؽٚ   پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ اػتب٘ذاسدٞبی

 ػبَ ٞش ، ٚ ػٛد ٚ صیبٖ(ٔبِی تشاص)ثیالٖ

 4220222 ػذ لؼظ ٚ چه،  پشٚ٘ذٜ ٔبِی دا٘ؾ آٔٛصتؼشیف ػشفلُ ؿٟشیٝ، ٔحبػجٝ الؼبط، یبدآٚسی ٔٛ اهَر ضْریِ داًص آهَزاى

 4220222 ٔحبػجٝ حمٛق وبسوٙبٖ ٚ دثیشاٖ ثب دس ٘ظش ٌیشی ػبػت وبس، ٔضایب ٚ وؼٛسات حمَق ٍ دستوسد هرتیاى

 SMS هاشٍل ّای افسٍدًی تخص پیاهک    

 220222 --- هساتمِ پیاهکی

 220222 --- ًظرسٌجی ٍ رأی گیری پیاهکی

 WMS ٍ خذهات جاًثی ٍ هاشٍل ّای افسٍدًی تخص ٍب سایت     ًرم افسارّا

 02.222 عجمٝ ثٙذی ٚ آسؿیٛ تلبٚیش آٔٛصؿٍبٜ ثب ػبخت خٛدوبس تلٛیش ثٙذ اٍ٘ـتی گالری تصاٍیر

 320222 ٚثاليدس لبِت ... ٚاخجبس ؿٛساٞب ،  آٔٛصؽ ٔدبصی، ٔدّٝ ٚ سٚص٘بٔٝ دیٛاسی اِىتشٚ٘یه پیبدٜ ػبصی  ٍتالگ داًص آهَزاى ٍ هؼلواى 

 020222 كٙذٚق پیبْ ؿخلی ثشای ته ته دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ٚاِذیٗ، دثیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ  ٍ صٌذٍق پیام  هاشٍل پیام رساى

 020222 ٔبطَٚ استجبط ثب ٔـبٚس هطاٍرُ آًالیيهاشٍل 

 4220222 وبُٔ وتبة اِىتشٚ٘یىی ثبصثیٙی ؿذٜ ثب ٔتٗ 4252ٔدٕٛػٝ دس حبَ افضایؾ ثیؾ اص  کتاتخاًِ الکترًٍیکی 

 ٌفتٍٛی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب یىذیٍش ٚ دثیشاٖ دس ٚة ػبیت ٔذسػٝ ثذٖٚ اخبصٜ ٚسٚد ثٝ ػبیشیٗ گفتگَی آًالیي داًص آهَزاى 
420222 

 020222 اص عشیك ػبیت آٔٛصؿٍبٜ، ثب لبثّیت خؼتدٛ ٚ ٌضاسؽ ٌیشی... ثجت ٘بْ اسدٚٞب، ٔؼبثمبت ٚ ثثت ًام آًالیي 

 42.222 ی ٔؼبثمبت آ٘الیٗ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ وبغز ثب لبثّیت لشػٝ وـی خٛدوبسثشٌضاس هساتمِ آًالیي

 420222 ثشٌضاسی ٘ظش ػٙدی ٚ سیی ٌیشی ثلٛست آ٘الیٗ ٚ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ وبغز ثب سػٓ ٕ٘ٛداس ٘تبیح آًالیي رأی گیری ٍ ًظرسٌجی 

 42.222 ٛصؿٍبٜعجمٝ ثٙذی ٚ اسائٝ ٔمبالت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ دثیشاٖ دس ٚثؼبیت آٔ تاًک هماالت 

 320222 ثحث ٚ ٌفتٍٛی وبسثشاٖ ػبیت دس ٔٛضٛػبت ٔختّف دس ػبیت آٔٛصؿٍبٜ تاالرّای گفتگَ 

 320222 ػفبسؽ عشاحی لبِت اختلبكی، دس كٛست ٔٛسد پؼٙذ ٘جٛدٖ  لبِت ٞبی پیـفشم  طراحی لالة اختصاصی

 420222 ػفبسؽ عشاحی تلٛیش ٞذس اختلبكی طراحی ّذر اختصاصی
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 .ٔی ثبؿذ 56 ؿٟشیٛساس فٛق ٔشثٛط ثٝ ٕ٘ٛد

 

 http://www.twsh.ir: آدسع ٚثؼبیت

 

 .تمشیجبً ٞش ٞفتٝ أىب٘بت خذیذی ثب تٛخٝ ثٝ ٘ظشات ٚ پیـٟٙبدات ٔـتشیبٖ ٌشأی ثٝ ثؼتٝ ٘شْ افضاسی پٛیبٖ اضبفٝ ٔی ٌشدد

یذ ٔی تٛا٘یذ ثب دٔٛی ٘شْ افضاس ثٝ كٛست آ٘الیٗ وبس وشدٜ ٚ ثب تٕبٔی ثخؾ ٞبی آٖ ثشای ٔـبٞذٜ آخشیٗ تغییشات ٚ أىب٘بت خذ

 .فشٚؽ تٕبع ثٍیشیذ ٚاحذخٟت دسیبفت دٔٛ ثب .ثٝ كٛست ػّٕی آؿٙب ؿٛیذ

 (خظ1) 2424   _  00   24    424  
26036022600 

http://www.twsh.ir/
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رًذ ٍ ٍقتی هذارض ّوکبر ثب هب توبض هی گی
 سبیت هذرسِ را ثب چِ  هی پرسٌذ ٍة

