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 ایران دروپال   (LMS) آموزش مجازی مدیریت سامانه

 مشاهده نمایید. IranDrupal.comشما میتوانید آخرین نسخه از تغییرات را در آدرس 

 

 

 خوانید:آنچه می

 

 های ممتازویژگی 

 و مشخصات اختصاصی امکانات 

 درخواست صورت در تکمیلی امکانات 

 روش های ایران دروپال 

 سواالت متداول 

  دروپال  بستر نرم افزاریمعرفی :Drupal 

o چرا دروپال؟ چه مزایایی دارد؟ 

o نمونه های جهانی مبتنی بر دروپال 

o نمونه های فارسی مبتنی بر دروپال 

o دروپال چیست؟ 

 برخی پروژه ها 

  نسخه نمایشیDemo 

 چگونه سفارش بدهم؟ 
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 ویژگی های ممتاز

 

 
 بستر نرم افزاری دروپال

 استفاده از بستر دروپال برای اکثر محصوالت

 
 کاربری بسیار آسان و ساده

رابط کاربری بسیار راحت در سطوح محتلف 
 کاربری و مدیریتی

 
 فراوانی امکانات

انبوه نفی سیاست ارائه قطره چکانی امکانات 
 مدیریتی و محتوایی

 
مدیریت جامع و متمرکز محتوا و 

 کاربران

 بهرمندی از پنل یکپارچه مدیریت

 
تعریف سطوح کاربری و سطوح 

 دسترسی نامحدود

 براساس نقش های سفارشی موجود در سازمان

 
 زیرساخت توسعه قدرتمند

 امکان توسعه و اتصال زیرسامانه های مختلف

 
 امنیت اثبات شده

 آناز دروپال و روزمههای مختلفگزارشبراساس

 
امکانات نگهداری و پشتیبانی 

 گسترده

 ارائه مستمر وصله های به روزرسانی

 
 تست بازدیدهای باال

 در پروژه های با رتبه بندی باال و ملی
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  یامکانات و مشخصات عموم

 

 نقش ها تیریمد 

 ها متنوع و منعطف براساس نقش ها یدسترس کنترل .1

 ریمد ،یدانشجو، استاد، مرب شفرضیپ ینقش ها فیتعر .2

 د،یو اسات رانیدب ان،ی)دانش آموزان و دانشجو شفرضیپ ینقش ها یرزومه و ...( برا لیسوابق، فا ،ی)معرف لیپروفا فیتعر .3

 و پرسنل( رانیمد

 همه اعضاء یبرا یوبالگ شخص تیریو مد فیتعر .4

 ینداشته باشد به صورت جزئ ایداشته باشد  یبه آن دسترس دیچه هر نقش باهرآن فیتعر .5

 

 دوره ها تیریمد 

 (یرعمومی)غ یخصوص ای یآن به صورت عموم یو سرفصل ها و درس ها یلیمختلف تحص یدوره ها تیریو مد فیتعر .1

 دوره ها یکاتالوگ برا فیتعر .2

 یجلسات خصوص تیریمد .3

 کالن کالس تیریدوره ها در قالب کالسها و مد عیو تجم یبند گروه .4

 مربوط یدوره ها و محتواها تیریمد یابزارها انواع .5

 دوره ها یبرا ازین شیپ فیتعر .6

 دوره ها و کالس ها یبرا تیو ظرف هیسهم کنترل .7

 ...( از دوره ها ،یمجاز ،یمکان ،یمتنوع )زمان یترم ها و فصل ها تیریو مد فیتعر .8

 کالس ها تیریو مد فیتعر .9

 درس ها تیریو مد فیتعر .10

 ها به هر دوره، ترم، کالس و درس یو چند رسانه ا لهایانواع فا وستیپ امکان .11

 کالس ها یبرا اریاستاد و استاد فیتعر امکان .12

 نمرات شیدرج و نما امکان .13

 هیهر پا یبرا یاختصاص یصفحات، اخبار محتوا فیتعر امکان .14

 آمار و ...( ،ی، تاالر گفتگو، رخداد، نظرسنجPDFصوت، متن،  و،یدیس )ودوره و کال یبرا یآموزش یمحتوا انواع .15

