
امروزه با گسترش فناوری و دسترسی گسترده به اینترنت و گوشی های تلفن همراه هوشمند، 
زندگی انسان ها به سمت استفادة هر چه بیشتر از فناوری های دیجیتال سوق پیدا کرده است.

این تغییر و تحول در سبک زندگی، نحوة مطالعه و درس خواندن دانش آموزان را نیز تحت الشعاع 
قرار داده است و آن سبک و سیاق درس خواندن قدیمی، کم کم در شرف منسوخ شدن است.

این روزها نوجوانان بیشتر وقتشان را با گوشی های تلفن همراه خود می گذرانند، پس بهتر است از 
این طریق نیز به مطالعة دروس خود بپردازند.

بانک سؤال در اپلیکیشن قبولی بسیار پربار 
است و در آن از تمامی رشته ها سؤاالتی 
کاماًل به روز وجود دارد. این به شما امکان 
آزمون سازی با توجه به سؤاالت موجود را 
می دهد و فرصتی مناسب است تا خودتان 
را با توجه به سؤاالت موجود محک بزنید و 
میزان آمادگی تان را بسنجید.

برنامه ریزی درسی هوشمند از دیگر 
که  است  قبولی  اپلیکیشن  امکانات 
توسط رتبه های برتر کنکور سال پیش 
اختصاصی  کاماًل  شده،  برنامه ریزی 
روزانة  برنامه های  با  مطابق  و  بوده 
مدرسه یا آزمون هایی است که شما 
در طی هفته، خودتان را برایشان آماده 
می کنید. همچنین صفحات تست خیز 
نشان  شما  به  بخش  هر  طالیی  و 
برای  شوید  متوجه  تا  می شود  داده 
کدام قسمت های کتاب بیشتر وقت 

بگذارید. 
قبل از شروع هر برنامه از شما پرسیده 
چقدر  ذهنیتان  آمادگی  که  می شود 
است و شما باید با توجه به هر میزان که آماده هستید 
پاسخ بدهید. عالوه بر آن، میزان تمرکزی که روی هر درس 

باید بگذارید نیز در اول هر برنامه نشان داده می شود.

کتاب های موجود در نرم افزار کاربردي قبولی همگی 
از کتاب های ناشران معتبر کشور هستند و قیمت 
آن ها تا 70 درصد کمتر از نسخة چاپی آن هاست. 
با  کامالً  کتاب ها  این  که  کنیم  فراموش  نباید  ولی 
کتاب های PDF متفاوت اند چون از نوع کتاب های 

تعاملی می باشند.
تفاوت کتاب PDF و تعاملی این است که در کتاب های 
PDF شما فقط قادر به دانلود و مطالعة آن ها هستید، 
اما کتب تعاملی به شما امکان انجام کارهایی را روی 
کتاب می دهند. به عنوان مثال شما در اپلیکیشن قبولی 
می توانید بعد از مطالعة هر فصل از کتاب، تست بزنید 
و حتی کارنامة آزمون مربوطه را نیز بعد از پایان 
با نقاط قوت و ضعف خود  تست مشاهده کنید و 
آشنا شوید. پاسخ های تشریحی هر کدام از تست ها 
نیز در صورت تمایل برایتان نمایش داده می شود.

حوزة  در  موفق  کاربردي  نرم افزارهاي  از  یکی   
آموزش، اپلیکیشن قبولی است که از سازمان مدیریت 
کیفیت ابزار آموزشی وزارت آموزش وپرورش مجوز 
اپلیکیشن  برترین  به عنوان  دوره  دو  در  و  دارد 
آموزشی کشور در جشنوارة وب و تلفن همراه مقام 
کاربردي  نرم افزار  است.  کرده  کسب  را  نخست 
دانش آموزان  کمک  به  همیار  یک  به عنوان  قبولی 
آمده و درس خواندن را برای آن ها آسان تر می کند 
و در دو نسخة دانش آموزان و مدارس در کافه بازار 
و گوگل پلی ارائه شده که روی گوشی و 
تبلت و دیگر پلتفرم ها قابل نصب است. 
بیش از 300/000 کاربر از قبولی استفاده 

