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 : تیریسخن مد

نگرش مردم به سمت استفاده  رییو تغ نترنتیشدن ا ریفراگ لیآموزش در مدارس بدل ندهیشک آ یب

 اریخواهد رفت و تعداد بس شیشدن پ نیبه سمت آنال کینزد اریبس یاز آموزش از راه دور ، در سال ها

 شدن هستند . نیو گذار به سمت آنال رییاز مدارس در حال تغ یادیز

منجر  نیکالس آنال کی یشدن تنها با برگزار نیبه سمت آنال رییتغ دیدان یهمانطور که م مطمئنا

، انضباط ،   فیهمچون آزمون ، تکل نیمدرسه  آنال ازیمورد ن یتمام بخش ها دینخواهد شد ، بلکه با

 را پوشش دهد . گرید تیرسان ،گزارش و ده ها قابل امی، پ یمال

و توسعه توانسته است  قیبخش تحق قاتیساله خود بر اساس تحق نیمجموعه کالسه با تجربه چند لذا

هر  یرا برا ی، محصول جامع و اختصاص یامر آموزش و پرورش و فناور نیبا استفاده از نگرش متخصص

 گردد . جادیمدرسه ا یجامع برا یتا بستر دینما نیمدل از آموزش تام

و  بانی، پشت یاتیمهم و ح ریمس نیمدارس باشد تا بتواند در ا یبرا یعالقمند هست همراه کالسه

 گذار  باشد . نیدرا شانیبرا یمشاور خوب

 

 

 النپوریگ ریام
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 شرکت دانش بنیان زیرساخت فناور خالق فرتاک آموزش )کالسه( 

 عضو شرکت های دانش بنیان 

 شتابدهنده فناوری های آموزشی مکعب 

 عضو رسمی هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای کل کشور 

 عضو پارک علم و فناوری 

  به انتخاب اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  99واحد نمونه سال 

  به انتخاب اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  99مدیر نمونه سال 

 تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری گیالن و شرکت کالسه 
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شرکت در حوزه  مدیریت  اولین و تنهابه عنوان  ۱۴۰۰9۲۶۴۰۴۴شناسه ملی  و ۲۲۴۲۵با شماره ثبت 

به صورت یکپارچه با شماره  فارسی ، –سیستم مدیریت یادگیری  -  ( LMS )آموزشی با عنوانمراکز 

با هدف بهبود روند ارائه و با مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای  از وزارت آموزش و پرورش 9۱9۰مجوز 

آموزش ، فعالیت خود را آغاز نموده و طی فعالیت خود، امکانات زیادی را به بخش نرم افزاری برای 

 .است اضافه نمودهکشور سطح آموزش  ارتقای
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 اهداف :

کیفیت در ارائه سطح ی برای ارتقا زیرساخت فناور خالق فرتاک آموزش )کالسه( شرکت دانش بنیان 

و مدیریت مجموعه های آموزشی سمینارها و وبینار هایی برای مدیران و کادر آموزشی برگزار کرده 

است و در این جلسات اقداماتی آموزشی و کاربردی برای هم افزایی بین افراد با تجربه در این حوزه 

 .در حال برگزاری می باشد  نموده که هم اکنون نیزم جاان

با برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران و معلمین توانستیم نقشی در ، ن به این مهم برای رسید

موسس ، مدیر و  چند هزارتا کنون بیش از  و نحوه مدیریت و اجرای بهتر بخش آموزشی داشته باشیم

 .اساتید در کارگاه های مجموعه کالسه شرکت کردند
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سطح ارائه  یهای بیان شده ، رسیدن به باالترین سطح کیفی در آموزش کشور و ارتقا فعالیتهدف از 

مدیریت  به محیط آموزش آنالین خود و بهبوددسترسی بهتر دانش آموزان و دانشجویان ، در آموزش 

تالش بر این بوده تا ظرفیت های اصلی در آموزش غیر حضوری را  .استعملکرد کاربران نظارت بر  و
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جویی در هزینه ها و زمان بپردازیم  صرفه ندهیم و درکنار باال بردن کیفیت ارائه به مسائلی چوشش پو

. 

