بنام آنکه جان را فکرت آموخت

طرح ارایه سامانه جامع آموزش آنالین مخصوص مدارس ،موسسات آموزشی و دانشگاه ها

مشخصات سامانه جامعه آموزش آنالین آموزا

موسسه دانش بنیان ره پویان خرد ایرانیان مبدع سامانه های هوشمند آموزش آنالین با زیر ساخت OTT
احتراما"در این طرح:

امکانات آموزشی آنالین از قبیل نمایش محتواهای تهیه شده ،آزمون آنالین و کالس آنالین با شرح کامل را
خدمت شما معرفی و نمونه ای از سامانه بنام آموزا جهت آشنایی ارایه شده است.

مدارس ،موسسات آموزشی ،دانشگاه ها با نام ،لوگو و دامنه سایت خود از این سامانه با ظرفیت و امکانات

نامحدود می توانند استفاده نمایند.

خواهشمند است با بررسی موارد ذیل ،جلسه ای جهت معرفی و آشنایی با امکانات و کارکرد ساده و کاربر پسند

آن مشخص بفرمایید تا در خدمت شما باشیم
عنوان

ردیف

سامانه جامع آموزش آنالین آموزا

.1

وب سایت =Amoozaa.ir

.2

اپلیکیشن اندروید = http://dl.amoozaa.ir

.3

وب سایت سازگار با iOS

.4

بارگزاری و مدیریت انواع محتوا با شرح پیوست

.5

برگزاری و مدیریت انواع آزمون تستی و تشریحی آنالین با شرح پیوست

.6

برگزاری و مدیریت انواع رخ داد زنده با شرح پیوست

.7

برگزاری و مدیریت کالس آنالین  ،وبینار و وب کست با شرح پیوست

.8

عالوه بر آموزش رایگان امکان درآمد زایی ،دانشجویان و اساتید با تقسیم سهم از فروش وجود دارد

.9

چند زبانه بودن سامانه

.10

محتوای یک کالس یا دوره شامل :فیلم ،صوت ،کتاب صوتی یا power point،Zip،Excel ،Word ،PDF

.11

حجم و مدت زمان محتوای فیلم یا صوت محدودیت ندارد با فرمت  MP4و MP3

.12

نمایش فیلم متناسب با سرعت اینترنت

.13

امکان داشتن مباحث یک دوره ،همگی در یک محصول

.14

امکان نمایش رایگان یا غیر رایگان محتوا

.15

امکان اتمام یک دوره یا کالس با دادن آزمون آنالین

.16

افزودن یک محصول جدید بعنوان محتوا

.17

مشخصات محتوا یا دوره از قبیل عنوان اصلی ،فرعی ،توضیحات ،استاد ،مدت ،تصویر محصول  ،تک،

.18

محصول دارای یک عنوان فارسی و یک عنوان انگلیسی  ،توضیحات ،تیزر و یک تصویر شاخص است.

امکانات سامانه در یک نگاه اجمالی

بارگزار ی و مدیر یت انواع محتوا با شرح پیوست

قیمت امکان مشاهده لیست محصوالت و جستجو

.19

عناصر دیگر محصول شامل :دسته بندی ،تگ  ،tagق یمت ، ،وضعیت انتشار ،انتشار در آینده ،مدت زمان و

.20

هر محصول دارای بخش ها و عناوین به تعداد نامحدود است .که ترتیب ارایه آن نیز قابلیت تغییر دارد.

.21

امکان تغییر ترتیب آیتم های یک بخش

.22

هر محصول دارای یک عنوان مشخص و همچنین دو قسمت برای توضیحات آن محصول است.

.23

قابلیت رایگان کردن یک یا چند آیتم در یک محصول وجود دارد.

.24

قابلیت آپلود مستقیم فایل از طریق مرورگر بر روی سرورهای مربوط به نگهداری فایل یا انتخاب فایل های

همچنین فایل های پیوست شده به کل محصول است.

آپلود شده )Media File Manager( .هر ارایه دهنده محصوالت خود را به کمک آن به سرور انتقال می
دهد.

.25

دسته بندی محصوالت  :تسر یع در یافتن محصوالت هم موضوع ،امکان تعر یف دسته بندی به صورت مادر

.26

دسته بندی بر اساس دانشکده ،رشته ،موضوع

.27

ویتر ین نمایش محتوا در سایت و اپلیکیشن :امکان ایجاد یک صفحه اختصاصی به دلخواه ،شامل یک یا

.28

بلوک های یک ویترین می تواند در انواع مختلفی نظیر لیست محصول ،تصاویر ،تک محصول و اسالید

و فرزندی نامحدود ،امکان ویرایش یک دسته بندی و امکان حذف دسته بندی

چند بلوک در صفحه با امکان ویرایش یا حذف یک ویتر ین وجود دارد
باشد.