می کنند و امتیاز آن 4/7 از 5 است.
از جمله امکانات موجود در اپلیکیشن قبولی نسخة 
ناشران معتبر،  به کتاب های  دانش آموزان می توان 
برنامه ریزی درسی، بانک سؤال و مشاوره اشاره کرد 

که هر کدام به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

برنامه ریزی درسی هوشمند از دیگر 

توسط رتبه های برتر کنکور سال پیش 
اختصاصی  کاماًل  شده،  برنامه ریزی 
توسط رتبه های برتر کنکور سال پیش 
اختصاصی  کاماًل  شده،  برنامه ریزی 
توسط رتبه های برتر کنکور سال پیش 

روزانة  برنامه های  با  مطابق  و  بوده 
مدرسه یا آزمون هایی است که شما 

می کنید. همچنین صفحات تست خیز 

کدام قسمت های کتاب بیشتر وقت 
بگذارید. 

قبل از شروع هر برنامه از شما پرسیده 
چقدر  ذهنیتان  آمادگی  که  می شود 

قرار داده است و آن سبک و سیاق درس خواندن قدیمی، کم کم در شرف منسوخ شدن است.

اپلیکیشن  برترین  به عنوان  دوره  دو  در  و  دارد 
آموزشی کشور در جشنوارة وب و تلفن همراه مقام 
کاربردي  نرم افزار  است.  کرده  کسب  را  نخست 
دانش آموزان  کمک  به  همیار  یک  به عنوان  قبولی 
آمده و درس خواندن را برای آن ها آسان تر می کند 
و در دو نسخة دانش آموزان و مدارس در کافه بازار 

می کنند و امتیاز آن 
از جمله امکانات موجود در اپلیکیشن قبولی نسخة 

بانک سؤال در اپلیکیشن قبولی بسیار پربار 
است و در آن از تمامی رشته ها سؤاالتی 
کاماًل به روز وجود دارد. این به شما امکان 
است و در آن از تمامی رشته ها سؤاالتی 
کاماًل به روز وجود دارد. این به شما امکان 
است و در آن از تمامی رشته ها سؤاالتی 

آزمون سازی با توجه به سؤاالت موجود را 
می دهد و فرصتی مناسب است تا خودتان 
را با توجه به سؤاالت موجود محک بزنید و 
میزان آمادگی تان را بسنجید.
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پیام رسان این نرم افزار کاربردي قبولی هم 
عمل  اجتماعی  پیام رسان  شبکه های  مانند 
و  پیام  دریافت  و  ارسال  امکان  و  می کند 
تکالیف بین معلم و دانش آموزان را تسهیل 
طریق  این  از  معلمان  همچنین،  می بخشد. 
می توانند رویدادهای مهم را به دانش آموزان 

اطالع رسانی کنند.
از  خودکار  به صورت  نیز  کالس ها  شروع 
طریق پیامک به دانش آموزان ابالغ می شود.

شامل  نیز  دانش آموزان  مشارکت  میزان 
مواردی از قبیل تعداد کالس هایی است که 
هر فرد در آن ها حضور داشته و نیز مدت  
می دهد.  نشان  را  آن ها  در  حضور  زمان 
همچنین، امکان پیوستن به کالس ها در حین 

برگزاری آن ها به راحتی میسر است.

دسکتاپ  صفحة  اشتراک گذاری  امکان 
برای معلمان و نمایش فایل های پی دی اف و 

پاورپوینت نیز برای آن ها وجود دارد.
چت و گفت وگو در داخل کالس ها نیز میسر 
است تا دانش آموزان بتوانند به راحتی تبادل 
اطالعات و سؤال های خود را مطرح کنند. 
همچنین، امکان چت و گفت وگوی شخصی 

دانش آموزان با معلمان در این اپلیکیشن وجود دارد.
از نکات جالب توجه اپلیکیشن قبولی نسخة مدرسه ها می توان به این 
اشاره کرد که دانش آ موزان می توانند بدون اتصال به اینترنت و از طریق 
تلفن شهری نیز سر کالس ها حاضر شوند و به صورت صوتی از کالس 
استفاده کنند و هرگاه به اینترنت دسترسی یافتند، کالس ضبط شده را 

مشاهده کنند.

