معرفی شرکت
شرکت همراهان آتیه پاسارگاد ،از بدو تاسیس کار خود را با انجام پروژه های طراحی و پیاده ساازی ساانان
های آنوزش الکترونیک برای سازنان های دولتی همچون دانشگاه شهید بهشتی آغاز نمود و در ادان تجرب خود
را با کتابخان نلی ایران و سازنان نلی جوانان ادان داد.
این شرکت با هدف ارتقای خدنات قابل ارائ این حوزه ،بر توسع نرم افزارهای کاربردی ویژه آنوزش الکترونیکی
همت گمارد ،بطوریک تا کنون شرکت همراهان آتی پاسارگاد با طراحی پروژه های نشارکتی ،اقدام ب سرنای
گذاری نشترک با سازنان های نیم خصوصی و دولتی همچون سازنان نظام نهندسی کشاورزی ،نرکز نشر
دانشگاهی ،کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد نموده است .شرکت همراهان آتیه پاسارگاد با تکیه بر توان
نوآوری و خالقیت ،چشم انداز خود را داشتن سهمی قابل توج در تحقق جانع یادگیرنده ایرانی از طریق
آنوزش الکترونیکی در کشور قرار داده است و به دنبال تجربیات ارزشمند خود در اجرای موفقیت آمیز
پروژه های بزرگ در سطح کشور ،هدف کوتاه مدت خود را توانمندی در عرصه طراحی و پیاده سازی
خدمات ارزش افزوده از طریق مشارکت با سازمانهای بزرگ حوزه فناوری اطالعات قرار داده است.
شرکت همراهان آتی پاسارگاد در حال حاضر با رتب  4شورای عالی انفورناتیک و ضمن برخورداری از بدن
کارشناسی خالق و توانمند ،از شبک ارتباطی نوثری با سازنان های نتولی حوزه فناوری اطالعات برخوردار
است.

شاخه های تخصصی شرکت همراهان
 طراحی و پیاده سازی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
 طراحی و تولید سرویس های نتنی و چندرسان ای بر بستر  MNS ،SMSو MMS





طراحی و تولید سرویس های خدناتی نبتنی بر پیانک
طراحی ایده ها و راهکارهای خدناتی در حوزه VAS
نشاوره در خصوص راهبردهای حوزه  VASدر ارتقاء کسب و کارها
طراحی و پیاده سازی سیستم آنوزش بر بستر نوبایل ()m-learning

 برگزاری دوره های تخصصی آموزشی حضوری و یادگیری الکترونیکی










برگزاری دورههای آنوزشی حضوری و نجازی
طراحی و برگزاری دوره های آنوزش ضمن خدنت سازنانی
راهاندازی زیرساخت نرمافزاری آنوزش الکترونیکی
 سیستم ندیریت یادگیری ()LMS
 کالس برخط ()online class
تولید نحتوای آنوزشی
 نشاوره و نیازسنجی آنوزشی
 شناسایی هیات علمی و تألیف نحتوای اولی
طراحی و پیادهسازی نحتوای الکترونیکی
ارزیابی فراگیران و همچنین نیزان اثربخشی دوره آنوزشی
آنوزش نیروی انسانی جهت راهبری دورههای الکترونیکی (در سازنانها)

 شاخه تخصصی تامین تجهیزات سخت افزاری و شبکه





نشاوره در پروژههای طراحی و توسع شبک و اتوناسیون
طراحی و اجرای شبک های نحلی و Campus LAN
تانین سختافزار و نصب انواع سرور
طراحی و اجرای شبک و سختافزار

 شاخه تخصصی خدمات نرمافزاری
 ارائ خدنات کتابخان نجازی با انکان جستجوی درون نتنی
 ارائ خدنات ویدئو کنفرانس نرمافزاری تحت وب
 دیجیتالیسازی نحتوای چاپی

توانمندیها و خدمات قابل ارائه
 ارائ راه حل جانع جهت پیادهسازی یادگیری الکترونیکی e-learning/m-learning








