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در حال حاضر در دوره ای از زندگی 
احب بشر هستیم که هیچ مدیر ویا ص
د به کسب و کاری نیست که ادعا کن
و بی دنیای کامپیوتر ها بی نیاز است

بوه بهوره بییوردتکنولوویی آنکه از 
خواهودسود و پیشورتت حوداکیری 

.رسید
نان منظور مدیریت هوشمند و اطمیبه 

خاطر حاصل کردن از ترآینود هوای 
اداری، مووالی، آموزشووی و تاتی وواتی
ز آموزشیاه های زبان، بهره گیوری ا
نوورا اتوو اری هوشوومند و ت   ووی 

.و اجتناب ناپذیر استضروری 
هوایگیوریجهت ت ومیم همچنین 

اختیووار داشووتن ت ووویرصووحید در 
جامعی از وضعیت موالی آموزشویاه،
ید و نتووایت تاتی وواک و کووارایی اسووات

.استضروری کارمندان 
ما از طراحوی و پیواده سوازی انیی ه 

ابتیت لیمس ایجاد سیستمی بود که ق
موودیریت کاموول و یکپارکووه یوو  

ار آموزشیاه را داشوته باشود، در کنو
ط محویمدیریت کالس ها و ثات ناا 

ن خوبی برای حضور و غیاب و همچنی
را محاساه حقوق اساتید و کارمندان

تحتیوول درسووتی از تووراهم کنوود، 
ر عمتکرد هر ب ش را در اختیار مودی
ا بیذارد و عمال منشوی آموزشویاه بو

قدرتمنووود کمووو  ایووون بوووازوی 
را حسابداری و بازاریابی آموزشویاه

.  نی  بعهده بییرد
ن و با اطمینوان موی گووییم بهتوریما 

د ت   ووی توورین سیسووتم هوشوومن
سووازی آموزشوویاه هووای زبووان را 
طراحی و بوه مرحتوه اجورا در آورده 
ایم، که تمامی خواسته هوای شوما را

.برآورده می کند

...باماهوشمندباشید
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اثات نا
پیام 

خوش آمد گویی

آزمون
تعیین سطد

آنالین

حضوری

(ه ینه ورودی)
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م احاه
(پرداخت بیعانه)

پیام 
رسید پرداخت

پیام 
برنامه هفتیی و 
تاریخ آغاز کالس

وان آنها را این مراحل انعطاف پذیر هستند و در قسمت تنظیماک سیستم می ت
.ت ییر داد

ربرقابتیت ثات بی نهایت کا•
قابتیت ثات ناا از طریق وب•

سایت
ری قابتیت ثات کند نوع کارب•

برای هر ترد 
 ویرتقابتیت ثات معرف و ثات •

قابتیت ثات اطالعاک والدین•
برای هر زبان آموز

تیقابتیت ثات آموزشیاه قا•
ک قابتیت ثات نا محدود اطالعا•

تماس برای هر کاربر
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تعریف سطد ها

تعریف دوره ها

تنظیم استاندارد ها

انت اب کتاب ها

ترا بندی

کالس بندی

(.کامال انعطاف پذیر و قابل ت ییر در قسمت تنظیماک)

قابتیت تعریف کالس و ترا•
و قابتیت ثات حداقل ظرتیت•

حداکیر ظرتیت کالس
وره و قابتیت ثات سطد،کتاب،د•

...
قابتیت حداقل نمره برای پاس•

شدن و حداقل نمره برای 
مشروطی

اس قابتیت ثات کالس ها بر اس•
پسران ، دختران و ) جنسیت 
(م تتط

قابتیت ثات مهارک برای هر •
کالس به صورک جداگانه
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هوشوومندی لوویمس را هشوودار هووای 
ویژه که سیستمی بارزتر می کنند، به

اک تمامی هشدار ها در قسمت تنظیم
رای بو. قابل سفارشی سوازی هسوتند

زبان آمووز هوم سوطد 10میال اگر 
سوتم منتظر ثات ناا در کالس در سی

موجووود باشووند ایوون موضوووع را بووا 
ی هشدار به منشی آموزشیاه اطالع م

.  دهد
ا ها م   سیسوتم هسوتند و بوهشدار 

ن تنظیم ی  هشدار بوا شورایط معوی
نظر سیستم همیشه آموزشیاه را زیر

هشودارهای دارد و در زمان مناسوب 
ی الزا را به کاربران مربوطه اعالا مو

عدا توجه بوه هشودار هوا و یوا . کند
ار رعایت نکاک گفته شوده در هشود
ش ها نی  هر روز به کاربر مدیر گ ار

