
“نورون"مدرسه موسسه تتا سامانه جامع مدیریت 

طرحمعرفی 



مدرسه هوشمند

مسئوالن عالوه بر آموزش دروس به شکل هوشمند، باید مدرسه را به شیوه ی هوشمند اداره کننددرمدرسه هوشمند، 



مسئلهتعریف 

(مدرسه)عدم وجود سیستم جامع ارتباطی بین ذینفعان سیستم های آموزشی 



تحلیل موقعیت

کارسنجهمکالسیلرنیتوربهسامان تدبینورون

پلت فرم نرم افزاری آنالین

بستر های اطالع رسانی

برنامه ریزی مسیر رشد درسی

پلت فرم ارائه محتوا

مدیریت فرآیند های آموزشی

ارائه پیشنهاد محتوا متناسب با سطح آموزشی

برنامه ریزی مسیر رشد مهارتی

ایجاد گروه های کار تیمی

...  عدم وجود یک مجموعه جامع و یکپارچه



حلارائه راه

طراحی سیستم جامع ارتباطی به منظور ایجاد ارتباط ما بین ذینفعان سیستم های آموزشی



مزایای استفاده

صرفه جویی در زمان
ذخیره یکپارچه اطالعات
ارزیابی تکوینی و برنامه ریزی
شناسایی شکاف های یادگیری
پیشروی همگام با تکنولوژی

کاهش هزینه های جاری



سرفصل های 
خدمات

قبل از سال تحصیلی

درخواست آنالین ثبت نام و کنترل صحت 
اطالعات ورودی کادر و دانش آموز

آزمون ورودی
مصاحبه

مدیریت شهریه
مدیریت قرارداد پرسنلی و دانش آموزان

کاربرانمدیریت 
کالس بندی

برنامه ریزی کالسی

طی سال تحصیلی

(پیام رسان داخلی+ تابلو اعالنات)اطالع رسانی 
(حضور و غیاب/ ارزیابی)مدیریت کالسی 
کتابخانه مجازی

برنامه ریزی تحصیلی
مدیریت طرح درس ها
درگاه پیامکی خدماتی

تقویم اجرایی و آموزشی
داشبورد

مصنوعیبهره گیری از هوش 
سرویس مدرسه

سال تحصیلیپایان 

صدور انواع کارنامه
مدیریت دانش یکساله

التحصیالنباشگاه فارغ 



قابلیت های 
انحصاری نورون

رایگان بودن نرم افزار

راه اندازی با نام مدرسه

سرویس مدرسه

تارتباط با هرگونه سخت افزار قابل اتصال به اینترن

هوش مصنوعی



مثالهایی از کاربرد 
هوش مصنوعی

پیش بینی نتایج آزمون پایان ترم در آذرماه

ارائه گزارشات تحلیلی از اطالعات پیش ثبت نامی

پیشنهاد گرایشات تحصیلی دانش آموزان

ارائه گزارشات مشاوره ای بر اساس نتایج قبلی دانش آموزان



آینده نورون

شناسایی الگوی 
رفتاری

شناسایی نخبگان و 
استعدادها

بهبود فرآیند 
آموزشی فعلی

پیشنهاداتی در 
خصوص آینده 

تحصیلی و مهارتی



با تشکر از همراهی شما


