
 
 و آموزشگاه مختلف در سطح ایران مدرسهصدها  مورد استفاده در بیش از

ش رکن اصلی  توسعه و پیشرفت جامعه می باشد و با توجه به رشد فناوري و علم به نظر می آید که راز آنجایی که آموزش و پرو
 .ناپذیر است تکنولوژي و فناوري روز در محیط آموزشی امري الزم و اجتناب استفاده از 

بکارگیري  ساله براي کمک به ارتقاء در کیفیت سیستم آموزش و پرورش با  هوشمند با سابقه چندین در این راستا شرکت فناوري
 فناوري روز و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام آموزش و پرورش در کشور به ارائه مدلی جامع براي توسعه و کاربرد فناوري

 .پرداخته استاطالعات در مدرسه 

متناسب با آخرین تغییرات  نموده است که اء سامانه نرم افزاري جامع و یکپارچه مدرسهدر این خصوص اقدام به طراحی و اجر
سامانه  و حاوي زیر سیستم هاي ، سیستم اتوماسیون مدرسه با ارائه انواع گزارشات ، نمودهطراحی دارس آموزشی و نیاز م نظام

 .می باشد... ،تلفن سخنگو ، سیستم حضور و غیاب ، نمابر هوشمند ، سایت اینترنتی و SMSدانا ، سامانه   پیکتلفن گویا، 

   



 ایتلفن گو

 انبیا و مریش ارتباط اولیافزا يدر راستا ،ایاستفاده از تلفن گو

      :توان به یم تلفن گویا يت هایاز قابل               

فرزند خود  یو انضباط یلیت تحصیوضع به ا و آگاه نمودنشان نسبتیاول یتلفن يبه تماس ها يانه ایخودکار را ییپاسخگو 
 .از هر مکان و در هر زمان یک تماس تلفنیبا 

از به ورود مجدد اطالعات و صرفه یش و عدم نرافت خودکار نمرات و اطالعات دانش آموزان از برنامه آموزش و پرویدر 
 .نهیدر وقت و هز ییجو

 ي خودکار اپراتور قابلیت  

 ...، نمودار تراکم نمرات و یلیشرفت تحصیل گزارش پیمتنوع از قب يگزارشات و نمودارها انواع  چاپ 

 . یانضباطهاي تحصیلی و ه کارنامه یو ته یانضباطتحصیلی وک یالکترون يجاد و چاپ پرونده هایا 

  سیستم گزارشات مکمل  

اداري با هر تعداد فیلد مورد نیاز و باگرافیک  د بود هر گونه گزارش تحصیلی و انضباطی ویافزار مدرسه قادر خواهبا این نرم 
 .یدیدلخواه را طراحی و چاپ نما

 :بخشی از گزارشات به شرح زیر می باشد  

 به صورت تحصیلی رفتسطح پیش تهیه و چاپ کارنامه جامع تحصیلی با قابلیت مقایسه چندین آزمون، به همراه نمایش 
 .نموداري و گرافیکی آنها 

 .چاپ  گزارش آماري پایه اي با قابلیت نمایش تعداد قبولی، درصد قبولی و میانگین نمرات 

، نوع نمودار نوع فیلد مورد نظر با انتخاب  ورد نیاز مدرسه و به دلخواه کاربرم چاپ کلیه نمودارهاي: خت گزارشقابلیت سا 
 برو رنگ آن توسط کار

ماه  در یک  9ماه سال تحصیلی به همراه چاپ کارنامه هفتگی  9در طی ) هفتگی( ورود نمرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  
 . صفحه

 .تهیه و چاپ کارنامه ماهانه به همراه نمرات هفتگی هر ماه 

 .تهیه و چاپ عملکرد دبیران در دروس مختلف به منظور مقایسه عملکرد آنها با هم 

 .ماه سال تحصیلی 9معدل در طی  ءگزارش ارتقاتهیه و چاپ  

فرم (، اطالعات پرسنلی )فرم الف(اطالعات آماري :ارائه فرم هاي خام اطالعات پرسنلی : ارائه فرمهاي اطالعات پرسنلی  
 به همراه گزارشات الزم) فرم ج(، اطالعات تدریس )ب



 .نامه انضباطی با توجه به عملکردهاي آنهاتعریف عملکردهاي مثبت و منفی براي هر دانش آموز و ایجاد کار 

 .تهیه و چاپ دعوت نامه 

 .تهیه و چاپ نمودارهاي خطی پیشرفت تحصیلی براي هر دانش آموز 

  ک دانایپ  

نتقال خودکار اسامی دانش آموزان و نمرات از برنامه آموزش و پرورش به برنامه تلفن گویا و صرفه جویی در وقت و ا 
آموزش و  بدون نیاز به خروج بانک اطالعاتی برنامه( مطابق با قوانین آموزش و پرورش   مضاعف ، نیاز به کاربر عدم

 )اختیار افراد متفرقه قراردادنپرورش از مدرسه و یا در 

 

 

          

 تلفن سخنگو  

    ي تلفنی مورد نظر به صورت عادي و برقراري تماس تلفنی خودکار توسط رایانه با اولیا و اعالم پیام هاشماره گیري و          