.می شود

نمایش هشدار به کاربر

از انجاا ارائه گ ارشاک 
هشدار ها توسط 
زبان آموزان،
کارمندان،
و اساتید

به مدیریت سیستم

.بعدا انجاا می شود .انجاا شد

تنظیم زمان هشدار 
مجدد و نوشتن 
توضید برای 
مدیریت
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ر لیست زبان آموزانی کوه نموودا•
رشد آنها رو به ن ول می باشد

رتت لیست زبان آموزانی که پیش•
اول و قابل توجهی نسات به ترا ق

ته یا نمره آزمون تعیین سطد داش
.اند

ری لیست زبان آموزان که بدهکا•
100آنهووووووووا بوووووووویش از 

ماتوود در تنظیموواک )ه ارتومووان
.باشد( قابل ت ییر است

به حد نساب رسیدن اتوراد یو •
.کالسسطد برای تشکیل 

اسوواتیدی کووه حضووور و لیسووت •
غیووواب خوووود را از طریوووق وب 
سایت و یا اندرویود وارد نکورده

.اند
لیسووت اسوواتیدی کووه نمووراک •

کالسووی خووود را از طریووق وب 
سایت و یا اندرویود وارد نکورده

.اند
لیسووت اسوواتیدی کووه نمووراک •

پایووانترا خووود را از طریووق وب 
سایت و یا اندرویود وارد نکورده

.اند
اتووراد و یووا ارگووان هووای لیسووت •

معرتووی کننووده در صووورتی کووه 
5تعداد معرتی های آنها به عدد 

ر عوودد در تنظیموواک قابوول ت ییوو)
.برسد( است

لیسووت اسوواتیدی کووه تعووداد •
عودد در )3ان راتی های آنها به 

(تنظیموواک قابوول ت ییوور اسووت
.رسیده باشد

کاربران حذف شده از سیستم•
ا لیست اترادی که اطالعواک آنهو•

.ناقص می باشد
کم تور شودن موجوودی سوامانه •

1000پیاموووووو  از ماتوووووود 
ل ماتود در تنظیمواک قابو)توموان

(.تنظیم است
لیست کوالس هوایی کوه جتسوه•

رده آزمون پایانترا آنها ت ییر کو
.است

ر لیسووت اسوواتیدی کووه بووا توو خی•
.کارک ورود خود را زده اند

...و•
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ا سوامانه پیوامکی در تعامول بوا تمووا
هرکجوای. ب ش های سیستم اسوت

ه زبوان سیستم نیاز به اطالع رسانی ب
آموزی خاص و یا تعودادی مشو ص 
از کوواربران نیوواز باشوود ایوون کووار 
ب ووورک خودکووار توسووط سیسووتم

میال برای. پیامکی صورک می پذیرد
الس پس از تعیین برنامه هفتیوی کو
اموه بطور خودکار پیامکی حواوی برن

بوورای زبووان آموووز و والوودین ایشووان 
تاییود پرداخووت . ارسوال موی گووردد

هموه... صورک حساب، ماتد بدهی و 
انی از طریق پیام  ها قابل اطالع رس

ک ایون سیسوتم ب واطر بوال. هستند
ی  بودن برخی شماره ها می تواند با

کوار  GSMشوماره عوادی و موودا 
.کند

تنظیم کتماک خاص
برای منشی پیام 
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سامانه پیام •
  قابتیووت ارسووال پیاموو  تاریوو•

تولوود بووه صووورک اتوماتیوو  در
زمان تولد هر ترد

مو  قابتیت ارسال ناا کاربری و ر•
ر عاور سامانه پس از ثاوت نواا د
کالس به صورک اتوماتی 

ی قابتیووت ارسووال برنامووه هفتیوو•
برای هر ترد در زمان شروع ترا

قابتیت ارسال آمار زبان آمووزان•
برای هیئت مؤسس

د قابتیت ارسوال پیامو  خوشوام•
از گویی به سیسوتم لویمس پوس

ثات ناا
قابتیووت ارسووال پیاموو  پووس از•

ورود نمره تعیین سطد
قابتیووت ارسووال پیاموو  توواریخ•

شروع ترا برای زبان آموزان
قابتیووت ارسووال پیاموو  توواریخ•

آزمون میانترا و پایانترا
دهی قابتیت ارسال پیام  ماتد ب•

اتراد
قابتیووت ارسووال پیاموو  ت ییوود•

تمپرداخت پس از ثات در سیس
قابتیووت ارسووال پیاموو  توو خیر•

کارمنوودان بوورای موودیر و خووود 
کارمند

و قابتیت ارسوال پیامو  تو خیر•
غیاووت بوورای زبووان آموووزان و 

والدین
ثات قابتیت ارسال پیام  پس از•

ناا ش  ی برای معرف آن ترد
  عید قابتیت ارسال پیام  تاری•

نوروز و کریسومس در زموان آن 
به صوورک اتوماتیو  بوه اتوراد
دهمش ص شده با متن تنظیم ش

