
سامانه

مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیک



ــران و  ــه مدی ــری از تخصــص و تجرب ــره گی ــا به ــان فاواگســتر ســپهر ب ــش بنی شــرکت دان

کارشناســان متعهــد و بیــش 15 ســال تجربــه در حــوزه مشــاوره، طراحــی و اجــرای پــروژه 

هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مفتخــر بــه ارائــه خدمــات تخصصــی ذیــل مــی باشــد:

ــتگاه های 	  ــرای دس ــزاری ب ــات و نرم اف ــاوری اطالع ــی فن ــای تخصص ــه  ی راهکاره ارائ

دولتــی، نهادهــای عمومــی، ســازمان های متوســط و بــزرگ در صنایــع مــادر، تولیــدی، 

ــی و کســب و کارهــای کوچــک ــی، بازرگان خدمات

ارائه  ی خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری	 

طراحی طرح تجاری و وب سایت	 

 	)GIS( ارائه خدمات تخصصی در حوزه داده های مکانی

معرفی شرکت



فرآیند آموزش

1
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نیازسنجی آموزشی

طراحی و برنامه ریزی 

آموزشی

اجرای برنامه آموزشی

ارزیابی و سنجش اثربخشی 

فرآیند آموزش

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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معرفی سامانه 

مدیریــت آموزش و یادگیری الکترونیک

مدیریت یکپارچه کلیه فرآیندهای آموزش بر اساس استاندارد SCORM از جمله:

مدیریت نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی	 

مدیریت دوره های آموزشی بلندمدت و پودمانی	 

مدیریــت دوره هــای آموزش کوتــاه مدت حضــوری، از راه دور )کالس مجــازی(، وبینار، 	 

ویدئــو کنفرانــس، آموزش مجــازی )یادگیــری الکترونیــک( و ...

ــم 	  ــام، تنظی ــت ن ــن، ثب ــم شــرایط و قوانی ــف دوره، تنظی ــت فرآیندهــای تعری مدیری

ــی  ــیابی، ارزیاب ــن، ارزش ــوری و آنالی ــون حض ــف، آزم ــاب، تکالی ــور و غی ــات، حض جلس

ــه هــا و  ــت هــا، پرداخــت هــا، درآمدهــا، هزین ــی )دریاف ــور مال و اثربخشــی دوره، ام

ــل(،  ــاپ و تحوی ــدور، چ ــان دوره )ص ــای پای ــه ه ــت گواهینام ــات( دوره، مدیری تخفیف

ــاز دوره و ... ــورد نی ــزات م ــات و تجهی ــت امکان مدیری

مدیریت دوره های گذرانده شده خارج از سازمان و درج در پرونده آموزشی	 
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مدیریت فرآیند صدور گواهینامه نوع دوم	 

مدیریــت برگــزاری دوره هــای داخــل ســازمان و یــا بــه صــورت قــراردادی بــا مراکــز 	 

ــازمان ــارج از س ــی خ آموزش

مدیریت قراردادها و محاسبه انواع حق التدریس مدرسین دوره ها	 

مدیریت پرونده آموزشی فراگیران جهت فراهم کردن مقدمات عدالت آموزشی	 

ارائه انواع گزارشات پویا و داشبوردهای مدیریتی متنوع	 

پنــل تحــت وب اختصاصــی فراگیــران، مدرســین، رابطیــن آموزشــی دســتگاه هــای اجرایــی 

و آموزشــگاه هــای خــارج از ســازمان

نرم افزار Android و iOS اختصاصی فراگیران، مدرسین و ناظرین

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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فرآیند نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی

تعریف دروس پایه	 

تعریف مشاغل	 

رابطه بین دروس و مشاغل	 

دریافت نیاز آموزشی فراگیران از پنل اختصاصی فراگیران	 

دریافــت نیــاز آموزشــی دســتگاه هــای اجرایــی از پنــل اختصاصــی رابطیــن آموزشــی 	 

