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سیستل مدیذیت آمنرش القتذننیقی 
Net.مبتنی بذ تقننلنزي 

Learning Management System (LMS)

 ؔش؞ ؔغزؔري نرم) Learning Management System( ؔلكؠرونیكی ؐموزش مدیری؞ شیشؠم
 و یؕخكیري روند شیشؠم ؔین كرخی عؙؕر ؘه. قندمی ؛یكیري و آؙ؞ رؔ كیرنده ؐموزش غعؕلی؞ قه

 ؔؤرؔیی مدیری؞ ،فدر؟مند ؐموزش مدیری؞ شیشؠم یق. قندمی مدیری؞ جوخقؕر طور ؘه رؔ ؐموزش
 رؔ غرؔكیرؔن ،شیشؠم ؔین همانین و قندمی ؟شهیل شؕزمؕن یق خرون خر رؔ ؐموزصی هؕيؘرنؕمه
.ؘرخؔزند جوخ ؟رؔز هم غرؔكیرؔن ؘؕ مصؕرق؞ و همكؕري ؘه قه شؕزخمی فؕخر
. صوندمی ؔرؔؓه ؐن خر ؐموزصی هؕيؘرنؕمه قه ؔش؞ غضؕیی و ؔلكؠرونیكی ؐموزش مدرشه شیشؠم ؔین

 صؙكه روي ؘر قه زمؕن ؐن خر یؕخكیري و ؟ثضیل ؘرؔي ؔغزؔر نرم ؔین ؔز كیرندكؕن ؐموزش ؔشؠفؕخه
 ؘؕ ؐموزؔن خؔنش. ؔش؞ قالس خر ؔز ؐموزؔن خؔنش صدن وؔرخ عمل صؙیه ؘیصؠر ،یؘؕندمی تضور

 ؟كمیل ؘه قنند؍می خریؕغ؞ رؔ خرشی مطؕلؗ و ؔنؠحؕؖ رؔ جوخ خرشی وؔتد LMS ؔز ؔشؠفؕخه
- می ؘرفرؔر ؔر؟ؙؕط ؐموزؔن خؔنش خیكر و ؔشؠؕخ ؘؕ و ؛رخؔزندمی ؔمؠثؕن خر صرق؞ و خرشی هؕي؟مرین

.قنند
 ؔطالعؕ ي وؘندخشؠه رؔ ؐموزصی هؕيرصؠه ؞،آؙ رؔ غرؔكیرؔن و قؕرؘرؔن غهرش؞ ،شؕمؕنه ؔین

.قندمی ؟هیه مدیر ؘرؔي ؔجؠضؕضی و ویسه هؕيكزؔرش نیز و قرخه ضؙط رؔ غرؔكیرؔن
 DotNetNukeخر قنؕر ؘؔزؔرهؕي ؛ر؟ؕل ؘؕ ؟إمیع قلیه ؔمكؕنؕ ؐموزصی شؕمؕنه مدیری؞ ؐموزصی ؔین 

طیغ وشیعی ؔز ؔمكؕنؕ رؔ خر ؔجؠیؕر ؟یم ؐموزصی و یؕخكیرندكؕن فرؔر  ،ضمن ؔیإؕخ ؘشؠري یكؕرئه
می خهد.

LMS  ار استفاخه  مرایاي

قؕهش و ؐموزصی خوره ؘؔزؔرهؕي یؕ قؕركؕه ؟شهیال و ذهؕؖ و ؔیؕؖ ،ؐموزصی هؕي هزینه قؕهش 
قؕرؐموز. وف؞ ؔ؟الغ

قو؟ؕه. مد؟ی خر قؕرؐموز زیؕخي ؟عدؔخ ؐموزش
قؕهش ،ؐن مؠعؕفؗ و وؔتد ؔنؠحؕؖ و نؕم آؙ؞ مرؔتل ؔنإؕم ؔز نؕصی ؔخؔري مصكال قؕهش 