ًرم افساری راُ اًذازی کردُ ایذ ٍ ًظر هب را 
در هَرد آى هی پرسٌذ، هْن تریي چیسی کِ 
 رٍی آى تکیِ هی کٌن پطتیجبًی هتؼْذ ٍ 

 .ثی ًظیر ضرکت طراحبى ٍة ضوبل است
 

هؼبٍى اداری هرکس آهَزش  –آقبی زّذی 
 اصفْبى 0استؼذادّبی درخطبى ضْیذ اشُ ای

 

ٍقتی ٍة سبیت هذرسِ را ثِ 
یکی از ّوکبراًن کِ طراح ٍة 
است ًطبى دادم از اهکبًبت 
 . ًرم افسار پَیبى هتؼجت ضذ

هب طی هذتی کِ از ًرم افسار 
پَیبى استفبدُ کردین تقریجبً 
ثرای ّیچکذام از درخَاست 

ی تغییر ٍ افسایص اهکبًبت ّب
از ضرکت طراحبى ٍة ضوبل 

 !ًِ ًطٌیذُ این
 

هرکس  ITآقبی اضراقی،هسئَل 
آهَزش استؼذادّبی درخطبى 

 هطْذ 0ضْیذ ّبضوی ًصاد
 

هرکس هب تقریجبً دٍسبل ثَد کِ جستِ ٍ 
گریختِ ثرًبهِ َّضوٌذسبزی را دًجبل 

ثؼذ از آضٌبیی ثب ًرم افسار . هی کرد
پَیبى توبم ًیبزّبیی کِ ثِ آى فکر کردُ 
. ثَدین در ایي ثستِ ًرم افساری یبفتین

تحت ضجکِ ثَدى، قبثلیت ثِ رٍزرسبًی 
تؼریف سطح دسترسی  ٍ تغییر، قبثلیت

ٍ کبرثر جذیذ، جبهؼیت ٍ یکپبرچگی ٍ 
ػذم ًیبز ثِ ثجت اطالػبت داًص آهَزاى 
در ثخص ّبی هجسا هثل سیستن پیبهک، 
سیستن آهَزضی، ٍثسبیت، کتبثخبًِ ٍ 

 اهَر هبلی
هرکس آهَزش  ITهسئَل  –آقبی صفب 

 استؼذادّبی درخطبى ضبّرٍد
 
 

از ًظر هي در حبل حبضر 
ثخص ّبی پیبهک َّضوٌذ، 
هذیریت آهَزضی ٍ ثررسی 
پیطرفتِ ٍضؼیت تحصیلی 
ًرم افسار پَیبى جسٍ ًیبزّبی 

 .ضرٍری ّر هذرسِ ای است
 

 کبرضٌبض ضبّذ،اسالهی خبًن
 استبى هبزًذراىادارُ کل 

 

هبُ قجل از خریذ، ثب دهَی پَیبى کبر هی کردم ٍ ثِ 0تقریجبً 
کبرایی ایي ًرم افسار ایوبى داضتن، ثب ایي حبل چَى فبصلِ 
هکبًی ثب ضرکت تَلیذ کٌٌذُ داضتین، ًگراى ثَدم ثب پیطٌْبد 

 ،ثستِ ًرم افساری پَیبى ثِ هذرسِ ٍ ًجَد پطتیجبًی کبفی
، راٌّوبیی ّب ٍ اهب ثؼذ از خریذ. ضَمضرهٌذُ هذیراى هجتوغ 

پیگیری ّبی ضرکت طراحبى ٍة ضوبل ٍ اطالع آى ّب از 
فؼبلیت ّبی هب هرا هتؼجت ٍ خیبلن را راحت کرد ٍ از سَی 
دیگر هتَجِ ضذم در ػرض ّوبى دٍ هبُ چٌذیي اهکبى 

 !جذیذ ثِ ثستِ ًرم افساری پَیبى اضبفِ ضذُ است
 ّذایت قن یردٍلتیغ هجتوغ  ITهسئَل    –خبًن دزفَلی 

 

هب تقریجبً ّر ًرم افساری کِ 
در ثبزار ٍجَد داضت 
ثررسی کردین، اهب ثستِ 
ًرم افساری پَیبى ٍ 
اهکبًبتی کِ در آى گٌجبًذُ 

ثب تَجِ ثِ قیوت آى ضذُ 
 .ٍاقؼبً یک استثٌب است

 

هجتوغ  ITآقبی آراهص، هسئَل
 غیردٍلتی پبرسیبى یبسَج

 

هي چٌذ سبل در ثخص آهَزش داًطگبُ آزاد 

 WMSاهکبًبتی کِ سیستن . کبر هی کردم

ًرم افسار پَیبى در ٍثسبیت ارائِ هی کٌذ از 

 .ًرم افسار داًطگبُ ّن پیطرفتِ تر است
 

  ITهسئَل  –آقبی ثی زٍال 

 آررثبیجبى تجریس غیردٍلتیهجتوغ 

 

 ضٌاساىپَیاى از ًگاُ هطتریاى ٍ کار
 