دســتگاه هــای اجرایــی

دریافت پیشنهاد آموزشی مدرسین از پنل اختصاصی مدرسین	 

گزارشات متنوع زیرسیستم نیازسنجی به منظور تهیه و تنظیم تقویم آموزشی	 

تقویم آموزشی پیشنهادی سامانه بر اساس اطالعات فراگیران، مشاغل و دروس	 

نیازسنجی

تبیین سیاست های آموزشی سازمان	 

تخصیص بودجه آموزشی	 

تعیین شاخص های کلیدی آموزشی	 

تهیه و تنظیم تقویم آموزشی	 

برنامه ریزی و زمان بندی دوره ها	 

پیش تعریف دوره های تایید شده	 

مقایسه عملکرد طی سال با برنامه آموزشی ابتدای سال	 

برنامه ریزی

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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فنی و مهندسی

 	Web Base :معماری

 	PHP – MVC :زبان برنامه نویسی

 	Laravel :فریم ورک

 	MS SQL Server – MySQL – Oracle :بانک اطالعاتی

 	SCRUM :متدولوژی توسعه

 	UML :تکنولوژی مدلسازی

 	Google Android Studio :محیط برنامه نویسی نسخه اندروید

 	Xcode :محیط برنامه نویسی نسخه آی او اس



فرآیند اجرای دوره آموزشی

 ثبت نام در دوره. 	

 پرداخت شهریه. 	

 شرکت در دوره. 	

 انجام تکالیف. 	

ثبت نام توسط فراگیر )هوشمند(

ثبت نام توسط رابط آموزشی دستگاه اجرایی

ثبت نام توسط کارشناس مرکز آموزش

پرداخت توسط فراگیر

پرداخت توسط دستگاه اجرایی

تعریف جلسات آموزشی دوره

چاپ برنامه کالسی فراگیران

حضور و غیاب مدرس

حضور و غیاب ناظر دوره

تعیین تکالیف توسط مدرس

انجام تکالیف توسط فراگیر

فرآیند بررسی و تایید تکالیف توسط مدرس

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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 شرکت در آزمون. 	
آزمون های الکترونیک

آزمون های حضوری

 ارزیابی و اثربخشی . 	
تکمیل فرم های ارزیابی توسط فراگیر

تکمیل فرم های ارزیابی توسط مدرس

تکمیل فرم های ارزیابی توسط مرکز آموزش

 ارزشیابی نهایی. 	

ثبت نمرات اولیه

درخواست بازنگری نمرات توسط فراگیر

نهایی کردن نمره

 صدور گواهینامه. 	

گواهینامه های در انتظار صدور

گواهینامه های صادر شده در انتظار چاپ

گواهینامه های چاپ شده 

گواهینامه های تحویل شده

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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ارزیابی و اثربخشی

طراحی فرم های ارزیابی و اثربخشی )سواالت، پاسخها، نمره و ارزش هر سوال(	 

تعییــن تکمیــل کننــدگان فــرم ارزیابــی )فراگیــر، مــدرس، ناظر، رابط آموزشــی دســتگاه 	 

اجرایی(

تکمیل فرم های ارزیابی توسط گروه های کاربری مربوطه	 

نمایش نمره کلی و تفصیلی فرم های ارزیابی	 

نمایش نمره نهایی ارزیابی دوره	 

آموزش مجازی

طراحی دوره های آموزش مجازی	 

طبقه بندی و گروه بندی دوره های آموزش مجازی	 

فصل بندی دوره آموزش مجازی	 

بارگزاری فایل های متنوع دوره آموزشی	 

طراحــی دوره هــای آمــوزش مجــازی رایــگان و مبلــغ دار )پرداخــت توســط فراگیــر از 	 

ــت( درگاه پرداخ

طراحی تقویم آزمون های ادواری دوره های آموزش مجازی	 

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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آزمون آنالین

طراحی چندین ردیف آزمون برای یک دوره	 

طراحی انواع آزمون )چند گزینه ای، تشریحی و ترکیبی(	 

تعییــن شــرکت کننــدگان هــر ردیف آزمــون )عمومــی، فراگیران خــاص، قبول نشــدگان 	 

ــون هــای قبلی( آزم

انتخاب سواالت از بانک سواالت دوره با الگوریتم هوشمند درهم ریزی سواالت	 

الگوریتم درهم ریزی هوشمند پاسخ های سواالت	 

امکان شرکت در آزمون از طریق پنل اختصاصی و اپلیکیشن موبایلی فراگیران	 

کالس مجازی

ــامانه 	  ــا س ــن ب ــاط ام ــراری ارتب ــرور Adobe Connect و برق ــدازی س ــب و راه ان نص

