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  61 از 3 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  :دانش آموزيجديد معرفي سامانه 

كاربرد تكنولوژي اطالعات در پشتيباني از فعاليتهاي عملياتي و اجرايي در مدارس در جهت جمع آوري، نگهداري، كاربري و در  

نهايت گزارشگيري هاي متمركز از اطالعات ثبت شده ميباشد. عملكرد سيستم به گونه اي طراحي گرديده است تا بتواند كليه 

 نيازهاي اجرايي و عملياتي در تمامي سطوح را تحت پوشش قرار دهد.

 مسئوليتينه ها و حيطه هاي مديران سازمان را در زمرا فراهم نمايد تا بتواند نيازمندي هاي ابزاري اين سيستم ميتواند 

  حرفه اي آنان، بادقت، در زمان مناسب و شكلي مطلوب فراهم كند.

و  دادهدر طراحي سامانه جامع دانش آموزي سعي شده  تمامي عمليات هاي اجرايي در مدارس را به آسانترين شكل پوشش 

  درصد خطا ها را نيز كاهش دهد.

دهاي متفاوت را پوشش دهد و قابليت بليت ارتقاء و پشتيباني از عملكرميباشد كه قاالزم به ذكر است اين سيستم به گونه اي 

  گسترس و توسعه پذيري را دارا باشد.
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  61 از 4 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  نحوه ورود به سيستم:

باشد. پس ، نرم افزاري تحت وب ميباشد جهت ورود به سيستم نياز به بستر اينترنت مي پيشروبا توجه به اينكه سيستم 

  ورود به آدرس:     ، موبايل هوشمند و...) به اينترنت باتبلت از اطمينان از اتصال دستگاه خود (اعم از كامپيوتر، لپ تاپ، 

  

 .فرم زير را مشاهده  مينماييد با ورود به صفحه اصلي ،

 
 

  

  رمز عبور: تغيير

از ، پس از ثبت نام كاربري و كلمه عبوري كه  يدصفحه ،چنانچه براي بار اول وارد سيستم ميشواين پس از ورود به 

در اختيار شما قرار گرفته است جهت حصول امنيت ، سيستم از شما ميخواهد كه رمز عبور خود طرف مسئول منطقه 

  را تغيير دهيد.

و جهت تغيير رمز  شابه شكل زير را مشاهده  مينماييدپس از ثبت اطالعات كاربري، صفحه تغيير رمز م  بدين منظور

كد امنيتي  پس از ورودو  نمودهالزم مي باشد در فيلد اول رمز قبلي و در فيلد هاي دو م سوم رمز عبور جديد را ثبت  

  رمز عبور شما تغيير مي نمايد.،
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  61 از 5 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  

سيستم بصورت اتوماتيك به صفحه اول ورودي باز ميگردد و پيغام  "ثبت"پس از انتخاب كليد 

  به شما نمايش داده ميشود. 
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  61 از 6 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  راهنماي عالئم موجود در سيستم:

  :نوار ابزار

ا هدر اصل گزينه  همانطور كه در شكل زير مشخص است در باالي تمام فرم هاي سيستم اين نوار قرار گرفته است،

  . وجود داردنوارهاي ابزار   و فرمان هاي موجود در منوها ، در

  
  

  

  

  كليد ايجاد:

  جهت ايجاد هر يك از آيتم هاي ، پس از ورود به فرم مورد نظر  از اين كليد استفاده ميكنيد.

  
  كليد ويرايش:

ن تغيير ن كليد استفاده ميكنيد، سپس شما امكاجهت تغيير (اصالح) هر يك از آيتم  پس ورود به فرم مورد نظر از اي

  بروي آيتم هاي مورد نظر را در فرم مربوطه داريد.

  
  كليد حذف:

يتم ها جهت حذف هر يك از آيتم هاي ، پس از ورود به فرم مورد نظر  از اين كليد استفاده ميكنيد.به منظور حذف آ

ت تاييد در صور ،شد سپس گزينه مورد نظر را انتخاب مينماييدابتدا بايد كليد حذف را بزنيد تا فرم در حالت حذف با

  شما گزينه انتخابي حذف ميگردد.

  كليد تاييد:

  جهت تاييد هر يك از عمليات ذكر شده بكار ميرود.

  
  كليد انصراف:

ره عمليات متوقف شده و ذخي ورت گرفته باشد با زدن كليد انصراف ،آنچنانچه هر عملياتي بروي فرم مورد نظر ص

  نميشود.
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  61 از 7 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

الزم به ذكر در بعضي از فرم ها بنا به نياز ، تعداد كليد هاي بيشتري وجود دارد كه هر يك از انها عمليات منحصربفردي 

  را انجام ميدهد.

  مانند:

 
  :)گريدجدول نمايش محتوا (

 سرستوندارند بدين صورت كه اگر شما بروي  )سورتمرتب سازي(قابليت جستجو و فيلتر و  جامع گريدهاي موجود در سامانه 

  ميگردد. مرتبو بروي آن كليك نماييد اطالعات گريد بر اساس ستون انتخاب شده   گريد قرار گيريد

 

به نمايش  بروي هر يك از سر ستون ها پنجره كوچك مشابه شكل    . همچنين با انتخاب آيكون

  در مي آيد كه شما مي توانيد اطالعات گريد ها را فيلتر نماييد.

وجود دارد كه شما ميتوانيد متناظر  "شامل،خاتمه يابد،برابر، ...."الزم به توضيح ميباشد كه در بخش باالي پنجره كلماتي مانند 

گر شما نياز به فيلتري داريد كه فيلتر درخواستي شامل با فيلتر درخواستي هر يك از اين آيتم ها را انتخاب نماييد براي مثال ا
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  61 از 8 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

اعمال "و يا كليك بروي كليد را تايپ ميكنيد  "ال"ين كليدواژه باشد آيتم شامل را انتخاب نماييد و در بخش پاي "ال"حرف 

  نمايش داده ميشود.اطالعات گريد بر اساس فيلتر انتخابي شما  "فيلتر

ره صفحه شمابا استفاده از  يدآيتم ميباشد ، شما ميتوان 15در هر گريد به صورت پيش فرض  تعداد ركوردهاي نمايش داده شده

ض هر تعبيه شده در پايين گريد به صفحات مختلف مراجعه نماييد .همچنين ميتوانيد تعداد ركوردهاي پيش فر و يا فلش ها

  گريد را نيز تغيير نماييد.

  

سي ابزار منوط به سطح دسترسي تعريف شده ميباشد بدين صورت كه اگر دسترنكته:تمامي كليد هاي موجود در نوار 

 ه ميشود.هر يك از اين كليد ها براي شما در نظر گرفته شده باشد ، اين كليد ها براي شما به حالت فعال نمايش داد
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  61 از 9 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  ليست منو ها:

نو هاي را انتخاب مي نماييد، سپس زيرم "دانش آموزي " ،ازمنو سمت راست سيستم دانش آموزيهت ورود به نسخه جديد ج

  اين سيستم براي شما به نمايش در ميآيد.
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  61 از 10 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

را دارد  با هم ، در جعبه هاي مخصوص قرار داده شده است. هر يك از منو ها كه عالمتمرتبط  هر يك از بخش هاي 

  به معني داشتن زير منو ميباشد.
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  61 از 11 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  عمليات اوليه:

  منو اصلي عمليات سال و دوره،تشكيل پرونده،تغيير سال و دوره جاري ميباشد. 3اين بخش داراي 

 

  شروع سال و دوره:

براي اولين بار الزم است در هر مدرسه اي انجام شود ،مشخص نمودن سال و   اولين بخشي كه پس از ورود به سيستم

  دوره ي اجرايي سيستم ميباشد كه اين سال و دوره دقيقا مشابه فعاليت هاي عملي در هر مدرسه ميباشد.