 دوره ایهر کالس  یخودکار برا ای یدوره به صورت دست انیپا نامهیگواه صدور .16

 انیو مرب اءیبا انجمن اول ارتباط .17

 افتخارات شینما .18

 دوره ایهر کالس  یبرا یو خصوص یگفتگو عموم انجمن .19

 النیفارغ التحص بخش .20

 هر کاربر یبرا یخصوص ای یبه صورت عموم یلیتحص عیو وقا میتقو .21
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 یاختصاص یقالبها فیبا امکان تعر WYSIWYG یشگرهایرایآموزش بر اساس و یمحتوا یحرفه ا یو طراح فیتعر .22

 ،یحیتشر یپرسشها ،یقیتطب یپرسشها ،یسواالت چند انتخاب ر،یخ/ی)سواالت بل یآزمون مجاز یجامع و حرفه ا سامانه .23

 و ....( با بانک متمرکز سواالت یتعامل یانواع پرسشها ،یخال یجا یپرسشها ،یگروه یپرسشها

 ویدیو یگالر .24

 و ... یتعامل یدرهایاسال ،یتعامل ینمودارها ،یهوشمند و تعامل یوهایدیمثل و یتعامل یانواع محتوا جادیا .25

 دوره یو برنامه ها رخدادها .26

 ها ینظرسنج .27

 کنفرانس ویدیو .28

 آمار .29

 

 یتجار امکانات 

 در دوره ها و کالسها نیآنال تیو پرداخت و عضو دیخر امکان .1

 تیعضو یمنعطف زمان بند تیریمد .2

 

 و استاندارها ستمهایس ریسا پوشش 

1. Apache Solr Integration 

2. LDAP (Active Directory) and CAS integration 

 SCORM یاستانداردها تیرعا .3

 H5Pبا کتابخانه  HTML5 یتعامل یاز محتوا یبانیپشت .4

 متنوع یارتباط یابزارها .5

 (Messaging) یرسان داخل امیپ سامانه .6

 (Chat) یداخل یگفتگو سامانه .7

 گریده ها امکان کوچک و. بزرگ د و .8

 

 

 امکانات تکمیلی در صورت درخواست

 

 یو اختصاص دیجد یشگرهایرایو فیامکان نصب و تعر .1

 هیریتحر یها یچندرسانه ا ویو متمرکز آرش شرفتهیپ تیریمد .2

 یسفارش یگردش کارها فیتعر .3

 ییمختلف محتوا یدسته ها یمجزا برا یرهایسردب فیو تعر تیریمد .4



 

5 
 

www. IranDrupal .com 

www. IranDrupal .ir 

info@IranDrupal .com 

+98-21-33394633 

 

021 

 

 خبرنامه یاختصاص قالب .5

 (یاضافه )چند زبانگ یها زبان .6

 یخارج یبرنامه ها و سامانه ها ریمختلف جهت ارتباط با سا یارتباط یها سیسرو یطراح امکان .7

 یدیآندرو یها ستمیس ریو تبلت و سا لیموبا قیمرور محتوا و اخبار از طر یبرا یاختصاص دیافزار آندرو نرم .8

، سامانه آموزش TMSبا سامانه آموزش  یساز کپارچهیبر دروپال ) یمبتن ینرم افزار یها ستمیس ریسامانه با سا یساز کپارچهی .9

 ریو سا BPMS یسازمان یندهایفرا تیریسامانه مد، CRM انی، سامانه ارتباط با مشترPMSپروژه  تیری، سامانه مدLMS یمجاز

 (یسفارش یسامانه ها
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 ی ایران دروپالروش ها

