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 مقدمه:
از  ،مدیریتی مدارس آسان شدن کارهاي به دنبال هوشمند سازي مدارس و هدفِ 

اخذ کمک هاي مردمی از اولیاء و ثبت آن و دادن رسید به  اولیاء می        جمله این کارها

برنامه اي مستقل نوشته تا در این راستا   جهت این بر این برآمدم تا در  باشد که

 توانسته باشیم به فرزندان خود بهتر خدمت کنیم.

 

 

 اهداف:
 و مدیران مدارس جلوگیري از اتالف وقت معاونین  -1

 اتصال به سیستم دانا( عدم نیاز به ورود اطالعات دانش آموزي) -2

 ايپایه  –کلی  -کالسی  -   فرديگزارش گیري  -3

 مبالغ گرفته شد . گزارش دهی -4

 امکان ثبت رسید با کمترین زمان  -5

 A5چاپ رسید دوتایی در قطع نصف  -6

 امکان جستجوي افراد یا رسیدها -7

 ثبت تاریخ و زمان دریافت در رسید  -8

 نرم افزار  توسط به حروف درج مبلغ  -9

 

 

 

 



 آموزش استفاده از نرم افزار :
در ابتدا بعد از ورود به نرم افزار چون هیچ گونه اطالعاتی در خصوص دانش آموزان 

ورود اطالعات به  سیستم دانا  در این برنامه وجود ندارد باید با استفاده از منوي

 متصل شده و اطالعات دانش آموزان را در آنجا مشاهده کرد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از ورود به قسمت ، کد مدرسه را وارد نموده و کلید اتصال به سیستم دانا را بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



را حذف سپس با استفاده از کلیدهاي تعبیه شده اطالعات دانش آموزان سال گذشته 

 و اطالعات دانش آموزان سال جدید را وارد نمائید.

و نیز حتما باید نام کالس ها نیز از سیستم دانا گرفته شود . براي همین منظور هم 

کلید کپی نام کالس تعبیه شده است . اگر دانش آموزي جدید وارد دانا شده باشد 

 می توان به صورت تک نفره آن را وارد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

یگردیم و منوي صدور فرم اولیه باز ماتمام کار کپی اسامی دانش آموزان به بعد از 

فیش را کلیک می کنیم که  وارد پنجره اي می شویم که اسامی دانش آموزان در آن 

وجود دارد که باید ابتدا دانش آموزي که می خواهد کمک به مدرسه بدهد را 

در کادر می توان به جستجوي نام  کنیم و بعد برایش فیش صادر کنیم بنابراین انتخاب

ک خانوادگی دانش آموز پرداخت تا اسم مورد نظر پدا شود و حتی می توان با کلی

کلیک کرد تا جدول بر اساس  کالس( –خانوادگی نام  –)نام روي ستون مربوطه 

حروف الفباي اون ستون مرتب شود و راحت تر و سریعتر دانش آموز مورد نظر را 

لبته اگر روي ستون کالس کلیک کنید هم بر اساس کالس و هم بر اساس نام پیدا . ا

 خانوادگی مرتب خواهد شد .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از انتخاب دانش آموز که نام پدر و کالسش و هم عکس آن مطابقت داده می شود 

 کلید صدور فیش را می زنیم و وارد پنجره فیش صادره می شویم .

کافیست در اینجا مبلغ را به ریال زده و کلید اینتر را بزنیم خود سیستم مبلغ را به فارسی 

کند. به فرم اولیه قرار می گیرند را چاپ می A5درج و دو قبض که هر دو در یک قطع 

  .یگرددبازم

 

 

 

 

 

 

ند لذا از کاربر بعد از زدن البته گاهی اوقات مدیریت فقط الزم است که مبلغ را ثبت ک

کلید اینتر می پرسد که چاپ می خواهد یا خیر اگر خواست چاپ کند و اگر نخواست فقط 

 ثبت مالی را انجام دهد.

البته در فرم گزارش دهی که در صفحه بعد می آید کلیدي تعبیه شده که در صورت 

 .انصراف یا اشتباه بتوان قبض مورد نظر را حذف کرد

بر با کلیک روی ستون ها جدول اطالعات 

 مرتب می شوداساس حروف الفبا 

زدن کلید برای 

 صادر شدن فیش
 کادر جستجوی افراد

 کادر درج مبلغ 
زمان صدور روز و تاریخ و 

 ضقب



 گزارش گیری
نرم افزار از نوع جستجو می باشد که در حین اینکه جستجو انجام می  ر اینگزارش د

مبالغ جمع  –تعداد افراد -تعداد قبض هاي دریافتی -دهد می تواند مبلغ دریافتی 

 . بدهد ) مدیر(کاربر  ار به فت شدهیادر

 داراي دو کادر جستجو می باشد که یکی مربوط به کالس و دیگري مربوط به 

 نام خانوادگی می باشد . 

 به عنوان مثال 

ر نام خانوادگی شروع به تایپ کرده دنبال اسم خاصی باشد در کاد مدیر ( اگر کاربر )

اسامی  می( جدول گزارش تماenterبدون استفاده از  و در حین تایپ با تغییر اسم )

ده را می دهد و جمع مبالغ دریافت شده از این افراد را به شمطابق با اسم تایپ 

 کاربر نشان می دهد . 

 802ادي که در کالس ( را بزند تمامی افر802کالس اسم کالس مثال)اگر در کادر 

اند را نشان می دهد و تعداد افراد و تعداد قبوض دریافتی نشان داشته  تیپرداخ

چون ممکن است برخی افراد چند بار پرداخت داشته باشند و از این  داده می شود )

 تفاوت باشد( جهت تعداد قبوض با تعداد افراد م

دارد در  8را بزند چون تمام هشتم ها اولشان  8در کادر اسم کالس مثال فقط اگر 

جدول تمامی کالس هاي هستم نشان داده می شوند و گزارش به صورت پایه اي 

خواهد بود و می تواند جمع مبالغ و تعداد افراد این پایه را که پرداختی داشته اند را 

  مشخص کند.

 

 

 

 

 

 

 

 ستجوی کالسیکادر ج

نام ستجوی کادر ج

 خانوادگی
 تعداد قبوض دریافتی

 اد افراد دریافت شدهتعد

 جمع مبالغ دریافتی

 حذف قبض



 به روز آوری پرداختی ها

کلیدي فرم صدور قبض تعبیه شده که خود نوعی گزارش گیري می باشد ) به 

که با زدن این کلید برنامه تمامی قبوض دریافت (پرداختی ها آوري  زنام به رو

شده تمامی افراد را چک می کند و جمع مبلغ هر فرد را در ستون مربوطه می 

 انی این کار را انجام می دهد .با اندک زمنویسد که 

این کلید از این جهت تعبیه شده که مدیر بتواند در مورد هر کالس یا فرد با 

قرار داشتن لیست کالسی چک کند که چه افرادي و چه مبالغی کمک که 

  مدرسه داده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست و رفع اشکال در حال اجرا این برنامه در حال حاضر در برخی از مدارس جهت 

 می باشد.

 

 با تشکر               

 مهدي فخارمنش

 20845911کد پرسنلی 

 دبیرستان امام حسن عسگري )ع(
 

 پرداختی های هر فرد  به روز آوری

 جمع مبالغ پرداخت شده هر فرد