ــوزش ــت آم مدیری

برنامه ریزی و زمانبندی جلسات آموزشی از راه دور در بستر کالس مجازی	 

برگزاری وبینار، ویدئو کنفرانس و انواع جلسات از راه دور	 

تشــکیل و مدیریــت جلســه آنالیــن توســط مــدرس )پنــل اختصاصــی تحــت وب و 	 

ــی( ــن موبایل اپلیکیش

شرکت فراگیران در جلسه آنالین )پنل اختصاصی تحت وب و اپلیکیشن موبایلی(	 

نظارت ناظر دوره بر جلسه آنالین )پنل اختصاصی تحت وب و اپلیکیشن موبایلی(	 

بهره گیری از امکانات متنوع پنل مدیریت کالس مجازی 	 

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر

9 www.sepehr-ict.ir



پرتال فراگیران

برنامه هفتگی کالس های آموزشی فراگیر	 

مشاهده دوره های در حال ثبت نام با توجه به مشمولیت فراگیر	 

ثبت نام در دوره های آموزشی به صورت پرداخت توسط فراگیر	 

ثبــت نــام در دوره هــای آموزشــی بــه صــورت پرداخــت توســط دســتگاه اجرایــی )بــا 	 

تاییــد رابــط آموزشــی دســتگاه اجرایــی مربوطــه(

مشاهده لیست دوره های در حال برگزاری فراگیر	 

مدیریــت عملیــات اجرایــی دوره هــای در حــال برگــزاری )شــرکت در جلســات، انجــام 	 

ــی، مشــاهده  ــرم هــای ارزیاب ــل ف ــروژه هــا، شــرکت در آزمــون هــا، تکمی تکالیــف و پ

ــرات و چــاپ گواهینامــه( ــرات، درخواســت بازنگــری نم نم

مشــاهده و ویرایــش اطالعــات )هویتــی، شــغلی، تحصیلــی، ســوابق شــغلی، ســوابق 	 

آموزشــی، ســوابق تدریــس در دانشــگاه و آموزشــگاه، ســوابق پژوهشــی، ســوابق 

مدیریتــی و ...(

مشاهده شناسنامه و پرونده آموزشی	 

مشاهده و شرکت در دوره های آموزش مجازی	 

مدیریت طرح های پژوهشی	 

مدیریــت حســابداری و مالــی )پرداخــت شــهریه، پرداخــت هزینــه دوره ها، گزارشــات 	 

دریافــت و پرداخــت هــا و ...(

مدیریت درخواست های اعالم نیاز دوره های آموزشی	 

شرکت در نظرسنجی ها	 

ارسال و دریافت پیام	 

تنظیمات کاربری	 

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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پرتال مدرسین

برنامه هفتگی کالس های آموزشی مدرس	 

مشاهده لیست دوره های در حال برگزاری مدرس	 

ــاب، تعییــن 	  ــزاری )حضــور و غی ــی دوره هــای در حــال برگ ــات اجرای مدیریــت عملی

تکالیــف و پــروژه هــا، بررســی تکالیــف و پــروژه هــا، برنامــه ریــزی آزمــون هــا، طراحــی 

ســواالت آزمــون هــا، تکمیــل فــرم هــای ارزیابــی دوره، ثبــت نمرات، بررســی درخواســت 

هــای بازنگــری نمــرات، نهایــی کــردن نمــرات، چــاپ گواهــی تدریــس در دوره(

مشاهده شناسنامه تدریس	 

مدیریت طرح های پژوهشی	 

مدیریــت حســابداری و مالــی )گــزارش حــق التدریــس دوره هــا، گزارشــات دریافــت و 	 

پرداخــت هــا و ...(

مدیریت پیشنهادات برگزاری دوره های آموزشی	 

شرکت در نظرسنجی ها	 

ارسال و دریافت پیام	 

تنظیمات کاربری	 

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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پرتال رابطین آموزشی دستگاه های اجرایی

برنامه هفتگی کالس های آموزشی کارکنان دستگاه اجرایی متبوع	 

مشاهده لیست دوره های قابل ثبت نام	 

ثبت نام برای کارکنان دستگاه اجرایی متبوع در دوره های آموزشی	 

مدیریت درخواست های ثبت نام کارکنان دستگاه اجرایی متبوع در سامانه	 

مدیریــت درخواســت هــای ثبــت نــام کارکنــان دســتگاه اجرایــی متبــوع در دوره هــای 	 

