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اندیشــکده اینرتنتــی (بــا مســئولیت محــدود) بــا هــدف ارائــه راهکارهــای نــرم اف ـزاری مبتنــی بــر اینرتنــت ب ـرای مــدارس
در ســال  1380و توســط جمعــی از فــارغ التحصیــان دانشــگاه صنعتــی رشیــف شــکل گرفــت .از جملــه خصوصیــات بــارز
اندیشــکده در طراحــی سیســتم هــای نــرم اف ـزاری ب ـرای مــدارس مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره منــود:
•دارنده تأیید فنی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی رئیس جمهور
•دارنده مجوز شورای عالی انفورماتیک و مجوز امنیت نرم افزار با درجه عالی
•رسورهای مستقر در داخل ایران و متصل به شبکه ملی اینرتنت ایران
•طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش در پروژه ملی سامانه ثبت نام الکرتونیکی دانش آموزان
•طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش در ایجاد سامانه بانك فيلم آموزشی
اندیشــکده اینرتنتــی بــا ارزیابــی منطقــی از تجربیــات شکســت خــورده طرحهــای پیشــین در زمینــه هوشــمند ســازی مــدارس،
موفــق بــه ارایــه نســخه کارآمــد و ارزشــمندی از نــرم افزارهــای جامــع تحــت وب مدرســه شــده اســت کــه از ســال  1383تــا
کنــون بــرروی وب ســایت بیــش از  1400مدرســه نصــب گردیــده اســت .از دالیــل موفقیــت ایــن طــرح مــی تــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:
•     رشد و توسعه منظم و مداوم
•     پیش بینی خطاها و رفع آنها به مرور زمان
•     شناخت طیف وسیعی از توانایی های کادر مدرسه و برنامه ریزی بر اساس نیازها و توانایی آ نها
•     پشتیبانی و به روزرسانی سیستم
•     تامین امنیت با پیشگیری از اختاللها در شبکه به علت مشکالت ناخواسته و برنامه های خرابکارانه
•     مطالعه و اجرای روشهای پيرشفته و امن نرم افزاری
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رایـا مدرسـه چیست؟
رایــا مدرســه بســری مناســبی اســت بـرای رشــد تعامــل بیــن دانــش آمــوز و مدرســه کــه از ســویی
امــکان انجــام فعالیتهــای اداری مدیــران و کادر آموزشــی مدرســه را در هــر زمــان و هــر مــکان
فراهــم مــی کنــد و از ســویی دیگــر امــکان نظــارت مســتمر و پیگیــری وضعیــت تحصیلــی دانــش
آمــوزان در مدرســه را از خانــه بـرای والدیــن فراهــم مــی کنــد .بــه ایــن ترتیــب رایــا مدرســه امــکان
ارتبــاط مدیـران و مربیــان مدرســه را بــا والدیــن دانــش آمــوزان آســان و زمینــه اطــاع رســانی مناســب
و بــه موقــع بــه والدیــن را فراهــم مــی کنــد.

مزایـای استفـاده از رایــا مدرسـه
•امکان انجام فعالیت های اداری مدیران و مربیان در هر زمان و مکان
•تغییر نقش معلم به مدیر یادگیری
•تغییر نقش دانش آموز از مرصف کننده اطالعات به تولید کننده اطالعات
•امکان اجرای پروژه های بین مدرسهای ،کشوری و بین املللی
•حرکت به سمت سیستم بدون کاغذ
•ارتقای کیفیت آموزش همراه با کاهش هزینههای جاری
•سامل سازی ارتباط دانش آموزان با اینرتنت
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سیـستمصـدورکـارنـامه
•سیستم کارنامه ترشیحی انضباطی
•سیستم کارنامه ترشیحی ساالنه همراه با منودارها و گزارشها
•سیستم کارنامه ترشیحی ماهانه همراه با منودارها و گزارشها
•سیستم کارنامه توصیفی همراه با منودارها و گزارشها
•سیستم کارنامه آزمونهای دوره ای همراه با منودارها و گزارشها
•سیستم کارنامه تجمعی از آزمونهای ماهانه و دوره ای
•فراخوانی فایل اکسل منرات
•دریافت منرات ساالنه از سیستم منرات دانش آموزی آموزش و پرورش (دانا ،توصیفی)...... ،

منونـه ای از کـارنـامـه مـاهانـه
در ایــن کارنامــه معلــم مــی توانــد نظــر خــود
را دربــاره منــره دانــش آمــوز وارد کنــد و لزومــی
نــدارد کــه منــره هــا همگــی از بیســت باشــند.
ممکــن اســت منــره از ده یــا بــه صــورت ABCD
و یــا درصــدی ارائــه شــود.