طراحی و تولید خدنات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت و تلفن همراه ()Value Added Services
نشاوره و سرنای گذاری در تجاری سازی ایده های خالقان در حوزه تجارت الکترونیک
نشاوره ،طراحی و پیادهسازی ایده های جدید در حوزه کسب و کارهای نبتنی بر وب
انجام فعالیتهای پژوهشی در حوزه فناوری اطالعات و ارائ نتایج ،در قالب نکتوب و چندرسان ای
اجرای پروژههای نستندسازی و ندیریت دانش سازنانی
ارائ خدنات طراحی و پیادهسازی نرمافزار و اپلیکیشن نوبایل
ارائ خدنات بازرگانی و تانین عمده اقالم ICT

پروژه های انجام شده توسط شرکت همراهان













طراحی و پیاده سازی سانان آنوزش الکترونیکی دانشگاه شاهید بهشاتی ،کتابخانا نلای ایاران ،ساازنان نلای
جوانان ( 6831تا )6831
طراحی سرویس و تولید نحتوای پیانکی (نحتوای آنوزشی ،نسابق  ،تعانلی) برای سارویس هاای ارزش افازوده
اپراتورهای همراه اول و ایرانسل ( 6816( )MNS ،SMSتا کنون)
تدوین طرح کسب و کار جانع تولید خدنات ارزش افزوده بر بساتر تلفان ثابات ،تلفان هماراه و  ADSLبارای
نخابرات شیراز ()6816
نشارکت و سرنای گذاری در طراحی و پیاده سازی سانان آنوزش الکترونیک نظام نهندسی کشاورزی ()6816
نشارکت و سرنای گذاری در طراحی و پیاده سازی دوره آنوزش نجازی تدوین رسال و پایان نان با نرکاز نشار
دانشگاهی()6816
طراحی و پیاده سازی سانان آنوزش الکترونیکی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ()6816
طراحی و پیاده سازی سانان آنوزش الکترونیکی و تولید نحتوای الکترونیکی آناوزش ضامن خادنت کارکناان
وزارت کار ،رفاه و تانین اجتماعی ()6816
طراحی و تولید نوبایل اپلیکیشن های خدناتی ( 6816تا کنون)
ارائ طرح نوین آنوزش نشاغل خانگی با استفاده از رویکرد آنوزش نجازی ب وزارت کار ،رفاه و تانین اجتمااعی
()6811
تدوین اسناد جانع راهبردی و نستندسازی پایلوت پژوهشی شبک نلی اطالعات (شامیم) با سافارش شارکت
نشر الکترونیک و نظارت نرکز تحقیقات نخابرات ( 6811و )6816
طراحی نرم افزار همیارآنوزش شبک نلی اطالعات (شمیم) ب سفارش شرکت نشار الکترونیاک و نظاارت نرکاز
تحقیقات نخابرات و طرح نطالعاتی در حوزه آنوزش بوسیل  6811(ipTVو )6816
طراحی و برقراری شبک انن هاستینگ برای سازنان صدا و سیما

 تولید نحتوای الکترونیکی دروس نقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیاام ناور و ساازنان فنای حرفا ای( 6811و
)6816
 نستندسازی فعالیتها و دستاوردهای چهارسال نعاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ()6831
 طراحی و پیاده سازی سانان جستجوی اسناد دیجیتال ب سفارش شرکت نشر الکترونیک ایران بارای انتشاارات
انیرکبیر ،انتشارات سوره نهر و شرکت بهین سازی نصرف سوخت ()6831