.هؕهزینه
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هؕي ؘرنؕمه یؕ هؕ خوره ؘه یؘؕی خش؞ ؘؕ موفع ؘه ؐموزش ؔز قؕرؐموزؔن ؔز قأیري تإم مندي ؘهره 
خور. رؔه ؔزو  online ؐموزصی

ؔطالعؕ. غرؔكیري خر قؕرؘرؔن مهؕر و ؟وؔنؕیی ؔغزؔیش
ؐموزصی. ؔرزیؘؕی و كیري ؔندؔزه ؤه؞ شیشؠمی وؤوخ
رشؕنه ؔي. ؟كؕمل یؕغؠه مؙؕتء ؐموزصی ؘؕ ؔشؠفؕخه ؔز عنؕضر ئند ؔرؔؓه
غرؔكیر غعؕل تضور ؔغزؔیش ؘؕعء قه خیكر ؔصؠرؔقی ؘؔزؔرهؕي و كفؠكوي ؐنالین هؕي ؔ؟ؕف وؤوخ 

.صوخ می
هؕقؠؘؕحؕنه ؘه مرؔؤعه ؘه نیؕز ؘدون وؤوخ منؘؕع و ؘؔزؔرهؕي قمق ؐموزصی.

معذغی قالس مجاري متصك به سامانه:
 ؔغزؔرهؕي نرم. خؔرخ وؤوخ) Web Meetings( قنفرؔنس وؖ صؙكه ؔیإؕخ ؘرؔي محؠلفی هؕي روش

 رؔ ؔر؟ؙؕطؕ قه هشؠند ؔغزؔرهؕ نرم ؔین ؔز قمی ؟عدؔخي ؔمؕ. ؔندصده معرغی ؘؕزؔر ؘه ؘثؕل ؟ؕ هم زیؕخي
Adobe( یؔخوؘ ؔغزؔر نرم خر. قنندمی ؘرفرؔر ؘهینه و ؘؕال قیفی؞ ؘؕ و ؘحوؘی Connectؘرفرؔري ( 
 / ؔینؠرن؞( صؙكه طریف ؔز صدن غصرخه ؔز ؘعد قه ؔش؞ صده رمزكذؔري هؕيخؔخه ؘضور ؔر؟ؙؕط

 ؔر؟ؙؕط شرع؞ قه كرخندمی ؟نظیم ؘهینه ؔيؘكونه هؕخؔخه ؔین. كرخخمی ؔرشؕل مقضد ؘرؔي) ؔینؠرؔن؞
 ؔغزؔري شح؞ هؕيقنفرؔنس ؘه نشؙ؞ قمؠري شرع؞ ؘنؘؕرؔین. صوخمی ؟نظیم قؕرؘر شرع؞ ؔشؕس ؘر

 ؤه؞ هؕنویس ؘرنؕمه خش؞ ؘوخن ؘؕز ؘؕعء ،ؐن ؘوخن قنفرؔنس وؖ جؕضی؞ همانین. خؔرخ نیؕز
 ؘؕزؔر خر) eLearning( مإؕزي ؐموزش صده ؔرؔؓه ؔغزؔرهؕي نرم خیكر ؘین شؕزي همؕهنك و ؟كمیل

 نمؕیش( كونؕكون ؔمكؕنؕ ؔرؔؓه ؘه فؕخر ،؟ضویر و ضدؔ ؔر؟ؙؕط ؘر عالوه قانقت اخنبی ؔغزؔر نرم. ؔش؞
 ؔلكؠرونیكی ؤلشؕ ؘركزؔري ؤه؞...)  و قنؠرل ریمو ،غؕیل ؔنوؔع ؔصؠرؔق ،ئ؞ ،ؘرخ وؔی؞ ،غیلم