کالس آنالین در نرم افـزار کاربـردي قبـولی کیفیت باالیی 
دارد و اینترنت مصرفی به صورت نیم بها محاسبه می شود. این 
یعنی در این کالس ها حجم اینترنت مصرفی شما نسبت به 
دیگر کالس های آنالین نصف می شود. امکان ضبط کالس با 
بهترین کیفیت وجود دارد. تا یک ماه به صورت ذخیره شده 

باقی می ماند و امکان بازپخش دارد.
از   تختة وایت برد آنالین 
کالس های  امکانات  دیگر 
قبولی آنالین است که هم 
معلم و هم شاگرد می توانند 

روی آن بنویسند.

مشـاوره هـم در نـرم افـزار کاربـردي قبولی توسط 
برگزیـدگان آزمون هـای کشــوری انجـام مـی شود. 
مشـاوران در جلسـاتی که به صـورت تلفـنـی برگزار 
می شوند، به موضوعاتی کلیدی از قبیل فنون بهسازی 
حافظه، تحلیـل آزمـون، ایرادهـای شخصـی در مـدل 
درس خوانـدن، تکنیک های تمرکز و حذف کتـاب یـا 
سرفصل های آن اشاره می کنند. همچنین، مسائلی از 
قبیل خط کشی و خالصه نویسی و نمودارکشی کتاب ها، 
تغذیه و خـواب صحیـح در دوران امتـحان، تـقویت 
درس های ضعیف و تثبیت درس های قوی و یاددهی 
روش تحلیل آزمون در جلسات مشاوره مطرح و به 

آن ها پرداخته می شود.
اپلیکیشن قبولی یک نسخه ویژة مدرسه ها و مؤسسات نیز 
دارد که امکاناتی نظیر کالس آنالین، آزمون آنالین، میزان 
مشارکت معلم و دانش آموز و پیام رسان را در بر می گیرد و 

شرح آن ها به صورت زیر است:

مشـاوره هـم در نـرم افـزار کاربـردي قبولی توسط 
برگزیـدگان آزمون هـای کشــوری انجـام مـی شود. 
مشـاوران در جلسـاتی که به صـورت تلفـنـی برگزار 
می شوند، به موضوعاتی کلیدی از قبیل فنون بهسازی 
حافظه، تحلیـل آزمـون، ایرادهـای شخصـی در مـدل 

سرفصل های آن اشاره می کنند. همچنین، مسائلی از 
قبیل خط کشی و خالصه نویسی و نمودارکشی کتاب ها، 
تغذیه و خـواب صحیـح در دوران امتـحان، تـقویت 

آن ها پرداخته می شود.

برای معلمان و نمایش فایل های پی دی اف و 
پاورپوینت نیز برای آن ها وجود دارد.

چت و گفت وگو در داخل کالس ها نیز میسر 

شامل  نیز  دانش آموزان  مشارکت  میزان 
مواردی از قبیل تعداد کالس هایی است که 

برگزاری آن ها به راحتی میسر است.

آزمون آنالین از دیگر امکانات نرم افزار کاربردي قبولی است. 
در این آزمون ها دانش آموزان می توانند تست بزنند و گزارش 
تعداد  شامل  گزارش  این  ارسال  شود .  معلم  برای  آن ها  کار 
پاسخ های صحیح و غلط، همچنین سؤاالت پاسخ داده نشده و 

درصد دانش آموز در آزمون است.
میزان مشارکت معلم به مدیر مدرسه یا مؤسسه نشان داده 
می شود که هر معلم چند کالس برگزار کرده، هر کالس چند 
ساعت بوده و چند دانش آموز در آن کالس حضور داشته اند. 
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