مشتریان شاخص شرکت همراهان
شرکت پیام پرداز رایان ایلیا

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

شرکت راهکار سرزنین هوشمند

جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید
بهشتی

شرکت فناوری اطالعات و
ارتباطات کاریان

سازنان فنی و حرف ای

شرکت تدبیرگستران بهین ساز

کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد
اسالنی

نوسس راهکار همراه وسناد

سازنان نظام نهندسی کشاورزی

دانشگاه شهید بهشتی

سازنان صدا و سیما

سازنان اسناد و کتابخان نلی
ایران

شرکت نشر الکترونیک ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

دبیرخان شورای عالی اطالع
رسانی

انتشارات سوره نهر

سازنان نلی جوانان

نوسس فرهنگی آنوزشی تبیان

شرکت بهین سازی نصرف
سوخت کشور

شرکت ایرانسل

سازنان اسناد و ندارک علمی
ایران

شرکت نبین وان

نرکز نشر دانشگاهی

نرمافزار سیستم مدیریت یادگیری)(LMS- Learning Management System

نرمافزار سیستم ندیریت یادگیری ،سازوکاری نجازی برای ندیریت فرآیند یادگیری یاددهی ارائ نیکناد.
این نحصول با رویکردی دانشنحور نجموع ای غنای از سارویسهاای همزناان ( )Synchronousو ناهمزناان
( )Asynchronousرا ارائ نیدهد .این سیستم ندرسان را قادر نیسازد تا در طی ندت برگزاری دوره با بهاره-
گیری از ابزارهای نتنوع و ب فراخور نیاز ،نسبت ب تدریس نباحث آنوزشی با ارائ و دریافت بازخورد و همچنین
نمیزی سطح علمی فراگیران اقدام نمایند .از سوی دیگر ،با توج ب نعماری استاندارد ب کار رفتا در طراحای
سیستم ،نیتوان با حداقل هزین آن را با سایر نحصوالت نرمافزاری سازنان ،یکپارچ نمود.
 از مهمترین ویژگیها و ابزارهای آموزشی این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
ندیریت اسناد و نحتویات آنوزشی ب دو صورت درختواره نوضوعی و برنان زنانی
نمایشگر ارائ ()Presentation Viewer
همخوانی با استانداردهای رایج نحتوا نظیر  LAMS ،SCORM ،IMSو ....
آزنونهای الکترونیک ()e-Exam
انکان ارسال تکالیف و انتیازدهی
نسیرهای آنوزشی ()Learning Path
انجمن ()Forum
کارگاههای آنوزشی فردی و گروهی
سیستم اطالع رسانی اخبار
تقویم فارسی و انکان زنانبندی کلی فعالیتهای کاربر
اتاق گفتگو
انکان ارزیابی رکوردهای فراگیران ()Log in
ارائ گزارش عملکرد در فایلهای اکسل و تحلیل آناری نتایج
ارسال ایمیل و پیام آفالین
واژهنان
پروفایل شخصی کاربر
راهنمای کاربر
تعریف نقش و سطوح دسترسی نتعدد با انکان ویرایش
انکان طراحی انواع سوال و تست
برنان ثبت نام و یا قابلیت اتصال با سیستم ثبت نام الکترونیکی

نراحل نصب و پیاده سازی LMS

 .6تحلیل وضع
نوجود سازنان

 .0نیازسنجی و
نمیزی زیرساخت ها

 .8نصب سیستم
عانل

 .4راهبری نرم افزار

یکی از ویژگیهای این نرم افزار ک آنرا نسبت ب سایر نرم افزارهای نشاب نوجود نتمایز نیسازد ،انکان ایجاد
سطوح دسترسی برای هر تعداد نقش آنوزشی تعریف شاده توساط نشاتری (از جملا اساتاد ،دساتیار اساتاد،
کارشناس آنوزش ،ندیر آنوزش و )...همچنین با توج ب ساختار سازنانی واحد آنوزش سازنان نورد نظر نای-
باشد.
الزم ب ذکر است شرکت همراهان انکان افزودن نرمافزار ویدئو کنفرانس و یا سایر نرم افزارهایی با قابلیت ارتباط
ب  LMSرا نیز دارا نیباشد .نرمافزار ویدئوکنفرانس ،نحصول دیگر این شرکت اسات کا باا سیساتم نادیریت
یادگیری همخوانی کانل دارد ،ب نحوی ک کاربران پس از ورود ب سیستم ندیریت یادگیری بر حساب ساطوح
دسترسی تعریف شده قادر خواهند بود در زنان نعین در کالس آنالین با کمک ویدئو کنفرانس شرکت نمایند.

