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ش ویژه دبیران

مقدمه:
با سالم و عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت دبیران محرتم متوسطه اول.

 هامنگونــه کــه می دانیــد فراینــد انتخــاب رشــته امــری بســیار مهــم درجهــت رشــد و تعالــی دانش آمــوزان و همچنیــن موفقیــت تحصیلــی آنــان در مراحــل بعــدی محســوب 

می گــردد. شــاید یکــی از مهمرتیــن دغدغــه هــای دانــش آمــوزان در دوران تحصیــل خــود انتخــاب رشــته آنهــا مــی باشــد. دانــش آمــوزان در هنــگام انتخــاب رشــته از عــدم 

شــناخت رشــته هــا رنــج مــی برنــد از آن مهم تــر اینکــه شــناخت درســتی از شــخصیت، توانایــی و عالقــه خــود ندارنــد. لــذا  هــدف از نظرخواهــی از معلــامن و مشــاورین، در 

واقــع ســوق دادن دانــش آمــوز بــه زمینه هایــی اســت کــه آگاه یــا نــاآگاه از دارا بــودن اســتعداد و توانایــی، نســبت بــه آن زمینــه بــه خصــوص شــک دارنــد. در شــامره های 

قبلــی نرشیــه راهنــامی جامعــی بــرای مدیــران، مشــاوران و دانش آمــوزان ارائــه گردیــد و در ایــن شــامره ســعی شــد کــه دبیــران محــرتم دروس تاثیرگــذار بــر فراینــد هدایــت 

تحصیلــی را بــا مســئولیت های خــود آشــنا ســازیم. 

***

 ســال های گذشــته فــرم امتیــازات هدایــت تحصیلــی بصــورت کاغــذی در اختیــار شــام بزرگــواران قــرار می گرفــت و شــام عزیــزان بــر اســاس شــناختی کــه از دانش آمــوزان 

در زمینــه تدریــس خــود داشــتید-مثال مطالعــات اجتامعــی- امتیــاز 2 تــا 10 را بــرای دانش آمــوزان  در نظــر می گرفتیــد. اکنــون بــا توجــه بــه آنالیــن شــدن فراینــد هدایــت 

تحصیلــی شــام عزیــزان بــا دریافــت رمــز عبــور از مدیریــت محــرتم آموزشــگاه بــه روشــی کــه در ایــن نرشیــه می خوانیــد بــه راحتــی امتیــازات دانــش آمــوزان را ثبــت کــرده 

تــا ماننــد ســال های گذشــته در فراینــد هدایــت تحصیلــی فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم ســهیم گردیــد.

***

در فراینــد هدایــت تحصیلــی روی صحبــت مــا بــا دبیرانــی اســت کــه مــدرس دروس مــالک بــرای هدایــت تحصیلــی هســتند.  دبیــران محــرتم مطالعــات اجتامعــی، فرهنــگ و 

هــر، ریاضــی، کاروفنــاروی، علــوم تجربــی،  زبــان عربــی،  زبــان و ادبیــات فارســی و معــارف اســالمی.

از شــام همــکار گرامــی تقاضــا داریــم کــه امتیــازات واقعــی و نــه یکســان بــه دانش آمــوزان اختصــاص دهیــد تــا دانش آمــوزان دچــار رسدرگمــی در میانــه چندراهــی انتخــاب 

نشــوند و در واقــع از توانایــی واقعــی خــود آگاه گردنــد. امتیازدهــی یکســان و در مواقعــی بــا ارفــاق نــه تنهــا کمکــی بــه دانــش آمــوز منی کنــد بلکــه او را از انتخــاب صحیــح 

و موفقیــت بــاز مــی دارد.
1. ابتدا آدرس سامانه همگام را وارد می کنیم
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www.hamgam.medu.ir

ویژه نامه آموزش طریقه کار با سامانه همگام

2. در  قسمت باال، سمت راست سایت بعد از گزینه خانه، نشانگر موس را

 روی گزینه ورود نگه دارید )نیازی به کلیک کردن روی گزینه نیست(. 