یی نگاه مشاوره به مدارس توانسته بخش زیادی از نیازهای مراکز آموزشی را شناسابا  کالسه مجموعه

عمل کرده  اختصاصی و مورد نیاز مدارس موفق یک سیستم آموزشیاجرای نماید ، به همین دلیل در 

 است .
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 محصول دانش بنیان کالسه یک سیستم جامع هست که شامل قسمت های زیر می باشد :

 سیستم اختصاصی و جامع مدیریت مدرسه ، آموزشگاه ، دانشگاه و مرکز آموزشی

با نام و لوگوی مرکز آموزشی طرف قرارداد به همراه  IOS –در قالب اپلیکیشن های اندروید و وب اپ 

 با دامین اختصاصی ویژه آموزشی پرتال

سیستم کالسه یک سیستم جامع و اختصاصی هست که تمام نیازهای یک مرکز آموزشی را به طور 

 کامل برطرف نموده است .

 از ویژگی های مهم این سیستم ، راه اندازی ساده و استفاده ی آسان توسط کاربران می باشد .
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 : موارد زیر را به طور کلی نام برداز امکانات کالسه می توان 

 نسخه اپلیکیشن اختصاصی مدرسه ، آموزشگاه ، دانشگاه و مرکز آموزشی با نام و لوگوی مرکز 

 آموزشی 

  نوتیفیکیشن )اعالن( اختصاصی با نام مرکز آموزشی برای اطالع رسانی مخاطبین به صورت

 هوشمند

 دپرتال اختصاصی مرکز آموزشی با دامین طرف قراردا 

 وبینار  –تصویر همزمان  ۲۱حداکثر  –ویدیو  سیستم آموزش آنالین تعاملی با قابلیت چند– 

 اسکرین شیرینگ ، چت ، ارتباط خصوصی و عمومی با اساتید

 قابلیت ضبط کالس های آنالین و آرشیو فیلم های ضبط شده 

  سیستم آزمون آنالین تستی ، تشریحی ، شفاهی و صحیح و غلط  باقابلیت تصحیح خودکار 

  دروس رسمی آموزش و  –هزار عدد از پایه پیش دبستانی تا پایه دوازدهم  ۳۵۰بانک سواالت

 پرورش

 ساخت کارنامه و آرشیو بندی نمرات با قابلیت های ساخت کارنامه و اطالع رسانی 

 در قالب متن ، عکس ، صوت و ویدیوفه ای با قابلیت تعامل سیستم پیام رسان حر 

 پنل تکالیف و تعامل بین دانش آموزان و دانشجویان با مدرسین و معلمین 

 سیستم مالی برای ثبت و دریافت شهریه ها و گزارشات کلی و اختصاصی هر کاربر 

 وزشیپنل دریافت گزارشات بین اولیا و معلمین و مدرسین و مسئولین مراکز آم 

 سیستم پرونده های انضباطی با قابلیت اختصاصی سازی برای هر مرکز آموزشی 

  سیستم جامع نظرسنجی با قابلیت ساخت و گزارش انواع سواالت 

 برنامه کالسی و برنامه امتحانی 

 ساخت فرم های مختلف جهت استفاده به عنوان فرم ساز 

 فرم پیش ثبت نام دانشجو و دانش آموز 

  غیاب با قابلیت اطالع رسانی و آرشیو کردنسیستم حضور و 

  سیستم پیامکSMS با قابلیت اطالع رسانی دسته بندی شده به کاربران 
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 )اطالع رسانی اخبار و گالری تصاویر و مقاالت به صورت عمومی در قالب وبسایت )پرتال 

