به نام خدا

به اطالع کلیه همکاران گرامی می رساند ،نظر به استقرار نرم افزار های فراگیر آموزش ،یادگیری الکترونیکی ( )LMSو سامانه ارزیابی
عملکرد ضمن مطالعه توضیحات ارائه شده در خصوص قابلیت سامانه های مربوطه ،جهت ورود به نرم افزار به روش ذیل اقدام نمایید.
سامانه فراگیر آموزش :

جهت سهولت بهره برداری از تمامی فرآیند های آموزشی و ایجاد بستری پویا به منظور مشاهده ،اطالع و ارتباط فراگیران با واحد
آموزش جهت اجرای نیاز سنجی ها ،انجام اثر بخشی ها و ...در سازمان می باشد .در این سامانه میتوانید شناسنامه آموزش خود را
ببینید ،درخواست دوره برای رابط آموزش خود بفرستید و فرم های مربوط به سنجش اثربخشی دوره را مشاهده و اقدام به تکمیل
آن ها نمایید.
از طریق آدرس زیر وارد سامانه شوید:

 -1آدرس  tms.bpc.co.irتایپ نمایید.
-2در  tabسامانه فراگیر آموزش (کارکنان سازمان) یوزر و پسورد وارد نمایید .یوزر شما کد پرسنلی و پسور  123456می
باشد .لطفا پس از ورود با کلیک بر نام خود و مشاهده پروفایل نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید.
 -3جهت آموزش بیشتر در مورد نرم افزارهای حوزه آموزش و یادگیری لطفا به آدرس های زیر مراجعه شود.
لینک دانلود راهنمای کاربری نرم افزار سامانه فراگیر آموزش (ویژه کارکنان سازمان)
http://s12.picofile.com/file/8403224376/IdeaSystemHelp.pdf.html
لینک دانلود فیلم آموزشی نرم افزار سامانه فراگیر آموزش (ویژه کارکنان سازمان)
http://s4.picofile.com/file/8369335468/IdeaSystemHelp.rar.html

سامانه یادگیری الکترونیکی : LMS

در این سامانه می توانید دوره های آموزشی بصورت آنالین و آفالین مطابق با طرح درس و منابع آموزشی که آپلود خواهد شد را
گذرانده و از قابلیت جلسات آنالین نیز استفاده نمایید.
از طریق آدرس زیر وارد سامانه شوید:

 -1آدرس  tms.bpc.co.irتایپ نمایید.
-2در  tabیادگیری الکترونیکی (یادگیری و آزمون) یوزر و پسورد وارد نمایید .یوزر شما کد پرسنلی و پسور  123456می باشد.
لطفا پس از ورود با کلیک بر نام خود و مشاهده پروفایل نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید.
-3جهت آموزش بیشتر در مورد نرم افزارهای حوزه آموزش و یادگیری لطفا به آدرس های زیر مراجعه شود.

لینک دانلود راهنمای کاربری نرم افزار مدیریت یادگیری و آزمون الکترونیکی (ویژه فراگیران)
http://s7.picofile.com/file/8391035818/IdeaLMSHelp_for_learner.pdf.html

لینک دانلود راهنمای کاربری نرم افزار ادوب کانکت
http://s6.picofile.com/file/8391035676/AdobeConnectHelp.pdf.html
لینک دانلود راهنمای کاربری نرم افزار ادوب کانکت ()HTML
http://s6.picofile.com/file/8391035976/Adobe_Connect.zip.html

لینک دانلود فیلم آموزشی کالس مجازی یا وب کنفرانس ()Adobe Connect
https://www.aparat.com/playlist/545899

سامانه جلسات آنالین
در سامانه یادگیری الکترونیکی می توان از قابلیت جلسات آنالین استفاده نمود .از طریق آدرس زیر وارد جلسه شوید:

 -1آدرس  tms.bpc.co.irتایپ نمایید.
-2در  tabیادگیری الکترونیکی (یادگیری و آزمون) یوزر و پسورد وارد نمایید .یوزر شما کد پرسنلی و پسور  123456می باشد.
لطفا پس از ورود با کلیک بر نام خود و مشاهده پروفایل نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید.
-3در  tabجلسات آنالین کلیک نمایید .جلسات فعال شما نمایش داده می شود.
-4جهت آموزش بیشتر در مورد نرم افزار ادوب کانکت لطفا به آدرس های زیر مراجعه شود.
لینک دانلود راهنمای کاربری نرم افزار ادوب کانکت
http://s6.picofile.com/file/8391035676/AdobeConnectHelp.pdf.html
لینک دانلود راهنمای کاربری نرم افزار ادوب کانکت ()HTML
http://s6.picofile.com/file/8391035976/Adobe_Connect.zip.html

لینک دانلود فیلم آموزشی کالس مجازی یا وب کنفرانس ()Adobe Connect
https://www.aparat.com/playlist/545899

سامانه ارزیابی عملکرد:

این سامانه در فاز استقرار می باشد و در حال حاضر از قابلیت تکمیل پرسشنامه های جاری (نظیر پرسشنامه رضایت شغلی) در
سازمان استفاده خواهیم نمود.
از طریق آدرس زیر وارد سامانه شوید:

 -1آدرس  tms.bpc.co.irتایپ نمایید.
-2در  tabسامانه ارزیابی عملکرد (مدیران و کارکنان) یوزر و پسورد وارد نمایید .یوزر شما کد پرسنلی و پسور  123456می
باشد .لطفا پس از ورود با کلیک بر نام خود و مشاهده پروفایل نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید .در قسمت پرسشنامه ،پرسشنامه
های جاری شما نمایش داده می شود.
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