 ،مصؕوره ؐموزصی قؕركؕه ،شمینؕر ،) Virtual Classroom( مإؕزي قالس ،قنفرؔنس وؖ ،)وؘینؕر(
.صویممی مندؘهره زمؕن خر ؤویی ضرغه وهؕ هزینه قؕهش ؔز روند ؔین خر قه ؘؕصد می...  و ؘؕزؔریؘؕی

نظیذ قالس مجاري: بی امقانات ن نیزكیها

 Adobeمشخصات
Connect

ساركاذي قامك با قلیه مذنذكذها

بدنم نیار به نصب نذل اغراذ خاصفابلیت قاذ خذ محیط نب 

فابلیت نصب خذ سذنذهاي اختصاصی
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فابلیت قاذ خذ شبقه هاي خاخلی بدنم نیار به اینتذنت
فابلیت تغییذ خذ محتنا، حیدمام مننها ن ابراذها، غاذسی ساري

فابلیت اذائه مازنك جهت بقاذكیذي خذ سامانه هاي خیكذ
سذنیس خذ اینتذانت ملی ایذامفابلیت قاذ ن اذائه 

به اشتذاق كداذي صفحه بذ اساس انتخاب مدیذ
فابلیت قنتذك ار ذاه خنذ صفحات قلیه قاذبذام

مختلغ هاينایت بذخ هنشمند با ابراذ
تغییذ نشانكذ نضعیت تنسط قاذبذام

امنیت باال
ن ... PDF ،JPG ،FLV ،PPT ،SWFفابلیت به نمایش كداذي انناع غایك ار جمله 

امقام نیذایش هدذ ن خذج لنكن
اذائه محیط اختصاصی به مدیذ

فابلیت غعاك یا غیذ غعاك قذخم مشاهده نشانكذ منس
فابلیت استفاخه ار فلل ننذي خذ نایت بذخ

قنتذك خستی ن یا هنشمند ةهناي باند جهت قالس مجاري ن خستذسی اغذاخ
قلیه جلساتامقام ضبط 

Onlineامقام مشاهده جلسات ضبط شده به صنذت 

امقام سطح بندي ن اعماك قنتذك به منظنذ حضنذ خذ قالس ن اجاره صحبت ن یا اذائه 
كراذش

اذساك ایمیك لینق قالس به صنذت خنخقاذ جهت نذنخ به قالس

امقام شذقت ار طذیف منبایك ن تبلت
مختلغ صنتی ن تصنیذيامقام ةخش غذمت هاي 

امقام ثبت نال كذنهی ار طذیف غایك اقسك
امقام ایجاخ ةذسش ن ةاسخ به صنذت خصنصی ن عمنمی

امقام خذیاغت محتناي ضبط شده
مشاهده لیست قاذبذام حاضذ خذ سامانه

سطح بندي قاذبذام خذ حندیم خسته مختلغ
جهت انناع سمیناذةدیذش ظذغیت تعداخ باالي قاذبذام 

ففك قذخم جلسه ن جلنكیذي ار نذنخ قاذبذام
امقام كذغتم اجاره صحبت ن یا خذنج قاذبذام

امقام بذكراذي نظذسنجی، ذاي كیذي آنالیم ن نمایش رنده نتیجه به صنذت نمنخاذ
امقام به اشتذاق كداذي انناع غایك

اذساك ةیال خصنصی بیم مدیذ ن قاذبذام
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:)LMSاجراي سامانه مدیذیت آمنرش القتذننیقی (
ابراذ هاي عمنمی  –الغ 

میز قؕري صحضی هر قؕرؘر.1
شیشؠم ؛یؕم رشؕن.2
ضندوف ؛شؠی خؔجلی.3
؟قویم صحضی.4
؟ؕالر ؘثء و ؟ؙؕخل نظر.5
؟ؕالر كفؠكو .6
ضفثه صحضی.7

