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ویندوز
Windows 7, 8, 10

موبایل
Android, iOS

وب
Chrome, Firefox, Safari

لیمس روی همه پلتفرم ها
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لیمس از معدود نرم افزار هاای  اسات 

کااار در فرت ااارم هاااای وبو وینااادوز و 

موبایاال فیاااده سااازی شااده و در هاار 

فرت ااارم نیاااز نساااعر هاااای متعاااددی 

مناسااب بااا  ااروه هااای کاااربری  را اا  

سیسااتم درباارای ملااا   . شااده اساات

عامااال اندرویاااد نساااعر ی مع اااو  

و اساتیدو نسعر مع و  زبان آموزان

ر نسعر مدیریت ب ورت جدا انر ارائا

.م   ردد
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 را   متریا 

کاربردیمحیط کاربری ساده و 

زمان  کر نرم افزار های جامع عالوه بار

یز مدیران و کارمندانو برای مشتریان ن

فناال هااای کاااربری ارائاار ماا  دهناادو 

ای زیبای  محیط کاربری یک  از ماال  ها

ایت تاثیر ذار در محبوبیت و کسب رض

 اده لیمس باا اسات. مشتریان م  باشد

از  را   متریا  و متاد هاای روز دنیاا 

و ی زیبااشده است تا عالوه بار  را   

.کاربردی هم باشدساد  و

LIMS.NSCOM.IR2



4SOCATA TEMPLATE

LIMS.NSCOM.IR 3

ر از ویژ   های منح ر ب ارد لایمس کا
باار ساا ولت و کاااربرد ناارم افاازار ماا  

  در تماام. افزایدو فنل زبان آموز است
فرم های نرم افزارو در هرکجاا کار روی 

ییاد نام یا کد زبان آموز دوبار کریک نما
نل در این ف.فنل زبان آموز باز م  شود

طح ا العات کر  ملل وضعیت ماال و سا

از وضااعیت جاااری زبااان ... آموزشاا  و 
آموز نمایش داده م  شوند و همچنین
دسترس  سریع بار بعاش هاای  ملال
سااوابق مااال و سااوابق آموزشاا و  ااا  

ن از ای... کارنامرو  ا  برنامر ه تگ  و 
.فنل امکان فذیر است

پنـل زبـان آمـوز
برخی از امکانات ویژه نسخه ویندوز
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ماوز فنل کالس نیز مشاابر فنال زباان آ
تری است با این ت اوت کر کاربرد بیشا

در تمام  فرم های نرم افزارو در . دارد
ار هرکجا کر روی عنوان یا کد کالس دوب
.  ودکریک نمایید فنل کالس بااز ما  شا

ایاان فناال شااامل ا العااات کراا  کااالسو

لیساات جرسااات کااالسو لیساات زبااان
آمااوزان کااالس و دسترساا  سااریع باار 
بعااش هااای  ملاال تمااویم آموزشاا و 
ارسااا  فیامااک کالساا و  ااا  کارناماارو 

.م  باشد...  ا  برنامر ه تگ  و 

پنـل کـالس
رخی از امکانات ویژه نسخه ویندوزب
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سیستم حضور و غیاب

ورود شعص بر آموزشگاه

2

است اده شعص از کارت هوشمند یا اثر انگشت

1

خروج شعص از آموزشگاه

دریافت ا العات از دستگاه و ا راز هویت

روند اجمال  از نحوه عمرکرد این سیستم
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3
تشعیص نوع کاربری شعص

ثبت  ضور و غیاب و ا الع رسان  باتوجر بر نوع کاربری

استاد کارمندزبان آموز

4

ثبت سااعات ورود و
خروج از آموزشاگاهو 
  فیامک ا الع رساان

بااااااار مااااااادیریت 
درصااااورت تاااااخیر 
باایش از  ااد مجااازو 
محاسبر کام کااری و
اضاااافر کااااری بااار 
اساس ساعت کااری 

.تعیین شده

و ثبت ساعت شروع
فایاااااان تااااادریسو 
هشاااااااادار باااااااار 
کارمنااااااادان یاااااااا 
مادیریت در صااورت 
تاخیرو ارائر  ازار 
تاااخیر هااا در ورود و 
خااروج اساااتید باار 
کارمناااااااااااااادان و 

.مدیریت

ثباااات  ضااااور در 
کاااااالسو فیاماااااک 
ا ااالع رسااان  باار 
والاادین در صااورت 
تاااخیر باایش از  ااد 
مجازو فیامک ا االع
رسان  بار والادین
در صاااورت غیبااات 