قابتیووت ارسووال پیاموو  توو خیر•
و اساتید در هر جتسه برای مدیر

خود استاد
از قابتیت ارسال سطد اتراد پس•

ت ییر آن در سیستم
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در اسوتفاده، عمتیواکسوهولتبرای 
ل حضور و غیاب به کندین روش قاب
انجاا اسوت، کوارک هوشومند زبوان 
ود آموزی و استفاده از آن بهنیواا ور
ب، به کالس،سامانه آموزشی تحت و

نرا ات ار اندروید، نورا اتو ار تحوت
وینوودوز و یووا حتووی دری در لیسووت 
دسوووتی و تحویووول آن بوووه منشوووی 
تم آموزشیاه تا منشی آن را در سیسو

ضوور و سیستم حزیر این . ثات نماید
اه غیاب اساتید و کارمندان آموزشوی
را نی  انجواا موی دهود و در تعامول 
رای کامل با سامانه پیامکی اسوت بو

دقیقوه5میال پس از تاخیر بیش از 
بووا مووتن مناسووب توسووط موضوووع را 

ان زبوولوی پیام  به زبان آموز و یا 
.آموز اطالع می دهد

اری قابتیت ارائه لیست ساعت ک•
ماهانه برای کارمندان و قابتیوت
ثاوووت سووواعاک کووواری بووورای 
کارمندان به صورک جداگانه

ر در قابتیت ثات حقوق بیشت•
تعطیلروزهای 

به ارائه لیست کالسیقابتیت •
همراه تاریخ جتساک و لیست 

آموزان در صورک عدا زبان 

یاب استفاده از سیستم حضور و غ
هوشمند

سه قابتیت ثات تکالیف هرجت•
ات برای کل کالس و قابتیت ث
تکالیف برای هر ش ص به 

صورک جداگانه
...و•

ارسال پیام  خودکار
بهنیاا تاخیر

از روند حضورارائه گ ارشاک 
اساتید و زبان آموزان
به مدیریت سیستم
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رد یکی از ویژگی هوای منح ور بفو
لیمس که نقش مهموی در سوهولت
مووز کار با سیستم دارد پنل زبوان آ

ار در هرکجای سیستم با دوبو. است
بان کتی  روی ناا زبان آموز پنل ز

ل آموز باز می شود، از طریق این پنو
دسترسی به ب وش هوای حضوور و 
غیوووواب،تقویم آموزشووووی،نمودار 
رشوود،کارنامه،کاک کووارک،گ ارش 

.وجود دارد... مالی،ارسال پیام  و 
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اک و یکی از موضوعاتی که ذهن مدیران را به خود مشو ول موی کنود، تاتی و
د لویمس بررسی اثر ب ش بودن یا عدا موتقیت آن است که نرا ات ار هوشمن

ا بورای اترادی که بیشترین تاتیود حضووری ر)جداگانه معرف هاب ش در دو 
ی تاتی اک نشان دهنده می ان اثرب ش)و تاتی اک عمومی ( آموزشیاه داشته اند

این مهم را آسان نموده و مدیران را در برنامه ری ی و بودجوه بنودی( عمومی
.تاتی اتی راهنمایی می کند
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 اری برگوپس از تعیین تاریخ آغاز 
کالس و همچنوین مشو ص کوردن 

بطووور خودکووار سیسووتم برنامووه 
ه جتساک کالس را زمان بندی کرد

ه ی  تقویم روزهوایی کوب ورک و 
در آن جتسه ای برگو ار موی شوود 

در تقووویم . مشوو ص مووی نمایوود
آموزشی آموزشیاه تمامی جتسواک
کووالس هووای م تتووف آموزشوویاه 