     ...محرمانه  از جمله تحصیلی، انضباطی، مالی و           
                 توانایی تبدیل خودکار نمرات، تاریخ، ساعت، مبلغ، تعداد و اعداد تایپ شده به صوت براي اعالم پیام تلفنی 
 .       پیام هاي ضبط شده اولیا    موفق وگزارش  جامع از تعداد تماس هاي برقرار شده، تماس هاي  

 



 

 پیامک هوشمند 

 در جهت ترغیب و تشویق دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آن ها 
قادر است به عنوان مثال، در تاریخ نرم افزار ارسال دسته جمعی و خودکار پیام کوتاه بر روي تلفن همراه اولیا که  

به اطالع دانش آموزان  را مسئولین مدرسه یتولد دانش آموزان پیام هاي تبریک و همچنین پیام هاي تشویق
 .برساند

انتقال خودکار اطالعات دانش آموزان و نمرات و اطالعات حضور و غیاب از برنامه تلقن گویا و سیستم حضور وغیاب  
  .هو شمند SMSبه سامانه 

انضباطی از دیگر قابلیتهاي این نرم افزار، در جهت آگاهی اولیاء دانش آموزان نسبت به وضعیت تحصیلی،   
            پیام         خود به صورت فرزندشان می باشد که اولیا می توانند با ارسال شماره دانش آموزي و کلمه عبور فرزند

اصله از کارنامه تحصیلی و حضور و غیاب و یا کارنامه انضباطی فرزند خود آگاه کوتاه به مدرسه در هر زمان ،  بالف
 .    شوند

                 

 سایت اینترنتی

دریافت خودکار اسامی دانش اطالع رسانی پویاي اینترنتی به اولیا و دانش آموزان در تمامی زمینه ها با قابلیت منحصر به فرد 
 .و عدم نیاز به ورود مجدد اطالعات، صرفه جویی در وقت و کاهش نیاز به نیروي انسانی متخصص گویاو نمرات از تلفن  آموزان

د با معلمان و مسئولین و مدرسه بصورت آنالین و نبه دانش آموزان این امکان داده می شود که بتوان: امکان گفتگوي زنده  
 . د ینمی را دریافت نمابی واسطه ارتباط بر قرار کرده و پاسخ هر گونه سوال و ابها

 .آزمون آنالین با امکان انتخاب تعداد سواالت آزمون تصحیح آزمون به صورت آنالین و نمایش نتیجه به دانش آموز 

موز و اختصاص کد کاربري ،تعریف کالس هاو پایه، تعریف دروس، تعریف مباحث درسی، درج برنامه تعریف دانش آ 
 .....سایت، و) بنر(لوگوهفتگی، برنامه امتحانات، تغییر 

 معرفی رشته تحصیلی، آثار دانش آموزان، کتاب، نرم افزار، سایت هاي برتر، معرفی مدرسه به صورت یک صفحه مجزا در  
 .سایت همراه با عکس

 

تکالیف روزانه، مسابقه و نظرسنجی با امکان درج گزینه هاي  من مدرسه، پخش فیلم، حضور و غیاب ،مشاوره، انج 
                                                                                   نامحدود، تبلیغات در سایت

                                                                                                             



 )کارت زن(سیستم حضور و غیاب کامپیوتري  
در مدرسه و ثبت اطالعات ورود و خروج دانش آموزان و مربیان ) بارکد، بدون تماس و اثرانگشت( نصب دستگاه کارت زن 

انواع گزارش گیري همراه با قابلیت منحصربه فرد انتقال خودکار دستگاه کارت زن به تلفن گویا براي آگاهی اولیا از و 
 .وضعیت ورود، خروج، تاخیر و غیبت فرزند خود

 نمابر هوشمند  

ارسال و دریافت فکس به وسیله رایانه  با کیفیت باالتر نسبت به دستگاه هاي فکس و بدون نیاز به هزینه هاي جانبی  
تعمیر و نگهداري به همراه قابلیت منحصربه فرد بایگانی و جستجوي فارسی بر روي فکس هاي ارسالی و دریافتی و 

 همچنین ارسال فکس به شکل گروهی 

 همدرس يادار – یمال

 ژه مدارس  و آموزشگاه هایو يان و حسابداریه دانش آموزان، حقوق و دستمزد مربیزه شهریبرنامه جامع و مکان

ه یهر پا يه براین شهرییتع(و سرجمع ) یه اخذ هر واحد درسین شهرییتع( ه به دو صورت مجزایف شهریتعر 
 )یلیتحص

، ) نقد، اقساط و چک( افت هایگزارشات در: ل یمتنوع از قبافت ها از دانش آموزان و ارائه گزارشات یه دریثبت کل 
 یموجود در فاصله زمان ینگید آنها، گزارش نقدیت چک ها و سر رسیدانش آموزان، گزارش جامع وضع يها یبده

 .هر دانش آموز یت مالی، صورت وضعیانتخاب

نه ها ی، انواع هزيجار يها ییبت، داراثا يها ییدارا: از در مدرسه از جملهیمورد ن یمال يسرفصل ها یوجود تمام 
 ...و) یو خدمات ي، اداری، پرورشی، آموزشی، مالیپرسنل(

 آموزش و پرورش يمخصوص مدارس طبق استانداردها يحسابدار يو روزنامه با سرفصل ها یلین تفضیم دفاتر کل، معیتنظ 

 هر سال یالن و تراز مالیو گزارش ب یلین و تفضیکل، مع يگزارش دفاتر حساب ها 

 

 