 

 
 نظام تعرفه شفاف

اعالم شفاف قیمت ها بدون در نظر گرفتن نوع 
 مشتری

 
 تنوع پیشنهادها و راه حل ها

ارائه راه کارهای مختلف فنی متناسب با زمان و 
 هزینه

 
 تنوع طرح ها

شکست طرح های تکراری و کلیشه ایسعی بر   

 
 استفاده از ابزارهای نوین

 مطالعه و تحقیق مستمر ابزارهای جدید

 
 اعمال استانداردهای به روز
 حرکت همگام با استانداردهای جهانی

 
 پشتیبانی آنالین و پاسخگو

پشتیبانی تا رضایت کارفرما همراه با بسته های 
 متنوع پشتیبانی

 
ت آموزشیبرگزاری جلسا  

برای آَشنایی کارفرما در سهولت استفاده از 
 خدمات

 
 سفارشی سازی

 -ارائه خدمات بر اساس نیازهای خاص کارفرما 
 کد نویسی اختصاصی

 
 واگذاری مالکیت پروژه

تحویل پروژه و امتیازات آن به کارفرما بدون نیاز 
 به قراردادهای پشتیبانی

 

م آن از فعاالن قدیمی و شناخته شده حوزه سامانه های تحت وب و دروپال در ایران میباشد. به طوری که جزو اولین پیشنهادهای ایران دروپال و تی

 است. پایگاه اینترنتی ایران دروپالموتورهای جستجوی اینترنتی برای واژه های مربتط 

، بازدیدهای باال و امنیت را شکل میدهد تیم ایران دروپال در این بخشهمچنین با توجه به حوزه حساس خبری و خبرگزاری ها که غالب تجربه 

 حساس از موارد اثبات شده از سوی این تیم میباشد.
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 سواالت متداول

  

 مزایای انتخاب محصوالت ایران دروپال چیست؟

 .پاسخ به این سوال شماست« چرا ایران دروپال؟»صفحه 

  

 ایران دروپال چگونه است؟فرایند طراحی گرافیک محصوالت 

ما برای سفارش هایی که گرافیک اختصاصی خواسته اند ماکت اختصاصی طراحی می کنیم . این ساختار و ماکت شامل چگونگی چینش محتوا و 

اس گرافیک در باکس ها در صفحات و المانهای گرافیکی مرتبط با موضوع و نام پروژه میباشد. این ماکت با مشارکت و نظر شما و توسط کارشن

 .نرم افزارهای حرفه ای گرافیکی اجراء و پیاده سازی می شود

  

 آیا شما خدمات ثبت دامنه و میزبانی ارائه می کنید؟

ها و سرویس بله؛ ما همراه با اغلب محصوالتمان یک بسته میزبانی استاندارد هدیه میکنیم. اگر خدمات میزبانی مجزا نیاز دارید و یا میخواهید بسته 

اده های مختلف میزبانی را مطالعه کنید به بخش میزبانی مراجعه نمایید. همچنین ثبت دامنه برای مشتریانی که از محصوالت و میزبانی ما استف

 .میکنند انجام میپذیرد

  

 مدت زمان اجراء و تحویل پروژه چقدر است؟

یز برای طراحی و پیاده سازی گرافیک و قالب اختصاصی اضافه میشود. هفته ن 2ساعت میباشد. حدود  48مدت زمان مورد نیاز جهت تحویل پروژه 

 .در صورت وجود صف کاری زمان مناسب در همان مقطع اعالم میگردد

  

سایت من قبال توسط مجموعه دیگری طراحی شده است در صورت استفاده از محصوالت ایران دروپال آرشیو 

 سایت چه می شود؟

در یکی از بانک های اطالعاتی متعارف ، تیم فنی ایران دروپال با ایجاد یک مبدل اطالعات ، آرشیو سایت شما  در صورت ذخیره اطالعات سایت