نكه سال و بدين منظور پس از ورود به سيستم در اولين بار شما مجاز به هيچ  يك از عمليات اجرايي نميباشد مگر اي

  دوره مدرسه را شروع نماييد.

 از منو هاي اصلي سيستم بخش عمليات سال و دوره ، زير بخش شروع سال و دوره را انتخاب  مينماييم.

 

  

با ورود به اين بخش ، در سرفصل صفحه نمايش داده شده در حال حاضر فيلد سال و دوره خالي ميباشد كه به اين 

معني است كه هم اكنون براي سامانه سال و دوره خاصي شروع نشده است،پس از شروع سال و دوره مدرسه ،سال و 
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  61 از 12 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

و از اين پس در تمامي صفحات سيستم در بخش  دوره انتخاب شده به عنوان سال و دوره جاري سيستم قرار ميگيرد

  سرفصل نمايش داده ميشود.

  پس از ورود به صفحه شروع سال و دوره دو فيلد سال و دوره را مشاهده  مينماييم.

بخش سال به صورت پيش فرض سال مجاز انتخابي را به شما نمايش ميدهد كه غير قابل انتخاب توسط كاربر ميباشد 

از بخش باال كليد  سپس و.لد دوره ، دوره هاي مجاز جهت شروع براي مدرسه را انتخاب نماييد و شما بايد در في

و در صورت عدم وجود اشكال به شما پيغام را انتخاب   
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  61 از 13 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

داده خواهد در گوشه سمت چپ در باالي صفحه نمايش   

  .شد

  سيستم شروع شده است.  اين پيغام بدين معني ميباشد كه سال و دوره جاري براي اجراي عمليات  در

در بخش پايين صفحه كه به اصطالح به آن گريد گفته ميشود، ليست سال و دوره هاي شروع شده در هر مدرسه و 

  وضعيت آن سال و دوره نمايش داده ميشود.
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  61 از 14 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

   :دانادريافت اطالعات از سامانه 

   ز دوباره كاري در ثبت اطالعات و سهولت كاربران اجهت جلوگيري  1396-1397سال تحصيلي  دربا توجه به اينكه 

 اتاز اطالع ، درس گروه و انتخاب واحداطالعات پرونده دانش آموزي، ثبت نام ، سازمان مدرسه و كالس هامدارس 

فته در نظر گر "دانادريافت اطالعات از "فراخواني ميشود ، بخشي تحت عنوان  سيستم هاي دانش آموزيثبت شده در 

  .شده است 

، نياز ميباشد كه با ورود به سامانه دانش آموزي و انتخاب  سيستم هاي دانش آموزي ويندوزيپس از ثبت اطالعات در 

فايل ايجاد شده توسط سيستم دانا  "انتخاب فايل "از بخش ، در فرم نمايش داده شده   دانابخش دريافت اطالعات از 

   ري نماييد .ه ايد را بارگذاخيره نمودكه بروي دستگاه خود ذ

توليد ميشود.شما با انتخاب كليد دريافت فايل فرم  Zip.الزم به ذكر است فايل توليد شده توسط سيستم دانا با فرمت 

محل فايل توليد شده از سامانه دانا را در مسير انتخاب و در نهايت مي بايست مشابه فرم زير را مشاهده مينماييد . 

  نماييد.را انتخاب    Open  كليد

  سيستم جديد را انتخاب نماييد.سپس سيستم فايل ايجاد شده در  سپس در فرم مربوطه بايد كليد 
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  61 از 15 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

را فراخواني و در صورتيكه اين فراخواني اطالعات به درستي انجام شود در باال سمت چپ تصوير پيغام   دانش آموزي

  را درگريد پايين صفحه به شما نمايش داده ميشود. مربوطرا مشاهده مينماييد و اطالعات 

  
را نمايش  سربرگهاي مختلفي است كه هر كدام از آنها اطالعات متناظر با  سربرگالزم به ذكر ميباشد اين بخش داراي 

  ميدهد.

د پس از فراخواني اطالعات و مشاهده آنها در صورتيكه از صحت اطالعات دريافتي اطمينان حاصل نموديد كلي

  را انتخاب مينماييد تا اطالعات فراخواني شده در سيستم جامع براي شما ذخيره گردد.
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  61 از 16 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  ي:آموزپرونده دانش 

تعريف "مي شويم و زير بخش "دانش آموزتشكيل پرونده “جهت ورود به اين بخش از منو اصلي سيستم وارد بخش 

  را انتخاب مينماييم."دانش آموز

 

  

  

سيستم هاي ويندوزي مستقر در مدارس با توجه به اينكه اطالعات دانش آموزان از  1396-1397خصوص سال تحصيلي در

ت نام شده در مدرسه را دانش آموزان ثبمشخصات بخش پرونده دانش آموزي ،، پس از دريافت اطالعات لذا فراخواني ميشود 

  نمايش ميدهد و امكان درج ركورد جديد در اين بخش وجود ندارد.

  ليست دانش آموزان مدرسه را مشاهده مينماييم. صفحه در اين صفحه در بخش گريد پايين

بسته  (آبشار)وجود دارد كه بصورت آكاردئون"جستجو دانش آموز"در بخش پرونده دانش آموزي بخشي تحت عنوان

مورد نظر  يو جستجو نمودهپيشرفته تر شما ميتوانيد با كليك بروي اين بخش ، آن را باز  يميباشد.در صورت نياز به جستجو

ليست دانش آموزان بر اساس  در پايين صفحه را انتخاب  مينماييم و  . سپس از منو باال كليددهيدرا انجام 
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  61 از 17 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

چه از جستجو بر اساس فيلتر ها منصرف شده ايد از منو باال صفحه بروي كليدترهاي درخواستي نمايش داده ميشود. چنانلفي

  . نماييدكليك   

  

 
  انتخابي نمايش داده ميشود.دانش آموزدر بخش باالي صفحه اطالعات آن ،با انتخاب هر يك از دانش آموزان 

  
  :هاي مختلفي مانند  سربرگاين بخش داراي 

o تشكيل پرونده دانش آموزي  

o سجلي مشخصات  

o مشخصات تكميلي  

o مشخصات محل سكونت  

o اطالعات تماس  

o سرپرست  مشخصات  

o وضعيت جسماني  

o وضعيت معلوليت  

o وضعيت ايثارگري  

o ثبت افتخارات  
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  ها اطالعات متناظر با خود را شامل ميشود. سربرگكه هر يك از  ميباشد ،

  

ا استفاده از ب ميتواندقابليت ويرايش دارند كه شما  ها قابل ويرايش نمي باشد ولي برخي فيلد ها سربرگبعضي از فيلد هاي اين 

  اطالعات دانش آموزان، فيلدها را ويرايش نماييد.

سپس تغييرات الي صفحه كليد ويرايش را انتخاب نموده از بخش با آنها پس از انتخاب  سربرگجهت ويرايش هر يك از 

  گردد.ده ذخيره را كليك مينماييم تا اطالعات تغيير داده ش  "يد تاي"مورد نظر را اعمال  و در نهايت از بخش باالي صفحه كليد 

 

  مشخصات سجلي: سربرگ

انتخاب شده را دانش آموزمشخصات سجلي،مشخصات اصلي  سربرگمورد نظر با كليك بروي دانش آموزبعد از انتخاب 

  مشاهده  مينماييم.