ویژگی های خدمات شرکت همراهان برای سامانه مدیریت آموزش مجازی ()LMS

نیازسنجی
زیرساخت و
نشاوره تخصصی

طراحی  LMSو
ورود اطالعات
کاربران

آنوزش نیروی
انسانی

ویژگی های خدنات
شرکت همراهان

 8ناه خدنات
پشتیبانی رایگان

 انواع خروجیهای نهایی خدمات همراهان






ورود اطالعات اولی در سیستم
تعریف نقشهای آنوزشی نورد نظر در سیستم
بست آنوزشی نرم افزار
بست خدنات پشتیبانی نرمافزاری

نرم افزار ویدئو
کنفرانس

 طراحی و پیاده سازی سامانه آموزش مجازی
شرکت همراهان آتیه پاسارگاد ،ب کمک تیم اجرایی نتخصص و نجارب در حاوزه طراحای و پیااده ساازی
سانان آنوزش نجازی ،سابق درخشان و قابل اعتمادی را در پروژه های انجام شاده از خاود با جاای گذاشات
است ،ک از آن جمل نی توان ب طراحی و پیاده سازی سانان آنوزش نجاازی بارای دانشاگاه شاهید بهشاتی،
کتابخان نلی ایران و سازنان نلی جوانان اشاره کرد.
شرکت همراهان آتی پاسارگاد با تکی بر تجرب و توانمندی خود هم اینک س پروژه بزرگ نلی در حوزه آنوزش
نجازی در دست پیاده سازی دارد .این شرکت دانش حاصل از تجربیات خاود در پیااده ساازی ساانان آناوزش
نجازی را ب شرح زیر در پروژه ها ب کار نی گیرد:

تحلیل وضع نوجود سازنان
نیازسنجی و نمیزی زیرساختها
برنان ریزی آنوزشهای الکترونیکی
تدوین آیین نان ها و نقررات

مراحل راه اندازی سامانه
آموزش مجازی

طراحی ساختار سازنانی و شرح وظایف نیروی انسانی
طراحی فرایندهای کاری واحد ندیریت آنوزش الکترونیک
تهی طرح تجهیز واحد آنوزش و واحد تولید نحتوا
سفارشی سازی سیستم ندیریت یادگیری LMS
آنوزش اساتید ،آنوزشیاران ،کاربران و پرسنل

 مزیت های رقابتی شرکت همراهان در پیاده سازی سامانه آموزش مجازی

نزیت رقابتی شرکت همراهان ،توانمندی در انجام کلی فرایندهای پروژه پیاده سازی سانان آنوزش نجازی ،در
داخل شرکت نی باشد ک در نتیج قیمت تمام شده خدنات قابل ارائ را برای نشتریان ب حداقل نی رساند.
همچنین با انجام نیاز سنجی و تحلیل وضعیت نوجود ،پیش از آغاز پروژه و ارائ نشاوره تخصصای با نشاتری
برای شناسایی اولویت ها ،بهبود برنان ریزی را از نظر زنان و هزین برای نشتریان ب دنبال خواهد داشت.
رویکرد نشتری
نداری و تاکید
بر رضایت
نشتری
تدوین
فرایندهای
کاری همراه با
نمیزی نستمر

ارائ نشاوره
تخصصی قبل از
آغاز کار

ویژگیهای خدنات
شرکت همراهان

آنوزش نیروی
انسانی سازنان
همزنان با بهره
برداری از پروژه

سفارشی سازی
LMSنطابق با
نیاز سازنان

 چارت سازمانی واحد دورههای الکترونیکی








فایل شرح شغل و شرح وظایف نیروی انسانی
فایلهای آنوزشی
چارت فرایندهای کاری واحد دورههای الکترونیکی
تولید بست آنوزشی
گرافهای تحلیل نتایج نیازسنجی اولی
آیین نان های آنوزشی
بست خدنات پشتیبانی نرمافزاری

 تولید محتوای الکترونیکی
شرکت همراهان آتیه پاسارگاد با تکی بر کارشناسان تولید نحتوای نجرب خود انکان انجام پروژه های تولید
دروس الکترونیکی در فرنت های Html ، Flashو یا ترکیبی این دو قالب را دارد.