هاي خنذهابراذ  –ب 
میز قؕري خوره.1
مثؠوؔي خوره.2
ؔهدؔغ خوره .3
هؕي ؔطالع رشؕنی خیكر؛ؕیكؕهؔر؟ؙؕط ؘؕ .4
ؔرشؕل ؛یصنهؕخ ؘرؔي مرؘی.5
)Whiteboard, Voice, Video Conferenceقالس مإؕزي (ؔ؟ضؕل ؘه .6
؟كؕلیغ خوره.7
مقؕال .8
ؔمكؕن ؔنإؕم ؐزمون هؕي ؛ؕیؕن خوره و میؕن خوره.9

قؕرنؕمه.10
غرم ؔرزصیؘؕی خوره.11
منؘؕع قمق ؐموزصی خوره.12
قؕر؟ؘؕل صحضی.13
؟قویم خوره.14
ؔر؟ؙؕطی خورههؕي ؘؔزؔر.15

ابراذ هاي مدیذیت خنذه  –ج 
؟غییر شؕجؠؕر خوره.1
هؕؔطالعیه.2
ؘؕنق شوؔال ئهؕر كزینه ؔي.3
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ؘؕنق شوؔال ؟صریثی.4
هؕي خورهمدیری؞ ؐزمون.5
مثؠوؔ شؕز ؐنالین.6
مدیری؞ غرم ؔرزصیؘؕی.7
لیش؞ غرؔكیرؔن خوره.8
؛یصنهؕخؔ رشیده.9

كزؔرش غرؔكیرؔن ؔز ؘؕزخید مثؠوؔي خوره.10
شیشؠم و ؔمنی؞ قؕمل Sourceؘومی ؘوخن .11
هؕي خرشیشؕخه ؤه؞ ؟ولید و ؟ؑلیغ خوره و مثیطی قؕمال؎ LCMSخؔرؔي شیشؠم .12
و مثیط وؖ CDو ضدور مثؠوؔي خوره هؕي خرشی خر  Publishفؘؕلی؞ .13
؛صؠیؙؕنی قؕمل و ؘه روز.14
ؔر؟قؕ؏ ؛یوشؠه شیشؠم خر مد ؛صؠیؙؕنی.15
(شیشؠم مدیری؞ زؘؕنهؕ) ؛صؠیؙؕنی قؕمل ؔز زؘؕن غؕرشی / ؔنكلیشی/ عرؘی.16
) SCORMمؙؠنی ؘر ؔشؠؕندؔرخ هؕي ؘین ؔلمللی خر مثؠوؔي ؔلكؠرونیكی (.17
Webهؕي غصرخه  (فؘؕلی؞ ؔؤرؔ خر مثیط وؖ و لوب.18 based and CBT(
)Internet & Intranetؔینؠرؔن؞  ( / فؘؕلی؞ ؔؤرؔ خر مثیط وؖ ؔینؠرن؞.19
ؔز خوره خرشی و ؛س ؔز ؔ؟مؕم قل خورهؔمكؕن ؔرزیؘؕی غرؔكیرؔن ؘعد ؔز ؔ؟مؕم هر غضل .20
هؕي ؐن خر شطة ؔمكؕن نظؕر خفیف ؘر ؛یصرغ؞ غرؔكیرؔن ؘؕ رخكیري و آؙ؞ غعؕلی؞.21

هر خوره و قل شیشؠم
ؔمكؕن هدؔی؞ و ؟عیین نثوه یؕخكیري غرؔكیر ؘر ؔشؕس فوؔنین ؟عیین صده خر خوره.22
شؕزي) ؘرؔي هر خورهؔمكؕن ؟غییر خر نثوه نمؕیش و تذغ یؕ ؔغزوخن ؔمكؕنؕ (صحضی .23
هؕي غنی و هؕي خرشی ؘدون نیؕز ؘه غرؔكیري مهؕرؘؔزؔر محضوص ؘرؔي ؟ؑلیغ خوره.24