منونـه ای از کـارنـامه سـاالنـه
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سیستــمگـزارش هـایجامـع
•گزارش های جامع (مادر) کالسی برای کارنامه های ساالنه ،ماهانه ،دوره ای و تجمعی
•گزارش های جامع (مادر) پایه برای کارنامه های سـاالنه ،ماهانه ،دوره ای و تجمعــی
•گزارش مقایسه کالسی برای کارنـامه های ســاالنه ،ماهــانه ،دوره ای و تجمـعی
•سیستم ارسال و دریافت گزارشهای آزمون یار
•سیستم ارسال و دریافت گزارش های خوانا و سنجش طلوع

منونـهای ازگـزارشجامـعکالسـی
در گــزارش هــای جامــع کالســی ،منــرات
متامــی دانــش آمــوزان کالس لیســت شــدهاند
و گزارشهــا جامــع آن کالس اعــم از کمرتیــن،
بیشــرین ،میانگیــن منــرات کالســی ،درصــد
قبولــی ،انحــراف معیــار و منــودار جامــع
درس ب ـرای متامــی درسهــا ارائــه مــی شــود.
در جــدول من ـرات ،بــا کلیــک بــر روی عنــوان
هــر درس لیســت دانــش آمــوزان بــر اســاس
منـرات آن درس مرتــب مــی شــوند .در بخــش
منودارهــا هــم ،منــودار جامــع هــر درس منایش
داده شــده اســت.
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سیــستـم انتــخـاب قــالب
امــکان انتخــاب قالــب ســایت مدرســه از بیــن صدهــا قالــب از پیــش طراحــی شــده همچــون قالبهــای کالســیک ،طبیعــت،
مناســبتهای ملــی و مذهبــی ،کودکانــه ،فانتــزی و همچنیــن قالبهــای اختصاصــی

قالب نیمـهشعـبان

قالب آبشـــار

قالب رمضـان

قالب پروانــهای

قالب میالد امام رضــا

قالب دستــاوردهاینظام

قالب 22بهمــن
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علیه السالم

سیستم ارسال و دریافت پیامک از طریق سایت
•ارسال پیامک کلی و نظیر به نظیر به دانش آموزان و اولیا ،فارغ التحصیالن ،کادر اداری و آموزشی
•ارسال پیامک کلی و نظیر به نظیر به دانش آموزان پیش ثبت نام کننده
•ارسال پیامک های مربوط به تأخیر ،غیبت ،بی نظمی ،اخراج از کالس و عدم انجام تکالیف
•ارسال پیامک ورود ،خروج ،تأخیر و غیبت دانش آموز از طریق اتصال خودکار به دستگاه حضور و غیاب
•رسویسهای ارسال خودکار پیامک تربیک تولد ،ارسال خودکار کد رهگیری پیش ثبت نام و ...
•رسویس ارسال منره ها به صورت پیامک
•دریافت گزارش وضعیت پیامک های ارسالی (ارسال موفق ،در صف مخابرات ،ارسال ناموفق)
•امکان ارسال پیامک های کلی و نظیر به نظیر از طریق فراخوانی فایل اکسل
•امکان ارسال خودکار پیامک های مالی مانند یادآوری تاریخ چک ،پیامک رسید پرداخت و ...
•سیستم دریافت پیامک (از طریق شامره اختصاصی مدرسه)
•امکان شارژ پیامک به صورت اینرتنتی به وسیله کارت های عضو شتاب