 .را به نرم افزار خود منتقل می کند

 همچنین تمامی آدرس های مطالب سایت که در موتورهای جستجو ایندکس یا در سایت های مختلف لینک شده اند بعد از انتقال همچنان معتبر

 .و فعال خواهند بود

 .هزینه این انتقال محتوا بعد از بررسی سامانه قبلی و برآورد زمان مورد نیاز جهت انتقال اعالم میگردد
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در صورتی که در ابتدای کار از نسخه های پایه محصوالت ایران دروپال استفاده کنم آیا بعدا قابل ارتقاء به 

 نسخه های بعدی خواهد بود؟

خدمات پس از فروش تمامی نسخه های ارائه شده قابل ارتقاء به نسخه های باالتر می باشد و هیچ نقصی در اطالعات سایت ایجاد  بله ، در مدت

 .نمی گردد

 .هزینه ارتقاء ما به تفاوت قیمت فعلی نسخه قبلی و جدید می باشد

  

کنم که ایران دروپال هیچ جا از امنیت محتوایی و رازداری ایران دروپال چگونه است؟ آیا میتوانم درخواست 

 پروژه من نام نبرد؟

ایران دروپال در طول سابقه خود به شخصیت های حقیقی و حقوقی زیادی خدمات ارائه داده است و اطالعات محرمانه تمامی آنان به کلی سری 

 .و محرمانه تلقی میشود

 .نطور که در مورد پروژه های زیادی این رازداری برقرار استبله، در صورت درخواست هیچ جا نامی از پروژه شما نخواهد رفت، هما

  

 آیا ایران دروپال خدمات ویژه ای برای همکاران خود دارد؟

بله، برای شرکت های فروش محصوالت نرم افزاری و همکاران گرامی این حوزه خدمات ویژه در نظر گرفته میشود. برای اطالعات بیشتر تماس 

 .بگیرید

  

 خدمات پس از فروش چقدر است؟ مدت ضمانت و

 .سال از تاریخ تحویل، ضمانت دارند 1تمامی محصوالت ایران دروپال 

 .سال از تاریخ تحویل، دارای خدمات پس از فروش هستند 3تمامی محصوالت ایران دروپال 

  

 .تماس بگیرید اگر سوال دیگری دارید با ما

  

  

http://irandrupal.com/contact
http://irandrupal.com/contact
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 Drupalمعرفی بستر نرم افزاری : دروپال 

 

 دروپال چیست؟

 GNU نوشته شده و تحت مجوز PHP دروپال یک سیستم مدیریت محتوا اپن سورس و همچنین فریمورک برنامه های تحت وب میباشد که با

سه سال متوالی عنوان بهترین سیستم مدیریت محتوا را از آن برنده چندین جشنواره بین المللی اپن سورس است و  منتشر گردیده است. دروپال

 .خود کرده است

افزونه برای توسعه است. دروپال چه برای برنامه نویسان و توسعه  31000این فریمورک عالوه بر امکانات هسته، دارای بیش از  2015در آگوست 

فراد مبتدی که نیاز به مدیریت وب سایت بدون اطالعات برنامه نویسی دارند، گران وب که نیاز به نوشتن توسعه های پیچیده دارند و چه برای ا

 .مناسب میباشد

، Apache ،IIS ،Lighttpd مثل) را دارد PHP دروپال روی انواع سیستم عامل ها قابل راه اندازی میباشد و از هر وب سروی که توان اجرای

nginx)   مثل) و انوع سیستم های بانک اطالعاتیو MySQL ،MariaDB ،PostgreSQL ،SQLite ،MongoDB و Microsoft 

SQL Server )  پشتیبانی میکند. 

