
 سامانه آموزش مجازي توانمند ساز

 معرفی ویژگی هاي سامانه



 آموزش مجازي چیست؟
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی، سامانه یا نرم افزاري است که به صورت الکترونیکی •

سیستم نرم افزار آموزش . روند آموزش از راه دور را بطور خودکار مدیریت می کند
روند یادگیري وآموزش را به طور خودکار مدیریت می کند و مدیریت  ،LMSمجازي 

 .می کنداجرایی برنامه هاي آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل 
 

فضایی است که برنامه هاي آموزشی در آن ارائه و  مجازيسیستم مدرسه آموزش  این•
استفاده آموزش گیرندگان از این نرم افزار براي تحصیل و یادگیري در آن . می شوند

زمان که بر روي شبکه حضور می یابند، بیشتر شبیه عمل وارد شدن دانش آموزان به 
واحد درسی خود را انتخاب و مطالب  ،LMS دانش آموزان با استفاده از. کالس است

. درسی را دریافت می کنند و به تکمیل تمرین هاي درسی و شرکت در امتحان می پردازند
 .همچنین می توانند با استاد و دیگر دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند



 ویژگی هاي توانمند ساز
ارائه دهنده حرفه اي ترین سامانه آموزش    سامانه آموزش توانمند ساز•

می باشد که در سراسر   (Moodle)مجازي با سبک دانشگاهی بر پایه 
جهان آموزش هاي مجازي دانشگاهی از همین روش استفاده می نمایند و  

 .از کاملترین ویژگی ها برخوردار است



 فیلم تعاملی
فیلم تعاملی این قابلیت را به شما می دهد تا در حین پخش فیلم در زمان دلخواه شما فیلم متوقف 

،در صورت پاسخ درست یا نادرست مبنی بر )قابلیت درج انواع سواالت(شده،سوالی مطرح شود
.تنظیمات شما نمره در نظر گرفته شود یا جهت مرور مبحثی به قسمتی خاص از فیلم مراجعه گردد  



تعاملیاینفوگرافی   
• اینفوگرافی تعاملی به گونه اي است که در صورت کلیک روي قسمت از پیش مشخص شده 

. وجود دارد... امکان پخش صوت،تصویر،ویدئو و  



 انواع نمایش روند برگزاري درس
صورت باز به ،شدهبندي شماره گذاري گام :امکان بارگزاري درس با سه شیوه نمایش•

 آپ وجود داردصورت باکس هاي پاپ شونده و به 

 



 چک لیست وظایف
سفارشی از وظایفی که استاد تعریف لیست :صورت 3مجموعه اي از وظایف فراگیر است و به 

 .ها قابل نمایش استلیست وظایف به فعالیت آیتم،اتصال تاریخ براي هر  می کند،تعیین
 :از دیگر قابلیت هاي این ویژگی میتوان به موارد زیر اشاره کرد

 قراردادن نظر استاد بر روي هر آیتمابلیت ق•
 ارائه گزارش از کلیه وظایف دانش آموزان•
 دانش آموز خودش می تواند تیک بزند یا اینکه استاد براي او تیک بزند•
 می تواند مکمل کالس هاي حضوري باشد و کاربردهاي دیگر: کاربرد•

 



 ارتقا سطح کاربر
چگونگی ارتقاء سطح کاربر .این ویژگی موجب ایجاد حس رقابت میان فراگیران میشود 

براي مثال در صورت هر بار ورود فراگیر به درس،شرکت در . قابلیت سفارشی سازي دارد
.آزمون،ایجاد مطلب در تاالر گفتمان امتیاز مشخصی دریافت می نماید  



 آزمون
نمره درآزمون،حد شرکت مهلت : امکان افزودن آزمون با ویژگی ها متعدد از جمله

محتواي دلخواه به ازاي انتخاب گزینه آزمون،رائه تعداد دفعات شرکت در قبولی،تعیین 
 ،.باشد... هاي غلط یا نمره ها مختلف که می تواند شامل متن، فیلم، صوت و 

 :باشدمحتوا در همه ي آنها می تواند متن، فیلم یا صوت آزمون که نوع  11از بیش 
 چندجوابییا چندجوابی در حالت یک یا چهار 

 صحیح غلط
 جایخالی
 تشریحی
 ماوسو رها کردن تصویر یا متن با کشیدن 



 تاالر گفتمان و گفتگوي گروهی
 جهت پرسش و پاسخ کاربران با اساتید•
 یکدیگرمباحثه کاربران با •
 آنالینجهت مباحثات •

 
 



 گواهی نامه
 قابلیت قراردادن اطالعات پرونده کاربران در گواهی نامه•
 قابلیت قرار دادن تصویر کاربر در گواهی نامه•
 کدرهگیري واحد براي هر فرد•
•QRcode براي هر گواهی نامه 
 



 پرداخت آنالین
 ...قابلیت پرداخت هزینه براي کل دوره،بخشی از دوره،دریافت گواهینامه،شرکت دوباره در آزمون یا•
 قابلیت ارائه کد تخفیف به کاربر بر اساس نیاز موسسات براي حالت خرید کل دوره•
 بانک هاي عضو شتاب توسط درگاه امن بانکیپرداخت از طریق •

 



 کالس آنالین
 کالس آنالین کامال فارسی•
 قابلیت پخش بر روي گوشی بدون نیاز به اپلیکیشن جانبی•
 طرفه یا بیشتر 2گفتگوي تصویري •
 صوتی و متنی کاربران تخته وایت برد و چت•
 قابلیت ضبط کالس بر روي سیستم کاربر•
 )بدلیل عدم بهینه بودن با زبان فارسی پشتیبانی نمی شود(BigBlueButtonو   Adobe Connectموجود بودن •

 



 اسکورم
 2004و  1.3و  1.2پشتیبانی از انواع استاندارد اسکورم •

 



 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما در تماس باشید

02166921957 
09194108433 

www.lmskaran.com 
info@lmskaran.com 

http://www.lmskaran.com/
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