 :قواعد كاري 

  زيرا ساير مشخصاتشما فقط مجاز به به ويرايش اطالعات مربوط به دين و مذهب ميباشد سربرگدر اين ، 

 .نمايدمراحل خود را طي ميبايست و  داشتهسجلي نياز به تاييد از طرف ثبت احوال 
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  مشخصات تكميلي: سربرگ

  
صفحه،  سرفصلمشخصات تكميلي در بخش  سربرگبعد از انتخاب دانش آموزمورد نظر با كليك بروي در ساير سربرگ ها ،

را دانش آموزتكميلي مربوط به  مشخصات با انتخاب سربرگ. موزانتخاب شده را مشاهده مينماييدمشخصات اوليه دانش آ

   مشاهده مينماييم.

  انتخاب شده:دانش آموزبخش  

  را نمايش ميدهد.انتخاب شده دانش آموزربوط به اطالعات اصلي م

  تكميلي:بخش اطالعات  

  لد هاي قبلي، كليد ايجاد را ميزنيد و في سربرگاز دانش آموزجهت ايجاد مشخصات تكميلي جديد ،پس از انتخاب

 مورد نياز را تكميل مينماييد. 

  سپس  وجهت ويرايش هر يك از مشخصات تكميلي ،كليد ويرايش را ميزنيد و سپس فيلد هاي مورد نياز را ويرايش

 تاييد مينماييد.

 كاري: قواعد  

  غير  باشد فيلد نوع معلوليت "سالم" "وضعيت جسماني"كليه فيلد هاي اين بخش قابل ويرايش ميباشند.چنانچه فيلد

 فعال ميباشد. 

   ميباشد. درجباشد فيلد تاريخ فوت و علت فوت قابل  "زنده"غير از  "وضعيت حيات"چنانچه فيلد 
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  :محل سكونتمشخصات  سربرگ

  
رس ،ميتوان اطالعات مربوط به آدرس يا آدمحل سكونت مشخصات  سربرگبعد از انتخاب دانش آموزمورد نظر با كليك بروي 

  را ثبت نمود و يا آنها را در گريد مربوطه مشاهده نمود.دانش آموزهاي يك 

 يك نماييدكلد تاييد را جهت ايجاد اطالعات آدرس پس از زدن كليد ايجاد ، فيلد هاي مورد نياز را درج و سپس كلي.  

  تاييد ،رات پس از ثبت تغيي زدهجهت ويرايش هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب ان از گريد پايين كليد ويرايش را

 مينماييد.

  ورد نظر پس از تاييد ، آيتم م زدهجهت حذف هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آن از گريد پايين كليد حذف را

 .حذف ميشود
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  61 از 21 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  اطالعات تماس: سربرگ

  
ابت و يا ثاطالعات تماس، ميتوان اطالعات مربوط به ايميل ، تلفن  سربرگبعد از انتخاب دانش آموزمورد نظر با كليك بروي  

  موبايل مربوط به دانش آموزمورد نظر را ثبت و يا مشاهده نمود.

  

 :بخش اطالعات تماس  

  را ميزنيد. و سپس كليد تاييدنمودهپس از زدن كليد ايجاد ، فيلد هاي مورد نياز را درج  تماسجهت ايجاد اطالعات  

  رات تاييد پس از ثبت تغيي زدهجهت ويرايش هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب ان از گريد پايين كليد ويرايش را

 .نماييد

  م مورد نظر حذف را ميزنيد پس از تاييد ، آيتجهت حذف هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آن از گريد پايين كليد

 حذف ميشود.

 :قواعد كاري 

  فعال ميشود. "كد شهر"تلفن ثابت باشد فيلد "از نوع  "نوع اطالعات تماس"چنانچه فيلد  

ايميل و يا  در بخش اطالعات تماس با انتخاب فيلد نوع اطالعات تماس ميتوانيد موارد مربوط به تلفن همراه، تلفن ثابت ، فكس

  آدرس را ذخيره نماييد.
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  تخصيص سرپرست: سربرگ

  
حقيقي و يا "هايي اعم از شخصيت تخصيص سرپرست، ميتوان سربرگبعد از انتخاب دانش آموزمورد نظر با كليك بروي 

  ثبت نمود.دانش آموز انرا به عنوان سرپرست"حقوقي 

  

 :بخش تخصيص سرپرست  

  فيلد نوع شخصيت :از  ، چنانچه نماييدجهت ايجاد سرپرست جديد پس از زدن كليد ايجاد ، فيلد هاي مورد نياز را درج

سرپرست ميتواند با  يبه نمايش در ميآيد.  از فيلد جستجو مشخصات سرپرست حقيقينوع حقيقي باشد ، بخش 

استفاده از  شد،بااشت باعات شخص در سيستم وجود نديكه اطالاستفاده از كد ملي شخص مورد نظر را بيابيد در صورت



 جديد دانش آموزي سامانه
 

 

 

  61 از 23 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

 پس از تكميل فرم و تاييد آنها مشخصاتدر مي آيد و فرم ثبت مشخصات افراد حقيقي به نمايش "افزودن"كليد 

 عنوان سرپرست نمايش داده ميشود. شخص ثبت شده به

 

العات سرپرست داشته باشد و براي يكي از انها اطخواهر يا برادر در سيستم وجود دانش آموز:چنانچه براي مثال دو نكته

است  دوم ديگر نيازي به ثبت اطالعات سرپرست نميباشد فقط كافيدانش آموزتخصيص سرپرست به  يثبت شده باشد برا

  ن با توجه اطالعات قبلي ثبت شده نمايش داده ميشود.پرست را جستجو نماييد و اطالعات آشماره كد ملي سر

رست از نوع حقوقي باشد بعد از انتخاب نوع سرپرست مانند سرپرست حقيقي چنانچه اطالعات مربوط به سرپجنانچه سرپرست 

 عاتزمان ميتوان آن را جستجو نمود و در صورت نبود اطالحقوقي در سيستم وجود داشته باشد با جستجو بر اساس عنوان سا

  پرست حقوقي را در سيستم ثبت نمود.مشخصات سر "افزودن"ميتوان با استفاده از كليد  ،در سيستم 

  
  ت تغييرات پس از ثبو  زدهكليد ويرايش را  صفحه ن از گريد پايين، پس از انتخاب آجهت ويرايش هر يك از آيتم ها

 نماييد.تاييد 

  ورد نظر پس از تاييد ، آيتم م زدهجهت حذف هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آن از گريد پايين كليد حذف را

 حذف ميشود.

 :قواعد كاري 

  بدون در نظر گرفتن ماهيت آن شخص فقط يكبار در سيستم تعريف ميشود و در  حقيقيالزم به ذكر است هر شخص

  صورت نياز ميتوان از اطالعات ثبت شده در موارد مختلف استفاده نمود.

  بت نمود.ميتوان سرپرست هاي متعددي ثدانش آموزبراي يك  

  وضعيت جسماني: سربرگ
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دانش  وضعيت جسماني ميتوان اطالعات مربوط به اين بخش را براي سربرگبعد از انتخاب دانش آموزمورد نظر با كليك بروي 

ده در در بازهاي زماني ثبت شدانش آموزآموزثبت و يا مشاهده نمودو اين اطالعات ميتواند تاريخچه اي از وضعيت جسماني 

  نگهداري نمايد.خود 

 :بخش وضعيت جسماني  

  د را ميزنيد.و سپس كليد تايي نمودهجهت ايجاد وضعيت جسماني پس از زدن كليد ايجاد ، فيلد هاي مورد نياز را درج  

  غييرات تپس از ثبت  زدهكليد ويرايش را صفحه جهت ويرايش هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب ان از گريد پايين

 .نماييدتاييد 

  ورد نظر پس از تاييد ، آيتم م زدهجهت حذف هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آن از گريد پايين كليد حذف را

  حذف ميشود.
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  معلوليت: وضعيت سربرگ

  
اي وضعيت معلوليت ميتوان اطالعات مربوط به اين بخش را بر سربرگمورد نظر با كليك بروي  دانش آموزبعد از انتخاب 

ران تحصيل را در تمامي دودانش آموزثبت و يا مشاهده نمود و اين اطالعات ميتواند تاريخچه اي از وضعيت معلوليت آموزدانش 

  در بازهاي زماني ثبت شده در خود نگهداري نمايد. وي

  

 :بخش وضعيت معلوليت  

  يد را ميزنيد.و سپس كليد تاي نمودهجهت ايجاد وضعيت معلوليت پس از زدن كليد ايجاد ، فيلد هاي مورد نياز را درج  

 رات تاييد زده پس از ثبت تغيين از گريد پايين كليد ويرايش را ر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آجهت ويرايش ه

 ماييد.ن

  ورد نظر پس از تاييد ، آيتم م زدهجهت حذف هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آن از گريد پايين كليد حذف را

 حذف ميشود.