سیـستم نظرسنـجی پیـامکـی
•منونه ای از فرم ارسال پیامک

•منونه ای از فرم ارسال پیامک منره ها

•منونه ای از فرم دریافت گزارش وضعیت پیامک های ارسالی
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فــــرم ســاز
دیگــر بـرای ســاخت فــرم هــا  ،کاربــر نیــازی بــه داشــن دانــش نــرم افـزاری ،برنامــه نویســی یــا حتــی بانــک اطالعاتــی نــدارد .بــا اســتفاده
از تکنـولـــوژی فــرم ســاز مــی تـوان هــر نــوع فرم دلخــواه اینرتنتی با قابلیـــت الصاق فایـــل را تعریف منـــود و با تولید فیلـــد های مختلف ،
مــی تــوان اجبــاری یــا غیــر اجبــاری بــودن دریافــت اطالعــات را تعریــف منــود .در ضمــن ارســال خــودکار کــد رهگیــری بــه صــورت
پیامــک بــه کاربــر ،بعــد از پــر کــردن فــرم وجــود دارد  .دریافــت فایــل اکســل از فرمهــای پرشــده در پنــل مدیریــت از امکانــات
دیگر این قسمت می باشد.

امکان ایجاد زیر سایتهای آموزشی ـ پرورشی
•آموزش از راه دور
•آزمون از راه دور (آزمون اینرتنتی)
•اتاق گفتگو مختص سایت آموزشی-پژوهشی
•آلبوم عکس و فلش با کاربرد آزمایشگاه مجازی
•امکان ارسال تکالیف
•منونه فرم ارسال تکالیف
•ارتباط دانش آموزان با زیرسایت آموزشی
•آلبوم تصاویر آموزشی (شامل تصاویر متحرک با کاربرد آزمایشگاه مجازی)
•منونه ای از زیرسایت های آموزشی
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بخش اطالع رسانی
•معرفی مدرسه شامل امکانات ،اهداف ،افتخارات و تاریخچه مدرسه
•معرفی کادر آموزشی و اداری مدرسه با امکان تخصیص سایت برای ایشان
•معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان
•معرفی برترینهای مدرسه
•سیستم اطالع رسانی و اخبار مدرسه (اخبار عمومی ،فوق برنامه و اخبار انجمن اولیا و مربیان)
•سیستم نرشیه الکرتونیکی مدرسه
•سیستم تقویم آموزشی مدرسه
•سیستم معرفی لینک ها و تبلیغاتی مرتبط با مدرسه
•سیستم آلبوم تصاویر مدرسه
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دیگــر امـکـانات
•سیستم اطالع رسانی پیرشفته به اولیای دانش آموزان و دانش آموزان به صورت دسته جمعی و نظیر به نظیر
•سیستم قدرمتند تولید فرم
•سیستم آلبوم عکس مدرسه با امکان طبقه بندی تصاویر
•امکان تغییر قالب گرافیکی صفحات سایت
•امکانات دو زبانه در متام صفحات سایت
•سیستم اتاق گفتگو( ) forum
•جامنایی آدرس مدرسه از طریق ابزار google map
•سیستم آرشیو کتابخانه و بانک  CDمدرسه
•سیستم پیرشفته ثبت نام اینرتنتی
•سیستم پیرشفته دعوت به همکاری
•سیستم پیرشفته نظرسنجی
•امکان دریافت رکوردهای ثبت نام از بانک اطالعاتی سناد
•سیستم کاربرگ ( دفرت کار روزانه دانشآموز )
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مشخصـات فنـی
•نصب شده بر روی رسورهای مطمنئ و پرقدرت مرکز داده های علمی ایران
•رعایت استانداردهای آموزش و پرورش در طراحی سایت
•دارای مجوز امنیت نرم افزار با درجه عالی
•طراحی و آنالیز با همکاری مدیران ومربیان مجرب آموزش و پرورش
•به روز رسانی مستمر از طریق اینرتنت
•مدیریت سلسله مراتبی
•حفاظت و امنیت اطالعات از طریق ایجاد سطوح دسرتسی متفاوت

پیاده سازی خدمات جانبی همراه با سیستم
•اجرا و پیکربندی اولیه در کمرت ار یک هفته
•جزوه راهنامیی ویژه مدیران ،مربیان ،دانش آموزان و اولیا
•لوح فرشده رایا مدرسه شامل فیلم آموزشی محصول ،هزاران تصویر و برنامه های کاربردی مربوط به مدرسه
•آموزش مدیران سیستم و کاربران
•خدمات پشتیبانی
•خدمات به روز رسانی و ارتقای سیستم
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سیستمحضـوروغـیابهوشمند
امکانات سیستم حضور و غیاب مبتنی بر تکنولوژی  RFIDو اثر انگشت
•مدیریت هوشمند حضور و غیاب دانش آموزان ،کادر آموزشی و اداری مدرسه
•امکان ثبت وتغدیه اطالعات از طریق پورتال رایا مدرسه
•دسرتسی آنالین ،رسیع وآسان به اطالعات حضور وغیاب در سیستم رایا مدرسه
•اتصال به سیستم گزارش دهی انضباطی در رایا مدرسه
•اتصال به سیستم پیامک رایا مدرسه
•امکان ارسال اتوماتیک پیامک ورود ،خروج ،تاخیر وغیبت دانشآموز به تلفن همراه اولیا

