
ایرانسلشرکت خدمات ارتباطی 

تیم یادگیری دیجیتال





گسترش شبکه و زیرساخت هاای ایتترنات هاارار در    
(میلیون مشترک40بیش از )سراسر کشور 

«  سرمایه گذاری اجتااعی»طراحی و اجرای پروژر های 
برای گسترش زیرساخت ها، تجهیزات و فرهتگ آموزش

بر بستر ایتترنت

آموزش دیجیتال و ایتترنتی برای ارتقای دانش و 
مهارت های کارکتان و مشتریان و شرکای تجاری

ماموریت ایرانسل در حوزر  
یادگیری دیجیتال



دورر های  آموزش دیجیتال

به زبان های مختلف

متطبق با نیازهای آموزشی  
کارکتان

در دسته بتدی های مختلف

دورر گذراندر شدر  81000مجاوعا 
در یک سال اخیر

دورر آموزشی5000بیش از 

:ویژگی های دورر های آموزش دیجیتال در ایرانسل 

دسترسی آسان و رایگان 
برای هاه کارکتان



کاربر فعال2300

سامانه آموزش
دیجیتال

Gamification

کاربرپستد

گزارش کامل  
فردی،گروهی و تیای

امکان استفادر خارج از 
محیط سازمان

امکان استفادر روی                              
تلپ تاپ، کامپیوتر، موبایل، تبل

:خصوصایت سامانه آموزش دیجیتال ایرانسل



اپلیکیشن دانا



های اپلیکیشن داناویژگی 

1000دورر درسی در قالب موضوعات متفاوت

 نیازهای آموزشی متفاوت مشاهدر لیستی از محتوای آموزشی براساس

 (زدرصورت نیا)انتخاب دورر درسی مورد عالقه و پرداخت هزیته از طریق خود اپلیکشن

 کاربر550000بیش از

قابلیت کتترل فرآیتدهای آموزشی و یادگیری با برنامه ریزی کردن پیش نیازها

 موسسات معتبرقابلیت دریافت مدرک مورد تایید



یادگیری دیجیتال

و  

مسئولیت اجتااعی

در ایرانسل



:اجتااعی در حوزر آموزشسرمایه گذاریپروژر های 

مدارس درخشان

تجهیز مدارس مناطق محروم به   •
تجهیههزار راناهه  اا و انن رهه    
پرسهههرو  و تهههرونگ  ر نههه   

eLearning

مهارت آموزی سربازان

مشهههارا  انراوههها و هرار ههها  •
مهارر آموزا اارانان وظیف   

ارائهه  وروس اههاربروا بههر بوهه ر•
برام  واا ور پروژ  سرباز ما ر

!شروع دوبارر

ی  مکارا انراوا و بنیاو هلم چه •
بههراا ارائهه  وروس وبیرسهه ان و  
ر انکههور بههر بوهه ر برامهه   نههز و

مناطق ز ز   زو  غرب اشور

زش اپلیکیشن برای آمو
و ایتترنت رایگان

 نز انراوا•

وااا انراوا•

ز ون اا رانگان براا اس فاو  ا•
مح واا آموزشی انن وو  

اپلیکیشن



با تشکر