.29

قابلیت در یافت لیست محصوالت به صورت فیلتر ینگ پیشرفته (مثال :دسته خاص به همراهtagخاص و

.30

ترکیبی از چند بلوک دلخواه یک ویتر ین را ایجاد می کند و این ویتر ین میتواند مربوط به یک کاربر خاص

.31

ارز یابی ها:کاربران میتوانند به یک محصول خاص امتیاز دهند.کاربران در هنگام ثبت امتیاز میتوانند یک

)...

یادسته خاص و یا ویتر ین صفحه اصلی باشد.

متن به عنوان بازخورد برای محصول ثبت کنند .پس ازتایید توسط مدیریت یا اپراتور سیستم ،نظر و امتیاز

کاربر در وب سایت و اپ نمایش داده خواهد شد
برگزار ی و مدیر یت انواع آزمون تستی و تشر یحی آنالین با شرح پیوست
.32

طراحی چند آزمون مرتبط (تخصصی و عمومی)

.33

بارگزاری سواالت آزمون به کمک فایل  Pdf ،Excelو یا تایپ

.34

برگزاری آزمون با زمان شروع و پایان و یا بدون زمان

.35

امکان برگزاری آزمون با سواالت و گزینه های تصادفی

.36

امکان نمایش یکجا یا تک تک سواالت

.37

نمایش فیلم یا عکس در سواالت یا گزینه ها

.38

برگزاری توام آزمون تستی و تشریحی آنالین با امکان الصاق جواب یا فایل از طریق سایت یا اپلیکیشن

.39

ایجاد نامحدود سوال یا گزینه به تعداد دلخواه

.40

بارم بندی مختلف برای هر سوال یا ضرایب دلخواه برای هر بخش ازسواالت

.41

امکان لحاظ بارم منفی برای جواب غلط

.42

نمایش آزمونها برای ثبت نام کاربران و ارسال پیامک

.43

دسترسی برای اساتید ،وارد کننده محتوا و نظارت های مدیریتی باالتر...

.44

گزارش از ثبت نام کنندگان در آزمون ،محاسبه خودکار کارنامه  ،نمایش پاسخ نامه تستی هر دانشجو

.45

نمایش پاسخ نامه تستی ،همراه با سوال و جواب تایپ شده ،عکس یا فایل ارسال شده

.46

امکان کم و زیاد کردن بارم هر سوال

.47

امکان گزارش نتیجه آزمون با فرمت  Pdfاز تمامی شرکت کنندگان در یک آزمون

.48

امکان صدور کارنامه برای تمامی دروس یک دانشجو

.49

امکان نشان دار کردن سوال از قبیل شک به گزینه ها یا صرفنظر از سوال (تکنیک ضربدر و منها)

.50

امکان برگزاری آزمون  PMP،KFو تکنیک نمایش فیلم بجای  Power Pointو چند گزینه ای

.51

ثبت پاسخ در سرور به محض عالمت زدن گزینه ها

.52

امکان اتمام آزمون در هر زمان از آزمون و ثبت کلیه پاسخ های داده شده بدون زدن اتمام آزمون

.53

محاسبه نمرات آزمون های مختلف بصورت خودکار و نمایش کارنامه در زمان خاص

.54

امکان عرضه رایگان و یا فروش آزمون ها ی زماندار یا آرشیوی بدون زمان و قابلیت برگزاری مجدد

.55

امکان فیلتر کردن ونمایش آزمون بر اساس لغات کلیدی
امکانات پنل اساتید

.56

ثبت نام و عضویت با ایمیل یا شماره تلفن همراه

.57

پروفایل اختصاصی اساتید با امکان بروزرسا نی ،آواتار ،رزومه و سوابق آموزشی از قبیل مقاالت ،دوره ها،

.58

امکان بار گزاری و فعال یا غیر فعال کردن انواع محتوا  ،آزمون  ،کالس آنالین برای یک یا چند رشته یا

.59

امکان گزارش گیری های متنوع از کل سامانه تحت مدیریت از قبیل گزارش کامل فعالیت دانشجو مرتبط از

آزمون ها ،کالس های آنالین – داشتن دفتر کار مجازی با امکان گذاشتن تکلیف برای فراگیران
دانشکده مختلف

قبیل کالس یا دوره ها ،آزمون ها و کالس های آنالین
.60

امکان دادن دسترسی به چند نماینده بعنوان کمک به استاد با امکان انواع دسترسی یا محدودیت برای

.61

امکان اجازه دانلود یا عدم دانلود کل محتوا در سایت به دانشجویان (کلیه محتوا در اپلیکیشن دانلود و کد

.62

در صورت غیر رایگان ارایه دادن و فروش محتوای اساتید کلیه گزارشات فروش نمایش داده می شود

