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شامره3 ویژه مشاوران

مقدمه:
فراینــد هدایــت تحصیلــی امســال بــا کمــی تغییــر و تحــت نظــر مســتقیم مدیــران گرامــی انجــام می گیــرد. شــام مشــاورین عزیــز در گام نخســت بایــد بــا مراجعــه بــه مدیریــت 

آموزشــگاه رمزعبــور خــود را دریافــت مناییــد و ســپس بــا مراجعــه بــه ســامانه همــگام و اســتفاده از ایــن نرشیــه آموزشــی، بــه انجــام فراینــد هدایــت تحصیلــی بپردازیــد. 

ابتــدا بایــد رمــز عبــور خــود را از مدیریــت آموزشــگاه دریافــت 

کنید)نــام کاربــری شــام کــد ملــی شامســت( 

 بــه www.hamgam.medu.ir  مراجعــه فرماییــد و ســپس 

هامنطــور کــه بصــورت تصویــری در بــاالی همیــن مــن می بینیــد

ــاالی ســمت راســت  1. نشــانگر مــوس را روی کلمــه ورود در ب

ســایت نگــه داریــد تــا منــوی کرکــره ای بــاز شــود. 

2. گزینه ورود مدیر را انتخاب کنید.

نکتــه خیلــی مهــم ایــن اســت کــه در هنــگام ورود اگــر در جایــی 

ــه save password کلیــک  ــد کافی نــت هســتید، روی گزین مانن

! نکنید

کرکــره ای  منــوی  از   .6

گزینــه مشــاور را انتخــاب 

مــی کنیــم.

7. از ایــن منــوی کرکــره ای 

را  آموزشــگاه خــود  نــام 

ــد. ــاب کنی انتخ

8. و در نهایــت روی گزینــه 

تاییــد کلیــک می کنیــم.

همــکاران مشــاور، تــا اینجــای کار مقدمــات ورود فراهــم گردیــد. اکنــون شــام می توانیــد پنــل کاربــری بــا نــام کاربــری خودتــان )کــه در بــاال ســمت چــپ قــرار دارد( را 

مشــاهده مناییــد. فعــا تنهــا بــا بخــش »هدایــت تحصیلــی« کــه بــا شــامره 9 مشــخص شــده کار داریــد پــس روی آن کلیــک کنیــد تــا بــه منــوی بعــدی  را مشــاهده مناییــد

3. وارد کردن کد ملی خود

4. وارد کردن رمز عبور که از مدیر دریافت کردید

5. کلیک بر روی گزینه ورود و کمی انتظار... 
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هامنگونــه کــه ماحظــه کردیــد پــس از کلیــک بــر روی گزینــه شــامره 9 یعنــی هدایــت تحصیلــی کــه صفحــه 

قبــل توضیــح دادیــم وارد ایــن بخــش می شــویم و روی تکمیــل فــرم کلیــک مــی کنیــم

خب در این مرحله هامنگونه که در شکل زیر می بینید وارد بخش بعدی می شویم و روی شکل            کلیک می کنیم

فرقــی منی کنــد کــه ابتــدا کــدام یــک را انتخــاب کنیــد هــر دوی قســمت های بــاال بایــد انجــام شــوند و طــرز کار دقیقــا مثــل هــم اســت پــس بــا توضیــح مثــا قســمت 

»منونــه بــرگ نظرخواهــی مشــاور« درواقــع طــرز کار بــا دیگــر مــوارد را پیشــاپیش توضیــح داده ایــم.  در ایــن مرحلــه روی شــکل کتابچــه در ســتون مدیریــت )         ( 

کــه بــا شــامره 10 مشــخص شــده اســت، کلیــک می کنیــم. هامنگونــه کــه می بینیــد زیــر ســتون اولویت هــا رشــته یــا شــاخه ای درج نشــده اســت.