 :قواعد كاري 

 .فيلد شدت معلوليت وابسته به نوع معلوليت ميباشد  
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  وضعيت ايثارگري: سربرگ

  
اي وضعيت ايثارگري ميتوان اطالعات مربوط به اين بخش را بر سربرگبعد از انتخاب دانش آموزمورد نظر با كليك بروي 

واده ثبت و يا مشاهده نمود . اين بخش در خصوص نگهداري اطالعات ايثارگري مربوط به خود دانش آموزو يا خاندانش آموز

  انتخاب شده ميباشد.دانش آموز

 

 :بخش وضعيت ايثارگري  

  يد را ميزنيد.و سپس كليد تاي نمودهجهت ايجاد وضعيت معلوليت پس از زدن كليد ايجاد ، فيلد هاي مورد نياز را درج  

 رات تاييد ن از گريد پايين كليد ويرايش را زده پس از ثبت تغيير يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آهت ويرايش هج

 نماييد.

  ورد نظر پس از تاييد ، آيتم م زدهجهت حذف هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آن از گريد پايين كليد حذف را

 حذف ميشود.
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  ثبت افتخارات: سربرگ

  
دانش ثبت افتخارات ميتوان اطالعات مربوط به اين بخش را براي  سربرگبعد از انتخاب دانش آموزمورد نظر با كليك بروي 

ثبت و يا مشاهده نمود . اين بخش در خصوص نگهداري سوابق مربوط به افتخارات كسب شده در تمامي دوران تحصيل آموز

  دانش آموزان ميباشد.

 

 :بخش ثبت افتخارات  

  و سپس كليد تاييد را ميزنيد. اد ، فيلد هاي مورد نياز را درج نمودهپس از زدن كليد ايج افتخار جديدايجاد جهت  

  پس از ثبت تغييرات تاييد  زدهجهت ويرايش هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب ان از گريد پايين كليد ويرايش را

 مينماييد.

 پس از تاييد ، آيتم مورد نظر  زدهاز گريد پايين كليد حذف را  جهت حذف هر يك از آيتم ها ، پس از انتخاب آن

 حذف ميشود.
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  61 از 28 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  :عمليات سازماندهي و ثبت نام

  زير منو ميباشد.  8اين بخش شامل

  

  

  سازمان مدرسه:

  بعد از ثبت اطالعات پرونده دانش آموزي ، الزم است كه اطالعات سازمان مدرسه در سال و دوره انتخابي مشخص شود. 

  
فراخواني  سامانه هاي ويندوزيهمانطور كه قبال گفته شده، اطالعات مربوط به سازمان مدرسه از  1396-1397در سال تحصيلي 

  ميشود.

در سازمان مدرسه مشخص ميشود كه هر مدرسه در سال و دوره انتخابي داراي چه پايه، رشته ، كالس و هر كالس داراي چه 

  دانش آموزاني ميباشد.

ر ميباشد با توجه به اينكه سيستم پيش رو تحت عنوان سيستم جامع ميباشد ، در خصوص مقاطع ابتدايي و متوسطه الزم به ذك

در اين مقاطع نيز رشته تحصيلي مفهوم خاصي ندارد ولي الزم است تا در جهت يكپارچگي در عمليات سامانه اول ، واژه رشته 

  در نظر گرفته شده است. "1032"و براي مقطع متوسطه اول كد رشته  "1021"مشخص شود كه براي مقطع ابتدايي كد رشته 

تحت يك ساختار درختي به هم  ،اطالعات سازمان مدرسهكاربري آسان به منظور در بخش سازمان مدرسه ، سعي شده است تا 

  اطالعات سازمان مدرسه كامال مشخص و قابل رصد كردن ميباشد.  نمايش داده شده و پيوسته
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  61 از 29 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

اطالعات مربوط به پايه هاي تحصيلي  زير شاخه اولاطالعات مدرسه(شامل نام و كد مدرسه)،  اصلي اين درختواره سرشاخهدر 

اطالعات مربوط به  زيرشاخه سومبا پايه هاي تحصيلي،  ربوطمربوط به اطالعات رشته هاي تحصيلي م زيرشاخه دوممدرسه، 
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  61 از 30 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

اطالعات دانش آموزان ثبت نام شده در آن كالس متناظر با  شاخه پنجمو در زير با رشته و پايه مدرسه .  بوطكالس هاي مر

  رشته و پايه مدرسه نمايش داده مي شود.

  مشخصات كالس:

  
سامانه اي دانش آموزي تحت همانطور كه قبال گفته شده، اطالعات مربوط به مشخصات كالس از  1396-1397در سال تحصيلي 

  فراخواني ميشود. ويندوز

سهولت  ميتواند ايجاد يا ويرايش گردد.ولي براي در اين قسمت از سازمان مدرسه مي باشد مجموعه ايچون زير  بخش كالس ها

نيز در نظر كرفته شده است كه اطالعات مربوط به كالس ها در آن  "مشخصات كالس"و دسترسي بهتر بخشي تحت عنوان 

  وجود دارد.

  و يا كالس هاي ايجاد شده را ويرايش نماييد. نمودهجديد در اين بخش شما ميتوانيد اقدام به ايجاد كالس 

ارد. است چنانچه در خصوص كالس مورد نظر درس گروه ايجاد نشده باشد امكان ويرايش و يا حذف كالس وجود د ذكرالزم به 

شت ابتدا وجود دا ايجاد هر يك از آيتم ها مشكليچنانچه در  شته و كد كالس وجود ندارد.ر-امكان ويراش فيلد هاي پايه ولي

  نماييد.اقدام به ايجاد آيتم مورد نظر  "ايجاد"نماييد و سپس با استفاده از كليد آيتم مورد نظر را حذف 
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  61 از 31 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  

  

الزم به ذكر است در خصوص ايجاد كالس جديد، شما امكان ايجاد كالس براي سازمان مدرسه تعريف شده را داريد يعني براي 

هر كالس بايد مشخص شود كالس تعريف شده براي چه پايه و يا رشته تحصيلي ميباشد.امكان ايجاد كالس بدون مشخص 

  نمودن اين دو فيلد وجود ندارد.   

