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 با نام و یاد خدا 

 

 

  "یک مدرسهکیل"

kilikmadrese.ir 

 

 بگیرید ان از برنامه پشتیبطریق هلپر  تما از یحات زیر حم توضل از انجابق

سناد در  یت به سابعد از وارد شدن هست که ه رمزی کش وارد سناد میشید بلکه باها رمزی نیست  ؟ فت از سناددریایادآوری: منظور از رمز 

 ان صفحه اول نوشته شده است هم

 

 دانای متوسطه اول  به سیستم  سنادفت اطالعات از آموزش دریا 
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به بعد  96این بخش از سیستم فقط برای سال تحصیلی  "با عنوان اینکه  از این خطا شروع می کنیم برای بعضی از مدرسه ها خطاییدر آغاز 

مطابق تصویر زیر گزارش شده  "قابل انجام است 

 

 علتش این می باشد که هنوز سال تحصیلی جدید رو شروع نکردید و یا اگر هم شروع کردید سیستم اون رو نمیشناسه 

م کافیه سال تحصیلی جدید رو شروع کنیم)اگر سال تحصیلی جدید در میان گزینه ها  خب برای حل این مشکل از قسمت سازماندهی و ثبت نا

 نبود یک بار بروز آوری پایگاه رو از منوی تسهیالت انجام دهید( 

عنی قبال این سال رو باز کرده اید  تحصیلی در سیستم وجود دارد یین سال ااعالم کرد که مشخصات  جدید شروع سال موقعاگر  در ضمن

 غییر سال دوره ..... رو زده و سال تحصیلی رو انتخاب کنید کافیه از قسمت تسهیالت گزینه ت

 نید کزمان مدرسه رو انتخاب اابتدا به قسمت سازماندهی و ثبت نام برید و گزینه س شروع سال تحصیلی خب بعد از 

 

 ن......با کد فالسازمان مدرسه نوشته باشه فقط با رنگ قرمز قبل هیچ کالسی تعریف کرده باشید یعنی  ت نباید ازمدر این قس 
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 باید به صورت تصویر باال باشد و اگر طبق تصویر زیر بود اشتباه است 
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حذف خطا بهتون  موقع  گر ثبتش کردید پس باید اونارو حذف کنید او زیر اون نباید هیچ پایه و کالسی باشه که اگر بود یعنی به صورت دستی 

ی بازگردانید که هنوز سال  مانسیستم رو به ز د از طریق هلپر یکی از پشتیبانهایی که قبال دریافت کرده بودید رو بازیابی کنید یعنیداد بای

ه و از طریق  برنامهلپر رو ایجاد نکرده بودید  پس برید به  تحصیلی جدید رو شروع نکرده بودید یا اگر هم شروع کرده بودید این کالس ها

 مثال به مهرماه بازگردانید سیستم رو  (آخر اسم هر پشتیبان تاریخ هست )تیبانهاتاریخ پش

 مت + دارن ولی پایه هشتم و نهم عال مثبت هست +ت  ی بینید که پایه هفتم بدون عالمت کنید تو تصویر باال مقفقط د

یعنی قبال اطالعات رو دریافت کرده از سناد اما مشکل  هشتم رو اگر بزنید میبنید که اسامی دانش آموزان رو نشون میده  ت مت مثاون عال

ایه هفتم قبال کالس تعریف شده اسامی دانش آموزان رو از سناد دریافت نمیکنه و ما مجبوریم  چون برای پتصویر باال کجاست؟ اینجاست که 

 کنیم  فت یاش آموزان رو دره داناز اول هم

عقب و از اول  برگردید ال اما استانداردترین راهش اینه که ک (یم کسی خواست پیام بده تا توضیح بدگر ا!!!)هست دیگه ای ای البته راه ه 

 دریافت کنید

 

 

  هنگام در "و موقع وارد شدن به برنامه گزینهکال از سیستم خارج شده سال تحصیلی جدید رو شروع کردید که بعد از این  مهم :ضروری و 

 بزنید  تیک رو "شوند انجام  سوابق اصالحیه های روتین سایر و حروف اصالح  سیستم به ورود
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 خطایی اطالعات دریافت می شودکه بدون هیچ  میبینید   نمایید سناد از اطالعات دریافت  به اقدام و  شده سیستم وارد بعد
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 کدهای تایید شده را می زنیم زده و گزینه دریافت دی تیک کلیه دانش آموزان را فرشخصات ت مدر قسم

 د آن دانش آموز را بزنیتیک فقط  ی بود کافیت در همین قسمت اگر بعدا نیاز به اضافه کردن دانش آموز
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وجود دارد پس به   !؟یده شدید احتمال اینکه قبال اطالعات دریافت شده باشد و شما خبر ندارتوجه: اگر با همه اینکار ها باز با خطا مواج

زان رو  ش آمودر این قسمت پایه ها و کالس ها و اسامی دانینه سازماندهی مدرسه رو انتخاب کنید و اگر نام و سازماندهی گزثبت  قسمت 

 ره نمی باشد ت دوبای به دریافو نیاز   ید یعنی از سناد دریافت کرده اید کردمشاهده 

 

 دبیر ثبت شود  مریزنمره و ... اسچاپ یاز هست تا دبیران هر درس را مشخص کنیم تا هنگام  ن دریافت موفقیت آمیز از سنادبعد از 

 می رویمشخصات معلمین و کارکنان مدرسه م به قسمت    سازماندهی و ثبت ناماز اولیه مشخصات دبیر  برای ثبت 

 

 پست هر شخص کرده   تخابو طبق تصویر زیر ان "مدرسه ر اداریدمعرفی کا"ندهی مدرسه سپس  سازمایر به قسمت بدبرای تعیین درس 
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 صاص دهید  طه اختبو رس ها را به معلم مرمی توانید د ها از قسمت سازماندهی مدرسه با دوبار کلیک بر روی اسم کالس و در انت
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حتی اگر معاون اجرایی نداشته باشید    تعریف شده باشد"معاون اجرایی "و  "مدیر"از همان قسمت دبیران د برای مدرسه وجه: حتما بایت

 ( خطا مواجه خواهید شد چاپ با  وگرنه موقع )

 امتام 

 