آموزشــی

مدیریــت عملیــات اجرایــی دوره هــای در حــال برگــزاری )مشــاهده لیســت حضــور و 	 

غیــاب کارکنــان دســتگاه اجرایــی متبــوع در دوره هــا، مشــاهده نمــرات نهایــی کارکنــان 

ــتگاه  ــان دس ــرای کارکن ــرکت در دوره ب ــه ش ــاپ گواهینام ــوع، چ ــی متب ــتگاه اجرای دس

اجرایــی متبــوع(

مدیریت اطالعات کارکنان دستگاه اجرایی متبوع	 

مشاهده شناسنامه و پرونده آموزشی کارکنان دستگاه اجرایی متبوع	 

مدیریت طرح های پژوهشی کارکنان دستگاه اجرایی متبوع	 

مدیریــت حســابداری و مالــی )ثبــت اســناد بانکــی پرداختی، گزارشــات دریافــت ها و 	 

پرداخــت هــا و ...(

مدیریت درخواست های اعالم نیاز آموزشی کارکنان دستگاه اجرایی متبوع	 

شرکت در نظرسنجی ها	 

ارسال و دریافت پیام	 

تنظیمات کاربری	 

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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سایر زیرسیستم ها

حسابداری مالی	 

داشبورد آماری	 

مدیریت قراردادها	 

مدیریت فایل ها	 

مدیریت اشخاص	 

اطالع رسانی پیامکی	 

فرم ساز	 

گزارش ساز	 

پیام رسان	 

تاالر گفتگو	 

مدیریت دانش	 

کتابخانه	 

نظرسنجی	 

اخبار، اطالعیه، بخشنامه و فراخوان ها	 

طراحی آنالین فرم های چاپی	 

مدیریت منابع آموزشی دوره ها	 

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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حسابداری و مالی

مدیریت کلیه عملیات مالی دوره ها	 

درآمدها )ثبت نام در دوره، فروش دوره های آموزش مجازی و ...(	 

هزینه ها )حق التدریس، تولید محتوا، پذیرایی، ایاب و ذهاب، اسکان، مجری آموزشی(	 

دریافت ها )درگاه پرداخت بانکی، فیش بانکی، چک و ...(	 

پرداخت ها )فیش بانکی، چک و ...(	 

گزارش تفصیلی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی و صدور فاکتور	 

گزارش تفصیلی عملکرد مالی اشخاص حقیقی و صدور فاکتور	 

گزارش تفصیلی بدهکاران و بستانکاران )دستگاه های اجرایی، فراگیران، مدرسین و ...(	 

انواع گزارشات متنوع مالی )حق التدریس های پرداخت نشده و ...(	 

داشبورد آماری

داشبوردهای مدیریتی	 

گزارشات آماری	 

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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مدیریت قراردادها

مدیریت قراردادهای حق التدریس مدرسین دوره ها و گزارشات مربوطه	 

مدیریت قراردادهای تولید محتوای آموزشی دوره های آموزش مجازی و گزارشات 	 

مربوطه

مدیریت قراردادهای برگزاری دوره های آموزشی در مراکز آموزشی خارج از سازمان و 	 

گزارشات مربوطه

مدیریت فایل ها

مدیریت فایل های منابع آموزشی دوره ها	 

گالری تصاویر دوره ها	 

مدیریت فایل های  ویدئویی دوره ها	 
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اطالع رسانی پیامکی

ارتباط با پنل ارسال پیامک سازمان	 

ارسال پیامک های از پیش طراحی شده برای فراگیران، مدرسین، رابطین و ...	 

ارسال پیامک های موردی	 

فرم ساز

مدیریت فرم های اطالعاتی سامانه	 

طراحی فرم های جدید اطالعاتی بدون نیاز به برنامه نویسی	 

گزارش ساز

مدیریت گزارشات سامانه	 

طراحی گزارشات جدید بر اساس کلیه فیلدهای اطالعاتی سامانه بدون نیاز به برنامه 	 

نویسی

شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر
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تیم کاری فاواگستر سپهر



021-75038800 056-32354001 09129539961

021-75038801 056-32354171

www.sepehr-ict.ir info@sepehr-ict.ir

تهران، بزرگراه حکیم، خیابان پیامبر شرقی، پالک 121، واحد 6

خراسان جنوبی، بیرجند، بین مدرس 11 و 13، ساختمان کیا