ــرای هــر دانــش آمــوز منایــش  داده می شــود. ایــن قســمت از کار  وقتــی کــه روی شــکل کتابچــه در بخــش مدیریــت کلیــک کنیــد لیســتی از رشــته ها و شــاخه ها ب

بســیار آســان اســت و الزم نیســت ماننــد قدیــم اعــداد و ارقــام را وارد کنیــم. در قســمت ســمت راســت هــر ردیــف یــک عامــت )         ( وجــود دارد کــه بــا گرفــن 

هــامن قســمت می توانیــد ترتیــب ردیف هــا را عــوض کنیــد و مثــا ریاضــی را از ردیــف اول بــه ســوم تنهــا بــا بــه اصطــاح Drag&Drop یعنــی کشــیدن و رهــا کــردن 

منتقــل کنیــد تــا ترتیــب مــورد نظــر تشــکیل شــود. در آخــر نیــز بــه انتهــای لیســت می رویــم و روی گزینــه »ذخیــره چیدمــان« کلیــک می کنیــم و رساغ دانش آمــوزی 

ــم ... ــدی می روی بع

+ نکتــه قابــل ذکــر در ایــن بخــش ایــن اســت کــه شــام دوســتان عزیــز بــرای دیــدن نتیجــه کار تنهــا بــه ســتون زمینــه نــگاه کنیــد و کاری بــه ردیــف و شــامره هایش 

ــا  ــاز شــاخه ی ــل منظــور از شــامره ها امتی ــد قب ــس مانن ــی عــوض منی شــوند، پ ــا جابه جای ــف ب ــا اینجــای کار طراحــی ســایت، شــامره های ردی ــرا ت نداشته باشــید. زی

رشــته نیســت )تصویــر در صفحــه بعــد(.
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در پایــان امیدواریــم آموزش هــا بــرای شــام مفیــد واقــع شــده باشــد و بــه راحتــی و هرچــه رسیعــر فراینــد هدایــت تحصیلــی را بــه انجــام برســانید. بــرای دریافــت آموزش هــای 

تصویــری مــا نیــز می توانیــد بــه بــات مــا بــه آدرس : http://telegram.me/Tajrobeyemanbot مراجعــه  و پــس از join از قســمت »فیلم آموزشــی« فیلم هایــی کــه بــه 

همیــن منظــور تهیــه شــده و راهنــامی کاملــی بــرای مدیــران، مشــاوران و دانــش آمــوزان  می باشــد را دریافــت مناییــد. آموزش هــای مــا بــرای دانش آمــوزان و مشــاورین از 

طریــق فیلــم آموزشــی کــه از طریــق ربــات در اختیارتــان قــرار داده ایــم خواهــد بــود.

http://Rahenocc.blog.ir :متاس با ما از طریق وباگ

 Rahenocc@gmail.com       :و از طریق آدرس ایمیل

همــکاران عزیــز توجــه داشــته باشــید زمانــی از ثبــت اطاعــات مطمــن شــوید کــه در لیســت اصلــی کــه در صفحــه2 شــاهد تصویــر آن بودیــد، کنــار نــام دانــش آمــوز، 

رشــته ها و شــاخه ها درج شــوند. تعــدادی از همــکاران پــس از جابــه جایــی چیدمــان شــکل بــاال، بــدون کلیــک روی گزینــه »ثبــت چیدمــان« از آن خــارج شــده و بــه دنبــال 

ــد! چرایــی ثبــت نشــدن رشــته ها و شــاخه ها بودن

در مورد فرم نظرخواهی اولیا هامنطور که پیشر گفتیم روال کار به همین شکل است.

+پــس از امتــام کار از طریــق آیکــون خــروج )            (  کــه ســمت راســت ســایت وجــود دارد از پنــل خــود خــارج شــوید و درصورتیکــه در کافــی نــت کارهــای خــود را 

انجــام می دهیــد حتــام یادتــان باشــد کــه روی گزینــه save password کــه در هــامن ابتــدای ورود بــه شــام پیشــنهاد می دهــد، کلیــک نکنیــد امــا اگــر بــا لــپ تــاپ شــخصی 

کار می کنیــد بــا کلیــک روی گزینــه save ، کارتــان بــرای ورود مجــدد راحت تــر خواهــد بــود .
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