
 

 

  

 
 

 
 سیستم مدیریت آموزش

 در ایران LMSترین ترین و محبوبترین، کاربرپسندجامع

 ها و...(آموزشگاهها، های آموزشی )مدارس، دانشگاهکارگیری در تمامی محیطقابل به
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 پایه اول، پایه دوم و ...(مثال: ) حیا سط پایهمفهوم امکان افزودن  -

 رشته ریاضی، علوم تجربی و...(مثال: )های مختلف امکان افزودن رشته -

 ها بر اساس هزینه هر نوع...( و محاسبه هزینه ودن نوع واحد )مانند تئوری، عملی وامکان افز -

 ...(ترم وترم، پایانمر، میان)مانند نمره مستبا ضرایب مختلف نهایت ستون نمره افزودن بیامکان  -

 تحصیلی یا نیمسال ترمو مدیریت دن مکان افزوا -

 نوع واحدهای مختلف با ضرایب مختلفنهایت درس با امکان افزودن بی -

 های مختلفها با ظرفیتامکان مدیریت کالس -

 



 

  

 امکان افزودن مدرسین با تعیین نام کاربری و رمز عبور جهت الگین به پنل مدرسین -

 بارگذاری مدرسین از فایل اکسلامکان  -

 امکان چاپ ابالغ )برنامه هفتگی( مدرسین -

 جستجوی مدرسین با معیارهای مختلفامکان  -

 

 نظرسنجی از مدرسین در پایان هر ترممکان ا -

 جویانامکان اجباری یا اختیاری کردن نظرسنجی برای دانش -

 ثبت نتایج نظرسنجی در پروفایل هر مدرس -

 



 

  

 صفات کاملجو با دانشنهایت بیامکان افزودن  -

 امکان تعیین نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به پنل کاربران -

 کاربران از فایل اکسلامکان بارگذاری  -

 هاان تعیین تاریخ انقضا برای اکانتمکا -

 امکان چاپ کارت عضویت -

 تعیین رمز عبور برای والدین جهت ورود به پنل والدینامکان  -

 قبل از چاپ هامکان ویرایش خروجیا -

 

 



 

  

 های کاملها با ویژگیامکان تعریف دوره -

 های خاصها به رشتهامکان محدود کردن دوره -

 امکان تعریف ضرایب متفاوت برای ستون نمرات در هر دوره -

 به جنسیت خاص هادورهانتخاب امکان محدود کردن  -

 یفیاجازه درج نمره توصامکان  -

 امکان محدود کردن ظرفیت دوره -

 امکان درج روزها و ساعات تشکیل دوره -

 در کارت ورود به جلسهجهت نمایش ی آزمون برگزارو مکان امکان درج زمان  -



 

  

 )به شرط فعال کردن این امکان( جومدیریت یا توسط خود دانش امکان انتخاب واحد توسط -

 با امکان ویرایش قبل از چاپ خام امکان چاپ لیست حضور و غیاب -

 حضور و غیاب آنالین توسط مدرس و مدیرانامکان  -

 های انجام شدهحضور و غیابامکان چاپ  -

 در هر جلسه هنگام حضور و غیاب انضباطی و ...امکان درج نکات  -

 در لیست حضور و غیابجو هنگام عکس دانشو چاپ امکان مشاهده  -

 جو و درج نوع حذف )اضطراری و...(امکان حذف آموزشی دانش -

 امکان جستجو در انتخاب واحدها با شرایط مختلف -

 



 

  

 های مختلفامکان درج سریع نمرات مربوط به ستون -

 موقت، ناتمام( و وضعیت حضور در امتحانامکان درج وضعیت نمره )نهایی،  -

 امکان چاپ نمرات -

 جویانامکان مشاهده و چاپ کارنامه دانش -

 دورهصدور گواهی پایانامکان  -

 جویاناجازه ثبت اعتراض توسط دانشامکان فعال کردن یا غیرفعال کردن  -

 امکان پاسخگویی به اعتراض در پنل مدرسین -

 هابا کلیک روی کد کاربری آنجویان امکان مشاهده کارنامه دانش -

 



 

  

 جودانشها در آزمون و مشاهده در پنل امکان درج سریع شماره صندلی -

 زمونآورودی محل برگزاری ها جهت اتصال در امکان چاپ شماره صندلی -

 جولسه حضور در امتحان همراه با عکس دانشجامکان چاپ صورت -

 جلسه برگزاری امتحان جهت امضای برگزارکنندگانامکان چاپ صورت -

 جو همراه با جزئیات امتحان هر درسچاپ کارت ورود به جلسه در پنل دانشامکان  -

 

 



 

  

 مدیریت کامل بر امور مالی -

 جوو ...( به حساب اعتباری دانشهای جانبی )شهریه ثابت، بیمه نهامکان افزودن هزی -

 جویانهای نقدی دانشامکان ثبت واریزی -

 امکان مشاهده واریزهای آنالین -

 جو و والدینتوسط مدیر و خود دانش جوهده خالصه وضعیت مالی دانشامکان مشا -

 های مختلفهای مختلف برای هر نوع واحد در ترمامکان تعیین نرخ -

 های مهم بانکیدرگاهاز طریق جو و والد توسط دانشواریز آنالین امکان  -

 

 



 

  

 امکان تعریف مدیران مختلف با سطوح دسترسی مختلف -

 تعریف مدیر امور مالی، مدیر آموزش، مدیر کل و ...مثال:  -

 دسترسی به منوهای تعیین شدهورود هر مدیر به طور مجزا و امکان  -

 امکان فعال و غیرفعال کردن مدیران -

 پیغام خصوصیو دریافت امکان تعیین مدیرانی با قابلیت ارسال  -

 امکان ارسال پیامک از طرف مدیری که اجازه الزم به او داده شده و مدیر کل -



 

  

 «تنظیمات سیستم»م در بخش ترین موارد سیستامکان کنترل جزئی -

 جوامکان فعال و غیرفعال کردن ثبت نام توسط دانش -

 امکان فعال و غیرفعال کردن ویرایش پروفایل -

 های مختلف در پنل مدیریتدکمهامکان نمایش یا عدم نمایش  -

-  

 امکان ورود اطالعات پنل پیامک و اتصال آسان به پنل -

 سیامکان تغییر زبان سیستم به فارسی یا انگلی -

 امکان تغییر قالب سیستم -

 جویاندانش یلافان کنترل فیلدهای ثبت نام و پروامک -



 جویی:دانشاز پنل  نمایی

 ثبت نام هزینهآنالین واریز پس از ثبت نام در سیستم امکان  -

 امکان انتخاب واحد اینترنتی -

 امکان واریز وجه به حساب به صورت آنالین -

 امکان مشاهده و چاپ برنامه هفتگی -

 امکان مشاهده و چاپ کارت ورود به جلسه امتحان -

 ل آنالین تکالیفمشاهده و ارسا امکان -

 امکان مشاهده وضعیت حضور و غیاب -

 امکان ارسال پیغام خصوصی به مدرسین و مدیران -



 

 

  

 :سینرمداز پنل  نمایی

 نمراتآنالین و سریع امکان ثبت  -

 اعتراضات امکان مشاهده و پاسخ به -

 امکان حضور و غیاب آنالین -

 امکان درج تکلیف و جمع آوری تکالیف به صورت آنالین -

 جویان یک دوره یا والدینام دانشتمجو یا وصی به یک دانشامکان ارسال پیغام خص -

 جویانامکان مشاهده کارنامه و مشخصات دانش -

 امکان ثبت نمره و وضعیت تکالیف -

 جویانامکان تعریف آزمون آنالین برای دانش -
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