امکانات سیستم بوفه
•امکان ثبت اقالم بوفه وانبارداری
•امکان شارژ الکرتونیکی به صورت آنالین
•امکان پرداخت الکرتونیکی توسط کارت هوشمند حافظه دارRFID
•امکان گزارش گیری از اقالم و خریدهای دانش آموزان توسط سیستم رایا مدرسه
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نظرات برخی از کاربران محصـوالت اندیشکده
جنــاب آقــای دکــر یحیــی تابــش  « :اعضــای اندیشــکده اینرتنتــی نســبت بــه تولیــد نــرم افزارهــای تحــت وب بــا مرکــز محاســبات
دانشــگاه صنعتــی رشیــف همــکاری داشــته انــد و فرآینــد تولیــد نــرم اف ـزار ایــن گــروه از نظــر متدولــوژی شــامل طراحــی و پیــاده
ســازی از اصــول علمــی و فنــی ســطح باالیــی برخــوردار اســت».
مدیر مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی رشیف
جنــاب آقــای دکــر رضــا صدوقــی « :از بیــن رشکتهــای موجــود در زمینــه طراحــی سیســتمهای آموزشــی بـرای مدارس،تنهــا رشکتــی
کــه از نظــر دانــش فنــی و توامننــدی علمی،توانایــی پاســخگویی بــه کلیــه نیازهــای تعریــف شــده توســط مجتمــع فرهنگــی آموزشــی
دکــر هشــرودی را داشت،اندیشــکده اینرتنتــی بــود کــه توانســت طــرح جامــع مهندســی آمــوزش ایــن مجتمــع را در قالــب یــک ســایت
اینرتنتــی هوشــمند پیــاده ســازی منایــد».
عضو هیات علمی دانشگاه و رییس هیات مدیره مجتمع فرهنگی آموزشی دکرت هشرتودی
جنــاب آقــای احمــد رضــا شــجاعی « :مدرســه راهنامیــی عالمــه حلــی دو،از سیســتم رایــا مدرســه بهــره بــرداری مــی مناید.عــاوه
بــر داشــن قابلیــت مدرســه هوشــمند در ایــن سیســتم از آن مــی تــوان بــه عنــوان یــک شــبکه هوشــمند بیــن مدرســه ای نیــز اســتفاده
منود».
مدیر مرکز آموزشی عالمه حلی دو
رسکار خانــم فخــر  « :سیســتم رایــا مدرســه توانســته اســت نیازهــای آموزشــی و اداری دبیرســتان فرزانــگان تهـران را بــرآورده منایــد
و ایــن مرکــز رضایــت کامــل خــود را از ایــن محصــول و خدمــات روبــه رشــد اندیشــکده اینرتنتــی اعــام مــی دارد».
مدیر مرکز فرزانگان تهران
رسکار خانــم امیــری « :ســهولت کار بــا سیســتم رایــا مدرســه عالقــه منــدی بســیاری را ب ـرای ارکان آموزشــی مدرســه بــه وجــود
آورده اســت تــا در بــه روزرســانی آن بــا مدرســه همــکاری الزم را انجــام دهنــد».
مدیر مدرسه راهنامیی منونه دولتی متانت
رسکار خانــم نجفــی « :اندیشــکده اینرتنتــی از تحلیــل و شــناخت مناســبی نســبت بــه قوانیــن و روانشناســی آموزشــی مدرســه
برخــوردار اســت و ایــن مرکــز سیســتم رایــا مدرســه را بـرای رشــد کیفــی مــدارس در عرصــه فــن آوری
نــو پیشــنهاد مــی کنــد».
مدیر دبیرستان منونه دولتی الزهرا(س)
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