شرکت همراهان با ایجاد خط تولید نحتوای الکترونیکی و سیستم کنترل کیفیت دقیق ،پتانسیل پذیرش پاروژه
های بزرگ تولید نحتوا را در شرکت ایجاد کرده است و دانش حاصل از تجربیات خود در تولید نحتاوای دروس
الکترونیکی را ب شرح زیر در پروژه ها ب کار نی گیرد.














تدوین طرح کلی درس
آنوزش اساتید جهت تدوین نحتوا
تکمیل فرمهای تولید نحتوا
ندیریت ننابع انسانی
طراحی عملی طرح درس
تایپ و ویرایش و نتون تهی شده
سناریو سازی
اسالیدبندی ،طراحی گرافیکی و جستجوی تصاویر
طراحی عناصر غیر نتنی (جداول و نمودارها)
طراحی خودآزنایی در نتن ،آزنون ،تکلیف ،کارگاه آنوزشی
همبندی قطعات نحتوا
صداگذاری و ویرایش صدا
تهی فایلهای خروجی نهایی

ویژگیهای خدمات تولید محتوای الکترونیکی شرکت همراهان

رعایت سلسل نراتب
نحتوای آنوزشی در
ندل SCORM

رعایت اصول تولید
نحتوا طبق استاندارد
SCORM

ب کارگیری روش
تولید بهین جهت
صرف جویی در
هزین ها

نمیزی نستمر
فرایند و نحصول
نهایی

ارائ خروجی نحتوای
قابل استفاده نجدد و
قابل شناسایی

ارائ نشاوره تخصصی
قبل از آغاز کار

طراحی آزنون و
فعالیت گروهی
الکترونیکی

ارائ چک لیستهای
نمیزی نحتوای
الکترونیکی

 انواع خروجی های نهایی محتوا برای کارفرما و ارائه:





انواع فایل های نحتوای الکترونیکی در دو سطح کیفی نتناسب با پهنای باند اینترنت در قالاب هاای ،Flash
 ،Word ،PDFفایل های صوتی و فایل های تصویری ارائ های استاد
چک لیست نمیزی نحتوای الکترونیکی
فرم قراردادهای نربوط
بست خدنات پشتیبانی نرم افزاری

 نرمافزار ویدئو کنفرانس
نرمافزار ویدئو کنفرانس ،نرمافزاری است نبتنی بر وب ،برای برقراری تعانل تصاویری و صاوتی هامزناان نیاان
کاربران .این نحصول ،نجموع ای از ابزارهای نورد نیاز جهت برگزاری ویدئو کنفرانس در قالاب کاالس درسای،
جلسات کاری یا هر نوع جلس دیگر را بدون نیاز ب حضور فیزیکی افراد در یک نحل ،ارائ نیدهد .این سیستم
ندیران ،ندرسان و یا کاربران را قادر نیسازد تا در طی ندت برگزاری جلس با بهرهگیاری از ابزارهاای نتناوع،
نسبت ب انتقال نفاهیم نورد نظر خود ب صورت صوت ،تصویر ،نتن و یا انواع فایلها با ارائ و دریافت باازخورد
نناسب از نخاطب ،اقدام نمایند .با توج ب نعماری فنی ب کار رفت در این نرمافزار ،نیتوان ب سادگی آن را با
سایر نحصوالت نرمافزاری یکپارچ نمود.

 از مهمترین ویژگیها و ابزارهای این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:










تخت سفید
 نمایش presentation
 نمایش فایلهای تصویری ،نتنی ،چند رسان ای و فیلم
 انکان درج نتن و ترسیم خطوط و اشکال با استفاده از قلم نوری و نوس
ارسال صدا و تصویر شرکت کنندگان در دو حالت:
 یک نفر بر روی بقی (6ب  )nنظیر کالس درس
 هم برای هم ( nب  )nنظیر جلسات بین همکاران دفاتر نختلف یک شرکت
ارتباط نتنی عمونی()text chat
تعریف نقشهای admin ،partner ،presenter
تنظیم واسط گرافیکی کاربر و نیز پهنای باند و دسترسی ب شبک
برگزاری نظرسنجی و نشاهده نتایج لحظ ای ب صورت گرافیکی
همخوانی با سیستم ندیریت یادگیری (نحصول دیگر این شرکت)