 .واژه آلمانی به معنای قطره میباشد "Drupal" .آغاز گردید 2001در سال  Dries Buytaert ایده دروپال توسط آقای

 .سرعت در حال رشد محبوبیت استدروپال اکنون آزادانه توسط توسعه گران مختلف توسعه پیدا میکند و به 

هزاران وزارت خانه و سازمان دولتی در سطح جهان از این سیستم بهره میبرند. این رقم جدای از سایت های دانشگاهی،  2010طبق آمار در جوالی 

سایت در سطح جهان استفاده میلیون  7.2مدرسه ای، شرکتی، شخصی و غیره است که اگر بخواهیم همه را حساب کنیم در همین تاریخ بالغ بر 

 .کننده آن هستند

 را همچنین قابل عرض است که دروپال برنده چندین جشنواره بین المللی اپن سورس است و سه سال متوالی عنوان بهترین سیستم مدیریت محتوا 

 .است کرده خود آن از

مدیریت محتوایی را به دروپال داد، تیم امنیتی دروپال به دقت پیگیر از نظر امنیتی، عالوه بر اینکه میتوان عنوان یکی از ایمنترین سیستم های 

 .هرگونه گذارش از مشکالت امنیتی آن میباشند و به سرعت این مشکالت در نسخه های اصالحیه، برطرف میگردند

رت های این سیستم ، پروژه ها و های خود از دروپال استفاده میکنند و با قد پروژه انجام تعداد زیادی از شرکت های کوچک و بزرگ برای 

 .سرویس های وب و نرم افزاری متنوع را به مشتریان خود ارائه می دهند

 

 



 

10 
 

www. IranDrupal .com 

www. IranDrupal .ir 

info@IranDrupal .com 

+98-21-33394633 

 

021 

 

 نمونه های جهانی مبتنی بر دروپال

  

  پورتال اصلی ناساnasa.gov 

 پورتال کاخ سفید  :whitehouse.gov 

  وزارت کشور آمریکاdoi.gov 

  وزارت بهداشت آمریکاhhs.gov 

  وزارت انرژی آمریکاenergy.gov 

  وزارت تجارت آمریکاcommerce.gov 

  وزارت حمل و نقل آمریکاtransportation.gov 

  وزارت آموزش و پرورش آمریکاed.gov 

  : دانشگاه آکسفوردox.ac.uk 

  : دانشگاه هارواردHarvard.edu 

  شرکت نفت توتالtotal.com 

 پورتال لینوکس ابونتو  :ubuntu.com 

 شرکت تسالTesla.com  

 نوکسیل یجهان گاهیپا  Linux.com 

  جنرال الکتریکge.com 

 برنامه جهانی غذا  :wfp.org 

 فرمانداری نیویورک  :nysenate.gov 

 استانداری لندن  :london.gov.uk 

 دولت استرالیا  :alrc.gov.au 

 ویتیشبکه ماهواره ای ام  :mtv.co.uk 

 مجله بین المللی اکونومیست  :economist.com 

 و ...  

  

 نمونه های فارسی مبتنی بر دروپال

  

 وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران  :mod.ir 

 )پلیس فضای مجازی )فتا  :cyberpolice.ir 

  استانداری گیالنgilan.ir 
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  استانداری قزوینostan-qz.ir 

  شرکت ارتباطات زیرساختtic.ir 

  شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازیmajazi.ir 

  شرکت مبین نتmobinnet.ir 

 پورتال گروه شرکت های همکاران سیستم  :systemgroup.net 

 خبرگزاری رجانیوز  :Rajanews.com 

 خبرگزاری هسته ای ایران  :Irannuc.ir 

  بیمارستان فارابیپورتال های  :farabih.tums.ac.ir 

 پژوهشگاه ملی مخابرات  :itrc.ac.ir 

 و ... 
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 دروپال؟ چه مزایایی دارد؟چرا 

  

 دروپال متن باز (Open Source) است. 