مش ص شده اند و کالس های روز 
در صفحه اصتی نورا اتو ار نموایش

.شوندداده می 
تقویم آموزشی از روز هوای تعطیول
ه رسمی و حتی م  وص آموزشویا

ورک که پشتیاانی می کند به این ص
در صورک تعطیول بوودن یو  روز 
تیی کل جتساک بر اساس برنامه هف

.داده می شوندجتو شیفت به 

انت اب 
کالس

ثات برنامه 
هفتیی

کینش تقویم 
آموزشی با 

رعایت تداخالک 
و روز های تعطیل



14

یکووی از نیوواز هووای مهووم آموزشوویاه 
شفاف و دقیق بوودن ب وش موالی و
ار حسابداری می باشد، لویمس اتت و
ه دارد اعالا کند م  وص آموزشویا
های زبوان طراحوی شوده و سیسوتم 
مالی در تعامول کامول بوا برگو اری 
کالس هوا، توروش کتواب، حقووق و 
و دستم د اسواتید و کارمندان،سوود
اه ه ینه های ماهانه و ساالنه آموزشی

اطالعوواک دقیووق و . مووی باشوود.... و 
مطمئن در ب وش هوای دارایوی هوا، 

هوای بوانکی، سوال ها، حساب ک  
.دثات می شون... مالی، سهاا داران و 

حضور با کم  ب شزیرسیستم این 
ی ساعاک کاری و اضاته کارغیاب، و 

اه تمامی کارمندان و اساتید را محاس
ده شوتعیوین طاق نور  سپس نموده 

حقوق هر ش ص را در ب وش موالی 
یواک ثات می نماید، همچنین این عمت
.درا به اطالع کارمندان نی  می رسان
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موارد زیر  صورورآ الینیرر صر ا  
یش کارص ان سطح مدی یت قاصل یما

:است 

مشاهده ورود و خروی های تماا •
.کاربران به سیستم

مشوواهده تمووامی پیاموو  هووای •
.ارسالی و دریاتتی

مشاهده تاخیر ها و غیاوت هوای •
.زبان آموزان و اساتید

نمایش آموار کامول وب سوایت، •
.نرا ات ار اندروید و آیفون

نمووووایش عمتکوووورد اسوووواتید، •
.کارمندان و زبان آموزان

س مشاهده وضعیت برگ اری کال•
هوا، آزمووون هووا و زبووان آموووزان 

.حاضر در آموزشیاه

مامی ارسال انواع تایل و پیاا به ت•
کاربران و یا دسوته ای خواص از 

.کاربران
موودیریت تمووامی اطالعیووه هووا و •

.محتوای وب سایت
ل ت ییر در برنامه آموزشوی شوام•

سوتاد ت ییر تاریخ آزمون، تعیین ا
موقووت بوورای کووالس در جتسووه 

.خاص
ثات و ویرایش تموامی نموراک و•

.نتایت آموزشی
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برگوو اری آزمووون هووای آنالیوون بووه 
جهت کم ه ینه بودن و همواهنیی از
. اهمیت ویوژه ای برخووردار هسوتند
یکووی از ب ووش هووای مهووم سووامانه 
مووی آموزشووی آزمووون هووای آنالیوون 

انود سطد موی توتعیین آزمون . باشد
ید و اسوات. ب ورک آنالین انجاا شود

مدیران می توانند بوا زموان بنودی و
ون شوده آزموتعیین سواالک از پیش 

های منظمی را بوا کمتورین ه ینوه و
. ندصرته جویی در زمان برگ ار نمای

تعریووف بووازه زمووانی شوورکت در 
و آزمون، بهره گیری از انواع سواالک

مالتی استفاده از محتوایتعیین نمره، 
ه و مدیا برای سواالک، نموایش نتیجو
بووه پیاموو  شوودن آن بوورای کوواربر 

از ویژگووی... پایوان یواتتن و محو  
.های آزمون های آنالین می باشد

آزمون های آنالین

امتحاناکتعیین سطد
شاییه سازی آزمون 
مسابقه زبانهای بین المتتی
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مشوواوره آنالیوون یوو  قابتیووت ویووژه
برای آموزشیاه محسووب موی شوود 

ش از کرا که اتراد می توانند حتی پی
پوس . دکننثات ناا با مشاور صحات 

ه مشاوره آموزشوی بونی ، از ثات ناا 
زبان آموزان امری مهم و اثور ب وش 

.در روند آموزش زبان است
در سامانه آموزشوی لویمس مشواوره 

شویوه متنوی، صووتی و 3آنالیون بوه 
حتوی. ت ویری امکوان پوذیر اسوت

ت م احاه با زبان آموز بورای شورک
در دوره ها می توانود از ایون ب وش 

ی اساتید و مدیران مو. صورک پذیرد
م آنالین توانند بهنیاا ورود به سیست

بودن خود را اعوالا نماینود، بوه ایون 
ستم ترتیب زبان آموزانی که وارد سی
د می شوند می تواننود بوا اسوتاد خوو
برقرار ارتااط متنی،صوتی و ت ویری