ؘرنؕمه نویشی مرؘی
شیشؠم ؔرزصیؘؕی و شنإش غرؔكیرؔن ؘؕ تدؔفل خجؕل؞ مرؘی.25
ؔرزصیؘؕی و شنإش مدؔوم غرؔكیرؔن ؘؕ ؟صحیص مرؘی.26
ؔمكؕن ؘهینه شؕزي خوره خرشی ؟وشط مرؘی.27
؟هیه صده SCORMقه ؟وشط خیكرؔن ؘر ؔشؕس ؔشؠؕندؔرخ  یهؕیه ؔز خورهؔمكؕن ؔشؠفؕخ.28
هؕي ؔر؟ؙؕطی ؐنالین و ؐغالینخؔرؔي شیشؠم.29
ؔمكؕن آؙ؞ نؕم ؟وشط جوخ یؕخكیرنده یؕ آؙ؞ نؕم قنؠرل صده.30
ؘدون مثدوخی؞ ؔشؠفؕخه ؔز نظر ؟عدؔخ قؕرؘرؔن و مد زمؕن.31
ؐموزصی رؔهؙريؔرؔؓه كوؔهینؕمه ؘه قؕرؘرؔن ؛س ؔز ؔ؟مؕم خوره .32
ؔرؔؓه مشؠندؔ ؐموزصی ؟مؕم مثضوال.33
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:LMSشاخص هاي قلیدي سامانه 
هؕي مصؘؕه صؕمل موؔرخ زیر ؔین شؕمؕنه نشؙ؞ ؘه شؕیر شؕمؕنه هؕ و وؤوه ؟مؕیزمهمؠرین صؕجص

صوخ:می

:الغ) ابراذي قامالً بنمی
طرؔتی و ؟ولید ؔین شؕمؕنه و ؔنطؙؕف ؐن ؘؕ ؔشؠؕندؔرخهؕي موؤوخ خر  ،مإموعه غرؐیند ؟ثلیل
هؕي مصؘؕه ؘؕعء صده شؕمؕنهو همینطور ؟وؤه ؘه نقؕط فو و ضعغ  یتوزه ؐموزش ؔلكؠرونیك
؟إرؘه  هؕي هم رخه جوخ خؔصؠه ؘؕصد؍خي قؕمال؎ مؠمؕیز ؘؕ شؕیر شؕمؕنهؔش؞ ؔین شؕمؕنه عملكر

هؕ و هؕي خولؠی و همینطور همكؕري ؘؕ خؔنصكؕه ؐموزش ؔركؕنهؕ و ؔخؔرؔ؞همكؕري ؘؕ معؕون
خر ؔین شؕمؕنه  یمؒششؕ ؐموزصی ؘؕعء صده ؔش؞ قلیه غؕقؠورهؕي ؘومی ؐموزش ؔلكؠرونیك

د.ن؛یش ؘینی و ؛یؕخه شؕزي صو

ب) ابراذي قامالً تنسعه ةدیذ:
طرؔتی صده ؔش؞. ؔین طرؔتی خر فؕلؗ مؕسول  DotNetNukeؔین شؕمؕنه ؘر ؛ؕیه ؘشؠر نرم ؔغزؔر 

هؕي ؟وشعه ؛ذیري ؘه صد خر ؔین شؕمؕنه ؘؕعء صده ؔش؞ ویسكی DotNetNukeؘرؔي نرم ؔغزؔر 
صوخ طیغ ر؟ؕل خر قنؕر ؔین شؕمؕنه ؘؕعء میهؕي ؛. ؔمكؕن ؘهره كیري ؔز شؕیر مؕسولرصد قند

هره ؘرخؔري صوخ. قلیه ؘؔزؔرهؕي هؕي محؠلغ خر قنؕر توزه ؐموزش فؘؕل ؘؤؕمعی ؔز قؕرؘري
قؕرؘرخي و ؟عؕملی ؛یؕخه شؕزي صده خر ؛ر؟ؕل می ؟وؔند خر قنؕر توزه ؐموزش ؘه قؕر  ،مثؠوؔیی