.بیش از  د مجاز

استاد کارمندزبان آموز
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هوشاامندی لاایمس را باار هشاادار هااا

ایااان سیساااتم. نمااایش مااا   ذارناااد

یت کریدی ترین ات اق ها در جریان فعال

هااای آموزشااگاه را باار ماادیریت ا ااالع 

ا تحریاال و بررسا  فعالیاات هااباا داده و 

.راهکار های م یدی ارائر م  دهد

را هااهشادارازعنوانبرای ملا   ند 

:دهیمم  توضیح

هشدار باده  بایش از  اد مجااز یاا -

. والن  مدت افراد

ارسا  هشدار عدم عمرکرد مناسب-

.کارمندان در امور ثبت نام

ارزیاااب  عمرکاارد تبریبااات باار رو -

.رسان ا العسپسهای معترف و

ارسا  هشدار تاخیر ها و غیبت های -

د اساتیبیش از  د مجاز زبان آموزان و 

.بر مدیریت

رسان   فیشارفت و فاس رفاتا الع-

 شمگیر زبان آماوزان ج ات تشاویق و

مشاااوره باتوجاار باار نمودارهااای رشااد 

.تح یر 

بررس  عمرکارد اسااتید در جاذب و-

ریز  زبان آموزان و ارسا  هشدار باا 

.عبور از  د مجاز تعیین شده

LIMS.NSCOM.IR 7

سیستم هشدار ها
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ربات تلگرام

دنیااای در هاام آمیعتاار بااا تکنولااو ی 

امااروزی ساا م زیااادی از تعااامالت بااین 

ماااردم را وابساااتر بااار  وشااا  هاااای 

ن در ای. هوشمند و اینترنت کرده است

ط میااان ناارم افاازار ترگاارام تمریبااا توساا

ار همر کاربران ایران  مورد است اده قر

.م   یرد

همااین اساات اده  ااداکلری و قابریاات

ب فیاده سازی ربات ها روی ترگرام سب

شااده اساات لاایمس بعشاا  از قابریاات

های خود را از  ریق ربات هاای ترگارام 

باا توجار . در اختیار کاربران قرار دهاد

بااار در دساااترس باااودن ترگااارام روی 

دساااتگاه هاااای معتراااف وسااا ولت در 

ار و کاربری امکان انجام عمریاات فرتکار

روتین از  ریق ربات های ترگارام بارای

ی کاربران بسیار لاذت بعاش و کااربرد

.خواهد بود

باارای ملااا  زبااان آمااوزان ماا  تواننااد 

را از  ریاق... برنامر ه تگ و نمارات و 

ا ربات مشاهده نمایندو ا الع رسان  ها

گارام بجای فیامک م  توانند با رباات تر

صاااورت فذیرنااادو مااادیریت و اااایف 

کارمندان از  ریق ربات صورت فاذیرد

...و 

ربات تلگرام

Telegram
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از م مترین نیاز های آموزشگاه شا ا 

 ساابداری ماال و دقیق باودن بعاش 

روی ب ورت تع   باشدو لیمس م  

تمرکااز آموزشااگاه هااای زبااان ماادیریت 

ر بر این اساس سیساتم ماال  ددارد و 

تعاماال کاماال بااا بر اازاری کااالس هاااو 

ید فرو  کتابو  موق و دستمزد اسات

و کارمناادانو درآمااد هااا و هزیناار هااای 

.م  باشد... ساالنر و ماهانر و 

ش برای ملا  با است اده از ا العات بعا

 ضور و غیاابو سااعات کااری و اضاافر 

کاااری اساااتید و کارمناادان  بااق ناار  

تعیاین شااده باارای هاار سااطح محاساابر 

شده و  موق هر شعص در بعش ماال  

.ثبت م   ردد

و  زار  های هدفمند مال نمودار ها 

یااک همانناادب مااراه  نتاااید داده کاااوی 

د بر  ن.مشاور  رفر ای عمل م  کنند

:نمونر از این  زار  ها توجر کنید

فر رفاادار تاارین دوره هااای آموزشاا و 

فربااازده تاارین  ااروه ساان و عمرکاارد 

اساتید در جذب و ریز  زبان آموزانو

تارین فربازده ترین شایوه تبریبااتو ب 

ماااه هااای سااا  باارای تبریباااتو تاااثیر 

ریز  و جذب زباانبرکی یت خدمات 

...و آموزان

حسابداری مالی
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کتابخانه و فروشگاه

