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ر محترم/شهردار محترم/ مدریعامل محترم   مدری کل محترم/ریاست محترم/فرماندا
 ؛با سالم و آرزوی توفیق روزافزون

 پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(
 
 

 

 

با توجه به شرایط بحران کرونا و مصوبات ستاد ملی بحران کرونا  رساندتراماً ؛ به استحضار میاح

برای انجام امور آموزش و  ITهـای پیشرفته مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از تکنولوژی

هـای بخش هـای آموزش و پرورش و به تبع آن آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاهپژوهش در حوزه

نان و سال سابقه آموزش در حوزه آموزش کارک 18دولتی، موسسه بال اندیشه سپاهان با بیش از 

هـای مدیران بخش دولتی در راستای رسالت خویش اقدام به تأمین زیر ساخت فنی و راه اندازی دوره

نموده  Offlineو   Onlineبه صورت  LMSترین نرم افزارهای آموزش مجاری با استفاده از پیشرفته

با ت را های مورد درخواست آن سازمان/اداره/شرکلذا این موسسه آمادگی دارد دوره است. 

 کمیت و کیفیت مطلوب در بستر آموزش مجازی آنالین برگزار نماید.

 

 آموزش مجازی موسسه بال اندیشه سپاهان LMSمشخصات فنی نرم افزار 

که شرکت کنندگان محترم در  ADOBE Connect دارای سامانه کالس مجازی آنالین مبتنی بر نرم افزار
دوره به صورت آنالین صدا و تصویر مدرس مربوطه را داشته و این امکان نیز وجود دارد که شرکت کنندگان 
در دوره آموزشی به صورت تصویری و صوتی سواالت خود را مطرح و با استاد مربوطه به بحث و تبادل نظر 

و یا فیلم های آموزشی برای شرکت کنندگان، ثبت حضور و بپردازند، همچنین اشتراک گذاری جزوات، کتاب 
غیاب آنالین شرکت کنندگان، کنترل مدت زمان حضور در کالس، ضبط، کنفرانس های صوتی و تصویری، 

ی آنالین، مشاهده ی کل جلسه یا بزرگ نمایی برای و حتی وئدیو از کتابخانه PDFاشتراک پاورپوینت، اسناد 
سؤال کردن با استفاده از پرسش و پاسخ و پاسخ به نظرسنجی، فعال کردن دوربین  دیدن محتوا، چت کردن،

 و میکروفون برای کلیه شرکت کنندگان در دوره وجود دارد.

 

خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطالع کارکنان، مدیران، کارشناسان و کارشناسان ارشد 

                         و اطالعات بیشتر با شماره تلفن سازمان متبوع رسانده شود و جهت هرگونه درخواست
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