  

  وهها:درس گرتعريف 

  

در عمليات سازمان  ،همانطور كه قبال گفته شدايجاد درس گروهها بعد از عمليات سازمان مدرسه(ايجاد كالس) صورت ميگيرد

  ميگردند. تعريفازاي هر مدرسه پايه ، رشته و كالس ه مدرسه در هر سال و دوره ، ب

  با رشته وجود دارد.  مربوطدر ايجاد درس گروه پس از سازمان مدرسه ، با توجه به دروس تخصصي هر رشته ، درس هاي 

  .امكان پذير استامكان ايجاد درس گروهها در سيستم به دو صورت دستي و اتوماتيك 

پس از ورود به بخش دوم كاربرد دارد  كه بيشتر در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول و شاخه نظري در متوسطهدر روش اتوماتيك 

وجود دارد و چنانچه كاربر آن را انتخاب نمايد ، درس درس گروهها، در باالي صفحه كليد 

ازاي هر كالس و هر درس ايجاد ميشود.( تخصيص كالس هاي تعريف شده به درسهاي ه بصورت اتوماتيك ب ي الزمگروهها
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  61 از 32 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

به تعداد دروس تخصصي رشته كد درس گروه ايجاد ميشود. سپس كاربر مدرسه با بازاي هر يك از كالس ها ، تخصصي رشته) 

  رجوع به ليست درس گروهها بازاي هر درس گروه،  معلم تخصيص دهد.

  يك ركورد درس گروه بايد داشته باشد. در هر كالس هر مدرسه با توجه به رشته و تعداد كالس ها ، بازاي هر يك از درس ها

  

  نكات) 

  مدرسه امكان ويرايش فيلد هاي  نوع گروه، مدل گروه، شماره گروه و معلم را دارد.*كاربر 

*بازاي هر يك از كالس ها چنانچه كاربر از نوع عادي باشد و مقطع مدرسه از نوع ابتدايي توصيفي نباشد يك ركورد در خصوص 

  ) نيز ايجاد ميگردد.7991درس انضباط(كد

  ميباشد .  "كد كالس + كد درس"اد ميگردد تركيب *كد  گروه كه بصورت اتوماتيك ايج

در روش دستي كاربر ميتواند پس از ورود به بخش درس گروهها، با زدن كليد ايجاد و تكميل نمودن اطالعات مورد نياز پايه، 

باشد نانچه درس جزو دروس تخصيص رشته رشته،كالس و درس و درج كد گروه و انتخاب نوع درس(اجباري،اختياري) چ
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  61 از 33 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

را انتخاب و درس  "تاييد". سپس از منو باال كليد مينمايددرج  "اختياري"است و چنانچه جزء دروس تخصيص نباشد  "اجباري"

  گروه ثبت ميشود.

  در گريد پايين صفحه نيز ليست درس گروههاي تعريف شده براي آن مدرسه نمايش داده ميشود.

 وجود ندارد. كالس امكان تعريف كد گروه تكراري بازاي درس يكدر 
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  61 از 34 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  ثبت نام:

 سامانه هاي دانش آموزي تحت ويندوزهمانطور كه قبال گفته شده، اطالعات مربوط ثبت نام از  1396-1397در سال تحصيلي 

  .فراخواني ميشود

  
بت نام شده اطالعات دانش آموزان ثبت نام شده در مدرسه را با توجه به پايه، رشته و كالس ث يددر اين بخش شما فقط ميتوانو

  ببنيد و هيچ گونه عمليات بروي آن نميتوان انجام داد.

  اين بخش از سيستم در حال حاضر قابليت گزارشگيري را براي شما فراهم مي آورد.

  ابطال ثبت نام:

دانش آموزان  موزان ثبت نام شده را به شما نمايش ميدهد و شما ميتوانيد چنانچه از ثبت نامبخش ابطال ثبت نام ، ليست دانش آ

  اييد.در ثبت نام پايه ، رشته و يا كالس آنها صورت گرفته ، در اين بخش ابطال نم اشتباهيمنصرف شده ايد و يا اينكه 

تخاب انبي را مشخص نماييد .در اين فرم شما امكان و يا دانش آموزان انتخا دانش آموز ميبايستجهت ابطال ثبت نام شما 

  را داريد. همزمان چند دانش آموز
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  61 از 35 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

. سپس سيستم از شما اطمينان را كليك مينماييد دانش آموزان را انتخاب و از بخش باالي صفحه كليد 

  . ميگردددانش آموزان ابطال ثبت نام  "بلي"در خصوص ابطال ثبت نام را ميپرسد و با انتخاب كليد

الزم به ذكر است چنانچه براي دانش آموزان انتخاب واحد صورت گرفته باشد و يا ورود نمره و .. در حقيقت چنانچه دانش 

  آموزداراي سابقه باشد امكان ابطال ثبت نام براي وي وجود ندارد.

  ثبت نام انتقال آمده:

  را داشته باشد، جهت ثبت نام وي از اين بخش استفاده ميشود.وزي در بين سال تحصيلي قصد تغيير مدرسه خود چنانچه دانش آم

تغيير نمايد.(جهت تغيير  "انتقال رفته ضمن سال"بدين منظور مدرسه مبدا ابتدا بايد وضعيت سابقه تحصيلي د انش آموز را به 

از طريق اين بخش  قصداستفاده ميشود.) سپس مدرسه مدانش آموز از فرم تغيير وضعيت دانش آموز وضعيت سابقه تحصيلي 

مربوطه مدرسه مبدا را انتخاب سپس دانش آموز مورد نظر را بدين منظور ابتدا از فرم .را ثبت نام نمايد  دانش آموزميتواند 

و يا  "ضمن سال رفته"ها وضعيت سابقه آنوزاني را كه فقط دانش آم جستجو مينماييد (در زمان نمايش ليست دانش آموزان

لي نمايش ميدهد يوزان را با در نظر گرفتن محدوديت بروي مقطع تحصهمچنين دانش آم )را نمايش ميدهد، دميباش "اخراجي"

نها ضمن سال رفته و مقطع متوسطه دوم باشد فقط ليست دانش آموزاني كه وضعيت آ(براي مثال اگر مقطع تحصيلي مدرسه 
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  61 از 36 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

بايد كليد ثبت نام انتقال آمده را انتخاب نمايد و يا دانش آموز ه دوم باشد را نمايش ميدهد.سپس با انتخاب طمدرسه مبدا متوس

  . بروي ركورد مورد نظر دبل كليك نمايد

  

  
  

بت نام ثنمايش داده ميشود همچنين اطالعات دانش آموز مده ميرود، در باالي فرم اطالعات ثبت نام انتقال آ سربرگسپس به 

رشته و  را در پايه ، دانش آموزس مدرسه مقصد با توجه به اطالعات موجود مربوط به مدرسه مبدا نيز نمايش داده ميشود،سپ

  كالس مربوطه ثبت نام مي نمايد. 
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  61 از 37 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  :آموزوضعيت تحصيلي دانش 

  
ل ، در اين بخش ليست دانش آموزان ثبت نام شده در سا"جستجو دانش آموز"اشد ، بخش اول باين قسمت داراي دو بخش مي

ل اطالعات سا،در جدول مشاهده محتوا  دوم سربرگمورد نظر در  ميدهد پس از انتخاب دانش آموزرا نمايش جاري تحصيلي 

  لي آن در سال و دوره انتخابي را نمايش ميدهد.يو دوره هاي تحصيلي دانش آموز و وضعيت تحص

  
يين صفحه غيير دهد در بخش پامورد نظر تدانش آموزكاربر با توجه به نياز خود ميتواند هر يك از اين دو فيلد را در خصوص 

  ده ميشود.به همراه تاريخ ثبت آن نمايش دادانش آموز، (در گريد) نمايش داده شد ، تاريخچه تغييرات اين دو فيلد در خصوص 
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  61 از 38 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  موزان:سوابق تحصيلي دانش آ

  جهت مشاهده سوابق تحصيلي دانش اموزان در كليه مقاطع تحصيلي از اين بخش استفاده ميشود.