از سیسااتم هااای کتابعاناار و فروشااگاه

جمرر نیازمنادی هاای  هساتندکر هار 

آموزشگاه  کم و بیش بار آن هاا نیااز 

سطح اولیار ایان سیساتم هاا در . دارد

ن لیمس تمریبا نیاز هاای کریادی در ایا

بعاااش هاااا را فاساااعگو مااا  باشاااد و 

درصورت  کار یاک آموزشاگاه ب اورت

هاا تع    نیاز بر مدیریت این بعش

داشاااتر باشاااد مااا  تواناااد از ساااطح 

ه فیشاارفتر ایاان سیسااتم هااا اساات اد

.نماید

:برخ  از امکانات این سیستم ها

خرید و فرو  کتاب-

امانت کتاب-

 روه بندی و مدیریت کاال-

خرید و فرو  کاال-

مدیریت نگ داری کتاب-

ویترین فرو  در وبسایت-

...و -
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پنل وب اساتید
سامانه آموزشی تحت وب

:این فنل شامل امکانات
 ضور و غیابو ثبت نمرات کالس  و فایان ثبت 

فیام های سیستم  و نمایش هشدار ها
اداری-مشاهده کالس هاو برنامر ه تگ  و تمویم آموزش 

مشاهده سوابق تدریس در آموزشگاه و سوابق مال 
تعیین روزها و ساعات آزاد در ه تر برای هر ترم

ات ثبت درخواست لبو جرسرو انتما  بر تاریخ دیگر و جرس
جبران 

...و 
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فنل وب زباان آماوزان شاامل امکاناات 

روتین زیادی م  شاود کار برخا  از آن 

.ها را در ادامر توضیح داده ایم

د از م مترین بعش ها انتعاب وا ایک  

آنالین بوده کر زباان آماوزان  از  ریاق 

آن قادر خواهند بود با توجار بار ساطح 

 ذرانااده شااده از میااان کااالس هااا و 

ومخدمات آموزش  فیشان ادی سیسات

آن ااا را انتعاااب نماینااد و هزیناار را نیااز

.ب ورت آنالین فرداخت نمایند

ریت نام آنالین در آموزشگاه با قابثبت 

دریافااات هزینااار و همچناااین ارساااا  

ج ااتفیامااک باار مسااثولین ثباات نااام

.فیگیری امور ثبت نام

پنل وب زبان آموزان
سامانه آموزشی تحت وب
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ند برخ  از قابریت های این فنل قدرتم

ریاازی آموزشااگاه شااامل برناماار ج اات 

 یاانش برناماار بر ااازاری کااالس هاااا 

ب اااورت هوشااامندو تعریاااف کاااار هاااا 

ب ورت دوره ای یا موعد تااریع  بارای

کارمنااادانو ثبااات ناااام خودکاااار زباااان 

آموزان در کالس هاا باتوجار بار  ساطح 

... ذرانده شده و 

عمرکااارد ( نماااوداری) رافیکااا  ارائااار 

بط بعش ثبت نام و سایر بعش های مرت

در جاااذب و ریاااز  زباااان آماااوزان و 

هر بعشکاملهمچنین بررس 

آزمااون هااای آنالیاان ب ااورت بر اازاری 

ل بار تع    یا سادهو رایگان یا مشتم

فرداخت هزینرو عماوم  یاا معاتص بار 

...و یک کالس

پنل وب مدیریت
سامانه آموزشی تحت وب
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از  ریق ایان فنال والادین قاادر خواهناد باود وضاعیت 
. غیبت ها و تااخیر هاای فرزناد خاود را بررسا  نمایناد
نمودار رشد تح یر  شعص را در م ارت هاای معتراف
م مشاهده نمایند و یا نسبت بار فرداخات شا ریر اقادا

.نمایند

پنل وب والدین
سامانه آموزشی تحت وب
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بماارور زمااان بااا توجاار افاازایش تعااداد 
زبااان آمااوزان و برناماار هااای آموزشاا و 
ارزیاب  کی یات آماوز  باا محادودیت
. های زمان  و مکان  مواجر خواهد شاد