.کنند
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وع جستجوی کاربران بر حسب ن•
ان استاد ، مدیریت ، زب) کاربری 
قسوومتی از نوواا و نوواا ، (آموووزان
ت، تولد، جنسویتاریخ خانوادگی، 
، ت هولوضوعیت شو تی، وضعیت 
سووکونت، مقطوور و رشووته محوول 

وب ) نحوووه آشووناییتح وویتی، 
، ...(و سووایت ، بیتاووورد تاتی وواتی

دوره کننووده، شوو ص معرتووی 
ت محدوده تواریخ ثاوپیشنهادی، 

ال تع) وضعیت در آموزشیاه ناا،
)وضووعیت کالسووی ، (و غیرتعووال

حاظر در کالس های جواری ، در 
انتظووار ثاووت نوواا در کووالس و 

مکووان هووای برگوو اری ، (معتووق
...ها و کالس 

ربران قابتیت ارسال پیام  به کا•
جستجو شده

جستجوی کالس هوا بور حسوب •
، پایوانتاریخ شروع و دوره، ترا، 

برگووو اری و عووودا برگووو اری، 
...اساتید و 

جسووتجوی غیاووت هووا و توو خیر •
کووالس هووای جوواری بوور حسووب 

محدوده دوره، استاد، زبان آموز، 

...و (از تاریخ و تا تاریخ)تاری ی
دین قابتیت ارسال پیام  به والو•

اتراد انت ابی
جسووتجوی برنامووه هفتیووی بوور•

دوره، کالس، استاد، زبوانحسب 
، آموز، روز هفته، مکان برگو اری
کالس های جاری ، کالس هوای 
آینووده ، کووالس هووای گذشووته و 

...و هاهمه ی کالس 
و دل وواهقابتیت کاک به ترمت •

در طراحی های زیاا و آماده
سب جستجوی نمراک پایانی بر ح•

دوره، کالس، زبان آموز
ر جسووتجوی سوووابق تح وویتی بوو•

دوره، کالس، زبان آمووز، حسب 
...محدوده تاریخ و 

ارک قابتیت مشاهده پیشرتت مه•
نموداریها به صورک جداگانه و 
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زشوی قابتیت جستجوی نتایت آمو•
بوور حسووب دوره، کووالس، زبووان 
) آموووووز، اسووووتاد، وضووووعیت 

ط ، شرای(قاولی،مشروطی،مردودی
و ( برتور و ضوعیف)زبان آمووزان
زبووان آموووز 3موویال )تعووداد آن 

ایت قابتیوت جسوتجوی نتو، (برتر
آموزشی بر حسب دوره، کوالس،
) زبووان آموووز، اسووتاد، وضووعیت 

ط ، شرای(قاولی،مشروطی،مردودی
و ( برتور و ضوعیف)زبان آمووزان
زبووان آموووز 3موویال )تعووداد آن 

...تاریخ و محدوده ، (برتر
سوی قابتیت جستجوی نمراک کال•

آموووز، دوره، بوور حسووب زبووان 
...کالس و 

قابتیت کاک نمودار پیشرتت•
جتساک

قابتیت کاک نمودار پیشرتت•
برای هر مهارک در جتساک

قابتیوووت جسوووتجو در تقوووویم •
دوره، کوالس،آموزشی بر حسب 

محوودوده اسووتاد، زبووان آموووز، 
تواریختاریخ، مکوان برگو اری، 

...و (ماه جاری ، ماه گذشته)
قابتیووت جسووتجوی نحوووه هووای •

تر از بیش)آشنایی بر حسب تعداد 
(و کمتر از

ه قابتیت کواک نحووه آشونایی بو•
دصورک نموداری بر حسب تعدا
ان قابتیت جستجوی معرتی شدگ
توسط اتراد بر حسب محدوده 

تاری ی
ه قابتیت مشاهده اتراد معرتی شد
توسط ش ص برای هر معرف به 

صورک جداگانه
قابتیت کاک آمار معرف ها به 
.تعدادصورک نموداری و بر حسب 
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