  

  
ايش داده انتخابي نم آموز ليست سوابق دانش، اول و انتخاب كليد جزئيات سوابق  سربرگبا انتخاب هر يك از دانش اموزان از 

  .ميشود

  
  

  

  با انتخاب هر يك از ركوردها ليست ريز نمرات به تفكيك نوبت هاي امتحاني نمايش ميشود.
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  61 از 39 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  
 

  ي:آموزمجوزهاي دانش 

چنانچه كاربر در كاربر داشته باشد لذا با توجه به اينكه اين بخش ميتواند هم در سطح مدرسه و هم در سطح باالتر از مدرسه 

سطح باالتر از مدرسه باشد بايد مشخص نمايد كه مجوز درخواستي را براي كدام يك از دانش آموزان در چه مدرسه، پايه و 

  رشته و كالسي ميخواهد ثبت نمايد.

در كدام پايه و رشته و كالسي دانش آموزنانچه مجوز در سطح مدرسه تعريف شود نيز بايد مشخص شود كه مجوز براي كدام چ

  ميخواهد ثبت شود.

  
  انتخاب شده ثبت نمود.دانش آموزسپس در فيلد شماره مجوز ميتوان مجوزهاي مجاز سامانه دانش آموزي را جهت 

  باشد ميتوان فايلها را پس از اسكن در سيستم نگهداري نمود.مجوز ثبت داراي فايل هاي ضميمه چنانچه 

  چنانچه مجوز هاي درخواستي يكي از موارد
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 سطه دومدروس تطبيقي براي مقطع متو 

 دروس غير قابل استفاده  

 دروس مازاد  

 دروس معاف  

 نمره قبولي بي اثر  

 پايه هاي تطبيقي 

باشد، با توجه به اينكه اين مجوز ها نياز به اطالعات بيشتري جهت ثبت دارند در بخش پايين صفحه مجوزها يك بخش در 

  مانند شكل زير)ر با مجوز انتخاب شده نمايش داده ميشود كه كاربر ميتواند آنها را ثبت نمايد.(خصوص اطالعات مورد نياز متناظ
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  عمليات ضمن سال:

  منو اصلي ميباشد. 7اين بخش داراي 
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  61 از 42 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  انتخاب واحد:

  پيش نياز انتخاب واحد مراحل ذيل ميباشد:

تخصيص پايه و رشته و كالس به دانش آموزان)، ايجاد ثبت نام قطعي دانش آموزان(مشخص نمودن دانش آموزان  مدرسه، 

  درس گروهها(تخصيص درس و معلم به كالس).

تخصيص يابد.در انتخاب واحد بايد دانش آموزان ثبت دانش آموزپس از انجام پيش نياز ها بايد بازاي هر يك از درس گروهها 

  نام شده به درس گروهها متصل شوند.

  احد سه حالت مختلف در خصوص انتخاب واحد قابل انجام است:پس از ورود به منو انتخاب و

 انتخاب واحد اتوماتيك - 1

 انتهاب واحد گروهي - 2

 انتخاب واحد انفرادي - 3

 :انتخاب واحد اتوماتيك

در اين حالت پس از انتخاب از منو براي بار اول كاربر با يك صفحه خالي مواجه ميشود ،سپس با انتخاب كليد 

سيستم به صورت خودكار با توجه به اطالعات ثبت نام و اطالعات درس گروهها براي هر يك از  

كاربر پس از تكميل عمليات ميتواند ليست دانش آموزان و انتخاب واحد هاي انجام و دانش آموزان انتخاب واحد انجام ميدهد
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خش با استفاده از قابليت جستجو و فيلتر كه بروي گريد شده را در صفحه مشاهده نمايد .همانطور كه قبال گفته شد در اين ب

  قرار داده شده ، امكان پايش سريع وجود دارد.

احد صفحه ، بخشي باز ميشود كه ميتوان براي يك دانش آموزانتخاب و ياز باال "جديد"همچنين در اين بخش با زدن كليد 

  دستي ثبت نمود.

  

  

كالس عادي درس انضباط ثبت نشده باشد، در بخش انتخاب واحد اتوماتيك ، چنانچه در بخش درس گروهها براي  نكته:

  براي آن كالس و دانش آموزان اصال انتخاب واحد صورت نميگيرد.

بار سنجي هاي الزم در خصوص انتخاب واحد دورس خاص براي دانش اموزان خاص نيز در سيستم در تالزم به ذكر ميباشد اع

مثال براي دانش آموزاني كه دين آنها بجز اسالم ميباشد در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول درس قرآن نظر گرفته شده است براي 

 به صورت اتوماتيك انتخاب واحد نميگردد.

  

در فيلد كد دانش آموزليست دانش آموزان ثبت نام شده نمايش داده ميشود پس از انتخاب دانش آموزمورد نظر از فيلد درس 

روههاي كه براي آن دانش آموز، انتخاب واحد نشده است در ليست نمايش داده ميشود سپس با زدن گروهها ليست درس گ

  و در ليست انتخاب واحد نمايش داده ميشود. خابي براي دانش آموزانتخاب واحد شدهدر گروه انت "تاييد"كليد 
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  انتخاب واحد انفرادي:

ازاي تك تك دانش آموزان ه احد انفرادي ميشويم، در اين قسمت ميتوان بپس از انتخاب اين بخش از منو وارد صفحه انتخاب و

يك درس گروه براي دانش آموزانتخاب  حتيدر ستون انتخاب واحد چنانچه  صفحهمدرسه انتخاب واحد صورت پذيرد. در اين 

  نمايش ميدهد. "انتخاب واحد شده"را  واحد شده باشد وضعيت دانش آموز

 را انتخاب مينماييم. سپس  انتخاب مينمايد و از بخش باالي صفحه كليد  يكي از دانش آموزان را

. در اين صفحه ليست درس گروههاي انتخاب واحد شده جهت دانش آموزمنتخب را نمايش ميشويد "انتخاب واحد "وارد صفحه 

دانش  صفحه درس گروههاي تعريف شده براي آن كالس كه براي ميدهد و شما ميتوانيد با زدن كليد 
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درس گروههاي مورد نياز  را براي دانش ، انتخاب واحد نشده است را مشاهده نماييد و با امكان انتخاب گروهي و يا تكي  آموز

  انتخاب واحد نماييد. آموز

  
 به صورت گروهي و يا تكي ليست درس گروههاي انتخاب واحد شده براي دانش آموز يدهمچنين در فرم انتخاب واحد ميتوان

درس گروهها انتخاب شده را  را حذف نماييد بدين منظور پس از انتخاب درس گروهها با زدن كليد 

  حذف نماييد.

  

  گروهي: واحدانتخاب 

ريف عليست درس گروههاي ت ميتوانيد پس از انتخاب اين بخش از منو وارد صفحه انتخاب واحد گروهي ميشويم، در اين قسمت

هت آن . سپس با انتخاب هر يك از درس گروهها ليست دانش آموزان انتخاب واحد شده جنماييدشده را در گريد باال مشاهده 

  در جدول پايين مشاهده مينماييد. درس گروه را
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  ميتوان دانش آموزان بيشتري را به درس گروه انتخابي اضافه نمود. با انتخاب كليد 

پس از انتخاب افزودن دانش آموزدر فرم مربوطه ليست دانش آموزان مجاز به انتخاب واحد آن درس گروه نمايش داده ميشود. 

بدين  را انتخاب نماييد و و شما ميتوانيد به صورت گروهي و يا تكي دانش آموزان مورد نظر را انتخاب سپس كليد 

  واحد ميشوند.دانش آموزان براي آن درس گروه انتخاب  ترتيب

  استفاده نماييد. ميتوانيد از كليد "انتخاب واحد هاي انجام شده  "همچنين در بخش

  در اين حالت ميتوان دانش آموزان انتخاب واحد شده براي يك درس گروه را به ليست درس گروه جديد اضافه نمود.