و نكؕه مؕسوالر  DotNetNukeشؕجؠؕر ؔشؠؕندؔرخ ؟وشعه مؕسول خر نرم ؔغزؔر  ،كرغؠه صوخ. ؘه عالوه
خهد.ؘه صد ؔغزؔیش می هؕ رؔوشعه ؛ذیري و مقیؕس ؛ذیري شؕمؕنه؟ ،هؘؕه شؕمؕنه

ج) ابراذي قامالً ةایداذ:
صؕید ؘؔزؔرهؕي مؠعدخي ؘؕصند قه فؘؕلی؞ ؔؤرؔ خر شطة یق خؔنصكؕه یؕ خشؠكؕه رؔ خؔصؠه ؘؕصند و 
ؘؠوؔنند ؘؕ ؔشؠفؕخه ؔز منؘؕع شح؞ ؔغزؔري و نرم ؔغزؔري الزم توزه ؐموزش ؔلكؠرونیق رؔ ؛وصش 

ه ؤمعیؠی ئند خه هزؔر نفري خر یق شؕزمؕن یؕ ئند ؔمؕ زمؕنی قه فصر محؕطؗ شؕمؕن ؍خهند
؟وؔند ؛ؕیدؔري الزم رؔ خؔصؠه ؘؕصد. ؔمؕ ؔین ، هر ؘؔزؔري ؘه رؔتؠی نمیمیلیون خر شطة صهر ؘؕصد

فرؔر كرغؠه و ضمن شؕمؕنه خر شطة صهر ؟هرؔن ؘه عنوؔن ؘؔزؔر ؐموزش صهروندي مورخ ؔشؠفؕخه 
هؕي صهروندي ؐموزش ،خر توزه ؟حضضی صهري هؕي محؠلغ صهرخؔري ؟هرؔنؔشؠفؕخه معؕون؞
قند.رؔ نیز ؔرؔؓه می
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معذغی تصنیذي بخش هاي مختلغ سامانه
ؔلغ) ؘحش غرؔكیر:

: میرقاذ غذاكیذ 1 ذیتصن
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غذاكیذ ةذنغایك: 2 تصنیذ

غذاكیذ آمنرشی: تفنیل 3 تصنیذ
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: خنذه هاي آمنرشی فابك انتخاب4 ذیتصن

هاي نیزه غذاكیذه : خنذ5 تصنیذ
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: انجمم هاي تخصصی خنذه ها6 تصنیذ

: آرمنم هاي نیزه غذاكیذ7 تصنیذ



13

Iran LMSگروه آموزشی 

هاي مختلغ با فابلیت حاةه : قاذنامه غذاكیذ بذاي خنذ8 تصنیذ

ؖ) ؘحش مدیری؞ شؕمؕنه:

: خاشبنذخ مدیذیت9 ذیتصن
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: مدیذیت خنذهاي آمنرشی10 تصنیذ

: جستجني ةیشذغته خنذه ها 11 تصنیذ
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: مدیذیت انجمم هاي تخصصی12 تصنیذ

: مدیذیت محتناي خنذه13 تصنیذ
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: تنظیمات ن مدیذیت خنذه14 تصنیذ

: الرامات خنذه15 تصنیذ
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: مدیذیت ساختاذ خنذه16 تصنیذ

: هرینه خنذه17 تصنیذ



18

Iran LMSگروه آموزشی 

: بخش مدیذیت آرمنم ها18 تصنیذ

: مدیذیت آرمنم ها19 تصنیذ
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ایجاخ آرمنم جدید: 20 تصنیذ

: سؤاالت آرمنم21 تصنیذ
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: انتخاب شذقت قنندكام مجار به شذقت خذ آرمنم22 تصنیذ

: تنظیمات سامانه23 تصنیذ
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: مدیذیت مدذسیم24 تصنیذ

: مدیذیت قالس هاي مدذس25 تصنیذ
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: اذریابی آرمنم ها تنسط مدذس26 تصنیذ

: اذریابی تقالیغ تنسط مدذس27 تصنیذ