 توانایی فنی کامل سایت از نظر سئو 

  دانشجویاننمودار پیشرفت تحصیلی ویژه دانش آموزان و 

 

 از ویژگی های سیستم اختصاصی و یکپارچه مرکز آموزشی :

 دارای سرور های قدرتمند اختصاصی 

 سیستم مدیریت سرورها برای هماهنگی و تقسیم فشار و هندلینگ 

  ویدیوی همزمان در یک وبینار ۲۱امکان 

 ) برگزاری آزمون های تستی )رندومی 

  مرکز آموزشیخط تولید راه اندازی سیستم مدرسه و 

 ظاهر مناسب و استفاده آسان 

 امکان ارسال پیام به صورت شخصی یا گروهی 

  امکان ارسالvoice – فایل صوتی 
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 امکان ایجاد بانک سوال از داخل پنل شخصی به صورت اکسل یا تکی 

 امکان ایجاد آزمون آنالین برای هر کاربر از پنل شخصی 

 به صورت خودکار امکان کم کردن حجم فایل ها در زمان ارسال 

 امکان ارسال گزارش تحصیلی از پنل اساتید 

 ایجاد گروه در پیام رسان بین کادر و کاربران 

 امکان مشاهده ارزیابی از پنل کاربران 
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 : ی کالسه با سایر محصوالت داخلی و خارجیتمایز ها

 سیستم اختصاصی با نام و لوگوی مرکز آموزشی طرف قرارداد 

 نرم افزارهای مورد نیاز مرکز آموزشی در قالب یک سیستم نرم افزاری جامع یکپارچگی تمامی 

  مکان ساخت آزمون های آنالین شفاهیا-برای اولین بار در کشور 

  طراحی شده بر اساس نیاز های مرکز آموزشی 

 برگزاری سریع ترین خط راه اندازی در مدرسه ، دانشگاه ، آموزشگاه و مرکز آموزشی 

 ریع ترین ساخت کالس وبیناریساده ترین و س 

 سریع ترین مدل ساخت انواع مختلف آزمون های آنالین 

 قابلیت بررسی و نظارت سرور ها و کالس ها از را دور برای کیفیت 
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 :سیستم وبینار  مدل راه اندازی 

 یدر سرور های قدرتمند داخل پیاده سازی بر اساس آخرین استاندارد راه اندازی سرویس های وبینار
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 نما هایی از محیط سیستم و اپلیکیشن :
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 بخش پشتیبانی :

از ساعت  کالسه پشتیبانی شرکت  واحد  از طریق تیم مجرب و متخصص پلتفرم   اینتمامی کاربران 

 .گردد می   حمایت نفر کارشناس هوشمندسازی ۱۵با  ۲۱الی  ۷:۳۰
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 واحد آموزش :

 

 

 تمامی فرآیند نصب تا راه اندازی کامل توسط واحد آموزش صورت می پذیرد .
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 نمونه ی فعالیت ها :

بخش کاربر همزمان در لحظه از  باالی چند هزارو  مجموعه آموزشی در سراسر ایران چند صدبیش از 

  استفاده می کنند  . مپلتفروبینار و همچنین چند صد هزار نفر به صورت همزمان از 

 از نمونه های بزرگ کشور می توان مراکز آموزشی زیر را مثال زد :

 بندرعباسی مجموعه پیشگامان علوی

 ایران  و پیشتازان مجموعه پیشگامان

 تهرانهشترودی مجموعه 

 مجتمع آموزشی فرهنگ رشت

 تهران پیاممجتمع آموزشی 

 مدرسه پیشگامان قائم شهر

 تهران ندامدرسه 

 سخلیج فارمدرسه 

 تهران هدیمجتمع آموزشی 

 صفهانامدرس مطهر 

 مدرسه مشق نو ساری

 و ده ها مدرسه برتر کشور

 

 طرف مشتریان :لوح های تقدیر از برخی از آخرین 
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