آزمون های آنالیان کماک ما  کنناد بار 
خااال  افاازایش تعااداد زبااان آمااوزانو 

ارزیاااب  کی یاات آمااوز  بااا کمیاات و 
.کی یت بیشتری صورت فذیرد

لااایمس سیساااتم آزماااون آنالیااان را 
ای ب ورت اخت اص  برای آموزشگاه ه

.زبان ارائر م  نماید

سیستم آزمون آنالین

آزمون
آنالین

رایگان یا مشتمل بر
فرداخت هزینر

اعما  محدودیت های
زمان  و سطوح آموزش 

بر زاری خودکار
آزمون های دوره ای

 روه بندی سواالت
انتما  و بر زاری مجدد

سطوح دسترس 
برای زبان آموزان

امکان تعریف
انواع سواالت

سواالت و  زینر های
ت ادف  برای شعص

فشتیبان  از فیرم
عکس و صدا



17SOCATA TEMPLATE

مشاوره آنالین

یک  از م مترین عوامل جراب اعتمااد و
جذب زبان آموزان ارائار ی مشااوره در 

ن سریع ترین و را ت ترین شکل ممکا
در نظار بگیریاد کار. بر آن ا ما  باشاد

شع اا  در فضااای مجااازی آموزشااگاه 
شما را از  ریق جستجو ما  یابادو  اا 
بایااد اباازاری فااراهم آمااده باشااد تااا 

وره شعص با یک کرید وارد ص حر مشا
ره آنالین روی وبسایت و یا رباات مشااو

در ترگرام شاودو ساپس ضامن ارساا 
ران فیام معرف  آموزشگاه یک  از مشاو
ت وی یا اساتید آنالین فاسعگوی ساواال

رائر این ابزار بعوب  در لیمس ا. باشند
.شده است

مشاوره
آنالین

سیستم مشاوره آنالین 
ساعتر24روز ه تر 7م  تواند 

فعا  بوده و با فیام های خودکار 
کاربران را راهنمای  کند

مشاوره بین مشاوران و کاربران
کامال درون سیستم  انجام شده و
.مستمیم باهم در ارتباط نیستند

سوابق مشاوره از  ریق ترگرام
در سیستم هم ثبت م  شوند و ج ت

.نظارت بر کی یت کاربرد دارند

سیستم مشاوره آنالین 
ساعتر24روز ه تر 7م  تواند 

فعا  بوده و با فیام های خودکار 
کاربران را راهنمای  کند

LIMS.NSCOM.IR16
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ماادیریت هوشاامندو بااا اساات اده از 
شاایوه هااای نااوین باار تمااام عناصاار و 
عواماال توجاار دقیااق دارد و بااا بکااار 
 یری همر انر ی ها و امکاناات بارای 

.ندکدستیاب  بر نتیجر تال  م  
ماادیریت لاایمس یااک سااامانر جااامع 

اساات کاار فعالیاات هااای هماار افااراد 
شاااامل زباااان آماااوزانو اسااااتید و 

. یردکارمندان را در بر م  
امار این فعالیت ها نظیر ثبت نامو برن

در   ار وب... ریزیو عمریات مال  و 
قاوانین و شارایط ساودبعش صاورت
م  فذیرنادو در نتیجار لایمس کماک
خواهد کرد آموزشگاه بطور هوشمند

.شودمدیریت 

مدیریت هوشمند
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 شااااام اناااااداز لااااایمس و اداره 

و آموزشگاه ها بطور کامال هوشمند

فااارا از هر وناار مرزومااات اداری 

.است

لاو ی با  فیشرفت و  ساتر  تکنو

های جدید و در آینده ای نر  ندان 

شاااهد بکااار یری  ابزارهااای دورو 

هوشاامند در  کریاادی تاارین امااور 

.آموزشگاه ها خواهیم بود

چشم انداز لیمس 

LIMS.NSCOM.IR18
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:تماس
:  ایمیل

:وبسایت

+98 913 276 2319

LIMS @ NSCOM . IR

LIMS . NSCOM . IR

...با ما هوشمند باشید

:آدرس
ابتدای بروار کشاورز/ ج اد میدان / کاشان 

او  بمر /  ساختمان صداقت 

هایاهآموزشگدرمدیریت هایفرآیندبرتع   ب ورتکراستافزارینرملیمس
نسبترتدقیق تحریروترعمیق نگاهباتاشدهباعثویژ  همین.داردتمرکززبان
.شودسازیفیادهو را  عموم هایافزارنرمبر

Language_Institutes_Management

@Limsinfo :ارتباط با مدیر فرو  در ترگرام