را انتخاب   باال) كليد  فرمپس از انتخاب درس گروهايي كه نياز به انتخاب واحد دارد(در 

 "تاييد"و ليست درس گروههاي انتخاب واحد شده نمايش داده ميشود و شما با انتخاب درس گروه مورد نظر و زدن كليد  نماييد

  .گروه اوليه انتخاب واحد نماييد دانش آموزان را براي درس
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  اطالعات پرسنل غير رسمي:

  بخش براي مدارس غير دولتي فعال ميباشد. اين

در اين بخش تعريف را با استفاده از اين فرم ، مدير مدرسه ميتواند اطالعات مربوط به پرسنلي كه داراي كد پرسنلي نمي باشند 

  نمايد.

  
مي ص حقيقي در بخش انتخاب شخ نينو همچ نمودهدر بخش باالي فرم اطالعات سجلي و تكميلي مربوط به پرسنل را ثبت 

كد ملي ثبت يك بار در اين چنانچه اطالعات اين شخص با  ،را جستجو نمايد يك فرد مشخص "كد ملي"س ابتدا بر اساتوانيد 

  اطالعات شخص فراخواني ميشود . "كد ملي" يو با جستجو مجدد نميباشدسيستم تعريف شده باشد ديگري نيازي به تعريف 

. الزم به ذكر است شماره پرسنلي مطابق با كد نماييداطالعات مربوطه را ثبت   ”ميليمشخصات تك“ سپس در بخش پايين فرم

  ملي بصورت اتوماتيك درج ميگردد. همچنين واحد سازماني نيز به صورت پيش فرض كد مدرسه درج ميگردد. 



 جديد دانش آموزي سامانه
 

 

 

  61 از 48 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  مدارك تحصيلي:

  اين بخش شامل گزارشات مورد نياز در خصوص مدارس ميباشد.گزارشاتي مانند:

 

  گام هاي زير بايد طي شود.: گزارش دفتر آماراخذ دفتر آمار: جهت 

  از منو. "مدارك تحصيلي "انتخاب  - 1

  "دفتر آمار"بخش انتخاب  - 2

 .نماييمبايد سال و دوره كه ميخواهيم گزارش را در آن استخراج نماييم انتخاب  - 3

تر لاييم ميتوانيم در ورودي گزارش موارد را فيچنانچه گزارش را براي پايه، رشته و يا كالس خاصي ميخواهيم استخراج نم 

 نماييم در غير اين صورت گزارش بدون محدوديت قابل نمايش ميباشد.

  

 "صورت تبديل به"در قسمت باالي صفحه فيلد  .كليك مينماييم  كليد  پس از نمايش گزارش درخواستي بروي

ذخيره را انتخاب  ، سپسنمودهميتوانيم فرمت فايلي كه نياز داريد گزارش به آن صورت باشد را انتخاب 

  مينماييد.



 جديد دانش آموزي سامانه
 

 

 

  61 از 49 صفحه شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي
 

 

  

در پايين صفحه فايل ايجاد شده به شما نمايش داده ميشود با دبل كليك بروي آن ميتوانيد فايل مورد نظر را با اينكار 

  مشاهده نماييد.

  

  تهيه نماييد.فايل ايجاد شده را پرينت  ازنيد در صورت تمايل ميتوا

چنانچه گزارش داراي به صفحه ابتدايي گزارش بازگرديد.ميتوانيد  در گزارش نمايش داده با استفاده از كليد 

ميتواندي به صفحات قبلي و يا بعدي گزارش  صفحات متعدد باشد با استفاده از كليد هاي موجود 

 مراجعه نماييد.

 بي نمره) تفكيك (نوبت هاي امتحاني): جهت چاپ ليست هاي كالس پس  -الس(به تفكيك با نمرهچاپ ليست هاي ك

را انتخاب مينماييم، سپس بايد سال و دوره كه  "چاپ ليست هاي كالس  "بخش  "مدارك تحصيلي "از انتخاب منو 

ا نمره و يا بي نمره را انتخاب ، سپس وضعيت چاپ بصورت برا در آن استخراج نماييم انتخاب نماييمميخواهيم گزارش 

مينماييم ،از بخش نوع ليست، نوع گزارش درخواستي را انتخاب مينماييم  سپس پايه تحصيلي كه ميخواهيم براي آن 

نمايش داده ميشود، صفحه گزارش را استخراج نماييم انتخاب ميكنيم، ليست درس گروههاي آن پايه در گريد پايين 

موزان آن درس گروه براي شما ليست دانش آ با زدن كليد  درا انتخاب نماييچنانچه يك درس گروه خاص 

و يا اينكه براي كليه د اييليست را براي يك سري دانش آموزان منتخب استخراج نم ميتوانيد. به نمايش در مي آيد 

و يا نمود ذخيره  Word-Excel pdf–هاي  فرمتبه ميتوان دانش آموزان. در نهايت ليست مورد نظر را 

 از آن پرينت تهيه نماييد.در صورت نياز 
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، ليست را بزنيد و سپس كليد  ددر گريد درس گروهها بيش از يك درس گروه انتخاب نمايي در صورتيكه

  كالس بازاي درس گروههاي انتخاب شده براي شما نمايش داده ميشود.

 
 چاپ كارت دانش آموزي 

 

 

  نمونه فرم ثبت "بخش  "مدارك تحصيلي "چاپ نمونه فرم ثبت نام: جهت چاپ نمونه فرم ثبت نام پس از انتخاب منو

–هاي  فرمتبه شما نمايش داده ميشود و در نهايت ميتوانيد فايل را به سپس فرم درخواستي  نمودهرا انتخاب  "نام 

Word-Excel Pdf   ميتوانيد بعد از تبديل ،از آن پرينت تهيه نماييد..و يا در صورت نياز  نماييد.ذخيره 
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 چاپ نمونه فرم ثبت نام پايه دهم 
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  :يجداول سيستم

  در اين بخش كه بيشتر حالت گزارشي دارد ، ليست اطالعات جداول سيستم قابل مشاهده ميباشد.

  ليست جداول ايجاد شده به شرح ذيل ميباشد.

 اطالعات پايه تحصيلي 

 تحصيلي اطالعات رشته 

 اطالعات دروس 

 اطالعات دروس تخصصي رشته 

 اطالعات دروس هم نياز و پيشنياز 

 اطالعات دروس جايگزين 

 اطالعات سرفصل دروس 

 اطالعات پرسنل مدرسه 

 اطالعات مناطق و استانها 

 مشخصات آموزشگاه  

.همانگونه كه پيشتر مشاهده نماييد با انتخاب هر يك از جداول در گريد هاي موجود در هر فرم ميتوانيد ليست اطالعات را 

  و يا جستجو نيز وجود دارد. مرتب سازيامكان فيلتر،  صفحات در تمامي  گفته شده
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  نمرات:

  ورود نمرات:

  ميشود.جهت ورود نمرات دانش آموزان از اين بخش استفاده 

  
در فرم مربوطه فيلد پايه تحصيلي را انتخاب مينماييد، و يا اينكه قصد د، چنانچه قصد ورود نمرات براي يك پايه مشخص را داري

ورود نمره بر اساس يك پايه و رشته مشخص را داريد فيلد هاي پايه و رشته را انتخاب مينماييد الزم به ذكر است پس از فيلتر 

چنانچه قصد ورود نمره براي كالس هاي با پايه انتخاب شده به شما نمايش داده ميشود .و  مربوطرشته هاي  ،پايه تحصيلي 

ليست كالس هاي نمايش داده شده  در اين صورت و فيلد هاي پايه و رشته را انتخاب نماييدمشخص در رشته مشخص را داريد 

متناظر با فيلتر هاي ميباشد.همچنين در صورتيكه بخواهيد ورود نمره براي يك كالس مشخص را ثبت نماييد ميتواند از فيلد 

 يدر گريد پايين صفحه درس گروهها ،و در نهايت با زدن كليد نمايش درس گروههانموده س ، كالس مورد نظر را انتخاب كال
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انجام فيلتر هاي انجام شده براي شما نمايش داده ميشود، در زمان ثبت نمرات انتخاب نوبت امتحاني نيز بايد توجه به  با  مربوط

  گيرد.