 دروپال سه سال متوالی به عنوان برترین سیستم مدیریت محتوای جهان برگزیده شده است + بیشتر 

 دروپال چندین سال برنده جایزه امنیت شده است + بیشتر 

 ن یعنی کاهش هزینه های تولید با سفارشی سازی ابزارهای موجود و آماده هزاران ابزار آزاد و رایگان بر بستر دروپال رشد کرده اند. ای

 .توسعه

  رابط کاربری ساده و آسان که در اختیار کاربر نهایی قرار میگیرد و قابلیت مدیریت فرایندها و بخش های مختلف را به ساده ترین روش

 .ممکن فراهم میکند

 است. دروپال انجمن بسیار بزرگ و فعال جهانی دارد و هزاران سایت به آموزش آن  جامعه برنامه نویسان و کاربران دروپال گسترده

میپردازند. این یعنی کارفرما به یک برنامه نویس و یک شرکت انحصاری وابسته نیست و در صورت بروز مشکالت مختلف میتواند تیم 

 .فنی پروژه را تغییر دهد

 است. یعنی به تناسب افزایش نیاز ها و توسعه پروژه میتوان امکانات جدید متنوع را به  دروپال یک بستر توسعه پذیر و با انعطاف باال

 .آن اضافه کرد. امکانات و زیر سیستم هایی که همگی روی یک هسته راه اندازی میشوند

 دیریت ارتباط نیازی نیست برای بخش های مختلف یک سازمان یا شرکت از سامانه های مختلفی استفاده کرد. وب سایت شرکت، م

با مشتریان، مدیریت پرسنلی، مدیریت کتابخانه، فروشگاه، تاالر گفتگو، وبالگ کارمندان، همگی روی یک سیستم یکپارچه راه اندازی 

 .میشوند

 

 پروژه ها برخی

 مطالعه نمایید. ایران دروپالموارد بیشتری از پروژه ها و مشتریان را میتوانید در سایت 

 ایران ای هسته برنامه استراتژیک مطالعات پایگاه ایران ای هسته خبرگزاری 

 ایران پربازدید سایت 100 جزو -رجا  رسانی اطالع پایگاه رجانیوز 

 آوینی شهید هنری فرهنگی موسسه فیلم آوینی 

  (ارشاد وزیر از سرآمد ملی نشان دریافت) 1393 سال در کشور سایت برترین مطهری مرتضیبنیاد علمی فرهنگی شهید استاد 

 آموزاندانش اسالمیهایانجمن اتحادیه ملیپورتال سازان آینده 

 زندگی سبک حوزه در دیجیتال های رسانه جشنواره برتر سایت زندگی متن 

 ایران پربازدید سایت 100 جزو - اسالمی انقالب فرهنگ خبرگزاری نیوز فرهنگ 

 کشور پزشکی چشم قطب - فارابی بیمارستان رسمی پایگاه فارابی بیمارستان 

 پایگاه اطالع رسانی فدراسیون بیس بال بال سافت و بال بیس فدراسیون 

 تهران درخشان استعدادهای دبیرستان تهران حلی عالمه دبیرستان 
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 مسلح نیروهای اجتماعی تامین سازمان رسانی اطالع جامع پورتال آفتاب مهر 

 شهری جامع سایت فلکه 

 پژوهی و دانش نامه انقالب اسالمیبنیاد تاریخ  پژوهی تاریخ بنیاد 

 ژاپن در العالمیه المصطفی جامعه شعبه ژاپن اسالمی مطالعات دانشگاه 

 

 

 

 

 

 DEMOنسخه نمایشی 

 فراهم است. IranDrupal.comامکان مشاهده و آزمایش امکانات این نرم افزار در سایت ایران دروپال 
 

 چگونه سفارش بدهم؟
 را پر نمایید یا با ما تماس بگیرید.« سفارش آنالین»مراجعه کرده و فرم  IranDrupal.comبه سایت ایران دروپال در آدرس 

 

 است محفوظ دروپال ایران برای حقوق کلیه
 است آزاد محتوا بازنشر حق
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