.63

امکان بارگزاری چند زبانه محتواها

.64

ثبت نام با شماره تلفن همراه یا ایمیل در سایت و اپلیکیشن

.65

پروفایل دانشجویی با آواتار و بروزرسانی برای انجام کلیه فعایت ها در سامانه -تعریف کیف پول

.66

امکان دسترسی به کلیه محتواها ،آزمون ها و کالس های آنالین بنابر کد دانشجویی یا کاربری،

.67

دسترسی به کلیه محتواها بدون دانلود در سایت و با دانلود در اپلیکیشن

.68

امکان عالمت کردن بعضی از محتوا ها بعنوان عالقه مندی –

انجام کارهای ایشان در پنل مدیریتی

شده در اپ ذخیره می شود و قابل انتشار نیست)

امکانات پنل فراگیران آموزش

امکان نظارت پدر و مادر برروی پنل فراگیر در مدارس
.69

دسترسی به کلیه گزارش های شخصی در خصوص آزمون ها ،کالس های آنالین و گزارشات مورد نیاز

.70

امکان دریافت پنل برای بارگزاری تکالیف محتوا ،ارایه محتوا ،آزمون ،کالس آنالین
امکان تعر یف اشتراک در صورت فروش محصوالت (برای دوره های آزاد)

.71

امکان تعر یف اشتراک بر حسب روز و مدت زمان و قیمت دلخواه

.72

امکان تعریف اشتراک کل یا تعدادی از محصوالت با دسته یا ارائه دهنده خاص

.73

امکان فعال یا غیر فعال ساز ی اشتراک (عدم نمایش در صفحه خر ید)

.74

امکن تعریف کد هدیه یا کد تخفیف برای کاربران خاص
امکانات گزارشات تراکنش برای دوره های آزاد غیر رایگان

.75

لیست کامل تراکنش های یک کاربر و یا همه کاربران

.76

لیست کلیه فروش ها بر اساس یک صاحب محتوا یا استاد خاص و یا کلی

.77

لیست کامل تراکنش های بانکی

.78

لیست کامل تراکنش های مارکت های مختلف (نظیر کافه بازار ،مایکت و پلی استور)...
امکان برگزار ی کالس آنالین

.79

امکان افزودن یک کالس آنالین  ،دادن عنوان کالس ،تعیین زمان شروع و پایان کالس

.80

امکان نمایش یا عدم نمایش لینک کالس برای عموم

.81

امکان خودکار ضبط کالس یا عدم ضبط

.82

امکان عرضه رایگان یا فروش کالس آنالین

.83

تعیین فعال یا غیر فعال سازی کالس

.84

دریافت خودکار آدرس ارسال استریم و کلید استریم

85

مشخص شدن خودکار لینک کالس آنالین

86

نمایش کاربران حاضر در کالس با امکان خروجی Pdf

89

در اختیار قرار دادن صفحه ای با امکان نمایش سواالت فراگیران و امکان جواب یا حذف سواالت کالس

90

امکان برگزاری کالس با نصب  OBSبرروی لب تاپ یا کامپیوتر و یا نصب اپلیکیشن  Larixبر روی تلفن

91

استاتید امکان نمایش  ،DeskTopپخش فیلم ،صوت ،نمایش کلیه داکیومنت ها و باز نمودن سایت،

92

در کالس های آنالین کاربران امکان سوال بصورت تایپ را دارند

93

در اختیار قرار گرفتن خودکار فیلم کالس آنالین بعد از اتمام کالس

همراه برای برگزاری کارگاه های آموزشی و کالس های نیازمند حرکت ،آزمایشگاهی... ،
نمایش خود به کمک دوربین و نمایش تخته هوشمند را دارند

امکانات اپلیکیشن جامع آموزش آنالین آموزا

94

حجم کل اپلیکیشن  4مگا بایت

95

ثبت نام با شماره تلفن یا ایمیل

96

دسترسی به کلیه محتواهای در قسمت ویژه ها

97

دسترسی به محتوای آزمون ها در قسمت آزمون

98

دسترسی به محتوا بر اساس دوره،کالس یا سال تحصیلی

99

دسترس به کالس های آنالین

100

امکان دانلود محتواها در اپلیکیشن و کد شدن در اپلیکیشن بدون امکان نشر محتوا

101

استفاده از زیر ساخت اپلیکیشن برای پخش فیلم ،موسیقی ،فایل  Pdfبدون نیاز به فراخوانی و استفاده از

102

پخش محتواهای دانلود شده در حالت آفالین

نرم افزاری دیگر که موجب نشر محتوا می شود

با تشکر و احترام
موسسه دانش بنیان ره پویان ِخرد ایرانیان

تهران ،خیابان سهروردی ،خیابان شهید میرزایی ز ینالی غربی پالک  144طبقه  4واحد  14تلفن09121958718 ،88173823:
Email:info@Rahpou.com