ك بروي آيتم درس ل كليورود نمره و يا با دب سربرگبا انتخاب  با توجه به نوبت انتخاب شدهپس از انتخاب درس گروهها 

  فرم ورود نمرات نمايش داده ميشود. گروه انتخابي

  با انتخاب نوبت امتحاني فقط امكان درج نمره در نوبت انتخابي فعال ميشود.

ر اساس درس و سرفصل دروس امكان پذير است براي اين چنانچه مدرسه مربوط ابتدايي توصيفي باشد امكان درج نمرات ب

رم ثبت نمرات توصيفي براي انتخاب درج نمرات براي درس و يا سرفصل و از گزينه هاي قرار داده شده در فمنظور ميتواند 

  .نماييديا هر دو استفاده 

  قطعي نمودن نمرات:

  .پس از قطعي نمودن نمرات امكان تغيير و ويرايش آن وجود ندارد 

  .نمودهتدا درس گروه مورد نظر را انتخاب منظور اببراي اين 
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ميتوان ليستي از درس گروهها را نيز همچنين . نماييددرس گروه منتخب را قطعي  "قطعي نمودن"سپس با استفاده از كليد

  قطعي نمود.

  بازگشت از قطعي:

  .ي شوداز اين بخش جهت بازگشت از قطعي استفاده م كردندر موارد خاص در صورت نياز به ويرايش نمرات پس از قطعي 

(الزم به ذكر است كه فقط درس نمودهابتدا با توجه به فيلتر هاي مورد نياز در فرم ورودي ، درس گروه مورد نظر را انتخاب 

  .كليك كنيدمايش داده ميشود) سپس در فرم مربوطه كليد  بازگشت از قطعي را گروههاي را كه نمرات انها قطعي شده است ن
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  تفويض نمره:

 سربرگ نمايد.از اين بخش استفاده  كند، ميتواندورود نمره كالس هاي خود را به شخص ديگري واگذار  معلمي بخواهدچنانچه 

وضعيت " سربرگاول فرم وضعيت تدريس معلم را نمايش ميدهد، درس گروههاي هر يك از معلم ها نمايش داده ميشود. در 

  ويض كرده نمايش داده ميشود.وضعيت درس گروههاي تفويض شده و يا تف "تفويض ورود نمره

  

 نمودهكليد ايجاد را انتخاب  سپسميشويد . "وضعيت تفويض ورود نمره " سربرگجهت تفويض هر يك از درس گروهها وارد 

  . ايش داده ميشود،صفحه اي جديد به شما نم

  
  اطالعات مربوط به معلم اصلي نمايش داده ميشود .مشخصات كاربريبخش :  

  فيلد درس گروه:با انتخاب اين فيلد ليست درس گروههاي معلم نمايش داده ميشود و ميتوان درس گروه مورد نظر

  را انتخاب نمود.

 را نمايش ميدهد و بايد شخصي كه نياز است ورود نمره به  معاون اجرايي و مدير مدرسه  ي از فيلد تفويض به: ليست

  شود.ميتفويض گردد در اينجا انتخاب وي 
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 :مثال  درج ميشود براي تبار در خصوص تفويض ورود نمراتمدت زمان اع در اين فيلد فيلد هاي از تاريخ و تا تاريخ

نياز است  ، ثبت نمرات را به شخص اگر معلم يك درس در يك بازه زماني مشخص قادر به ثبت نمرات نيست و 

  .نماييدبازه زماني را در اين فيلد ها ثبت  كندديگري واگذار 

 ثبت  د،در اين فيلفيلد نوبت امتحاني: نوبت هاي امتحاني كه نياز است ورود نمرات آنها به شخص ديگري واگذار شود

  ميشود.

 د نمرات باشد در اين فيلد درج ميگردد.فيلد توضيحات: چنانچه نياز به درج توضيحات براي تفويض ورو 

  

  مشخصات پرسنل تفويض شدهبخش:  

اطالعات مربوط به شخصي كه ورود نمرات به وي واگذار شده است به صورت اتوماتيك پس از انتخاب شخص در بخش باال 

  .بصورت فقط نمايش ، قابل مشاهده مي باشد

  . نماييدرا انتخاب  "تاييد"پس از ثبت اطالعات مورد نياز كليد 

  در اين فرم دو بخش قابل مشاهده است .

ري واگذار شده ط معلم به شخص ديگكه توس يليست درس گروههايكه ،  "ليست درس گروه هاي تفويض كرده "بخش اول 

  است نمايش داده ميشود.

كه توسط معلم هاي ديگر به شما واگذار شده  يليست درس گروههاي كه  "ليست درس گروه هاي تفويض شده "بخش دوم 

  است قابل مشاهده ميباشد.
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  گزارش نمرات ثبت نشده:

  ميدهد.اين گزارش ليستي از دانش آموزاني كه براي آنها نمره ثبت نشده است به تفكيك نوبت امتحاني نمايش 

جهت گزارش گيري ابتدا بايد اطالعات  مربوط به كالس، رشته و يا پايه تحصيلي مورد نظر را انتخاب و سپس كليد 

را بزنيد سپس گزارش به شما نمايش داده ميشود.همانند گزارشات قبلي ميتوانيد در صورت نياز گزارش نمايش  

  .پرينت نماييدداده شده را به فرمت هاي موجود در دستگاه خود ذخيره و يا 
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  برنامه هفتگي:

تخصيص معلم به كالس ها را دارد  يت.اين بخش قابلنماييداز اين بخش استفاده  ميتوانيد جهت ايجاد و چينش برنامه هفتگي

پس از انتخاب برنامه هفتگي از منو   بدين منظور همچنين روالهاي چينش معلم ها در تك زنگ ها نيز در نظر گرفته شده است.

  نياز است كه كالس مورد نظر را انتخاب نماييد . سپس اقدام به چينش برنامه هفتگي در خصوص كالس انتخاب شده نماييد.

كه در هر يك از سلولها قرار داده شده است درس گروه مورد نظر متناظر با كالس انتخاب شده در  با استفاده از كليد هاي 

ميتواند درس گروه انتخاب شده در هر  تداي فرم را مشاهده و يكي از آنها را انتخاب نماييد. همچنين با استفاده از كليد اب

  .كنديك از سلولها را حذف 

  برنامه هفتگي نماييد.اقدام به رنگبندي  "رنگ"جهت نمايش بهتر برنامه هفتگي ميتوانيد با انتخاب فيلد 

  كنيد.را انتخاب  "انصراف ". در صورتيكه از ذخيره برنامه هفتگي منصرف شده ايد كليد يلك نماييدكلرا  "ذخيره"سپس كليد 

تغييرات را انتخاب و  "ويرايش  "د نظر كليد در صورت نياز به ويرايش برنامه هفتگي ذخيره شده ، پس از انتخاب كالس مور

  نماييد. "ذخيره"مورد نياز را اعمال و در نهايت 

پس از انتخاب كالس مورد نظر، برنامه هفتگي ذخيره شده براي آن نمايش داده ميشود و سپس  پرينت برنامه هفتگي،به منظور 

  نماييد.را انتخاب و برنامه هفتگي مورد نظر را چاپ  "چاپ"كليد 

  