ــایت  ــا س ــد ت ــک کنی ــر کلی ــه         مرورگ ــد روی گزین ــده نش ــو دی ــر من ــه: اگ نکت

ــود. ــزاری ش ــاره بارگ دوب

3. از منوی کرکره ای باز شده، روی گزینه 

ورود کاربر کلیک می کنیم...

در ادامه آموزش خواهیم دید که نام کاربری

دریافــت  آموزشــگاه  مدیریــت  از  کــه  خــود  رمزعبــور  و 

کنیــد. وارد  کجــا  را  کرده ایــد 

پیش از انجام مراحل بعد

نام کاربری و رمز عبور خود را آماده کنید.
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4. اگــر دقــت کــرده باشــید نــام کاربــری شــام هــامن کــد ملــی شــام ســت. اول نــام کاربــری خــود را در قســمت مخصــوص بــه خــود وارد کنیــد و ســپس رمزعبــور را بــا 

رعایــت نــکات زیــر وارد مناییــد:

الف. مطمنئ شوید که زبان صفحه کلید انگلیسی است

ب. مطمنئ شوید کلید caps lock خاموش باشد

5. پــس از کلیــک بــر روی گزینــه ورود یــک جعبــه، وســط ســایت بــاز می شــود کــه نــام شــام بــاالی آن نوشــته شــده اســت. ابتــدا بایــد نقش)دانــش آمــوز( و ســپس واحــد 

ســازمانی)نام مدرســه خودتــان( را  ماننــد تصویــر زیــر انتخــاب و ســپس روی گزینــه تاییــد کلیــک کنیــد.

7. بــا کلیــک بــر روی گزینــه هدایــت تحصیلــی تنهــا یــک گزینــه  بــا عنــوان ثبــت منــره معلــم 

بــرای شــام بــه منایــش در می آیــد. پــس از کلیــک بــر روی آن وارد مرحلــه بعــد می شــویم

6. بــا انجــام مراحــل فــوق و کلیــک بــر روی گزینــه تاییــد وارد صفحــه ای می گردیــد کــه اصطالحــا بــه آن »داشــبورد« می گوینــد. از میــان گزینه هــای ایــن داشــبورد کــه در 

تصویــر زیــر مالحظــه می فرماییــد تنهــا بــا گزینــه ای کــه مشــخص گردیــده  یعنــی »هدایــت تحصیلــی« کار داریــم.

8. روی شکل )            ( در سمت چپ »منون برگه نظرخواهی معلم« کلیک کنید...



9. در ایــن مرحلــه تنهــا بایــد جلــوی اســم دانش آمــوز امتیــاز 2 تــا 10 را در قســمت شــامره )1( وارد کــرده و بــه ترتیــب بــا چرخوانــدن غلتــک مــوس یــا نگــه داشــن نــوار 

اســکرول کــه ســمت چــپ قــرار داردتــا ثبــت آخریــن دانــش آمــوز پیــش رفتــه و ســپس روی گزینــه شــامره )3( ذخیــره منــرات کلیــک کنیــد.

10. خــب دیگــر کار هدایــت تحصیلــی متــام شــد! حــاال شــام همــکار گرامــی بایــد روی گزینــه شــامره ) 4 (کــه در تصویــر بــاال مشــخص شــده کلیــک کنیــد تــا از پنــل 

کاربــری خــود خــارج شــوید.
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 پایین رفن

در لیست

در پایــان امیدواریــم ایــن آموزش هــا بــرای شــام مفیــد واقــع شــده باشــد و بــه راحتــی و هرچــه رسیعــرت فراینــد هدایــت تحصیلــی را بــه انجــام برســانید. بــرای دریافــت 

ــس از join از قســمت  ــه  و پ ــه آدرس : http://telegram.me/Tajrobeyemanbot مراجع ــا ب ــات م ــه ب ــد ب ــز می توانی ــا نی ــر آموزش هــای م ــری و دیگ آموزش هــای تصوی

ــد.  ــده را دریافــت منایی ــه گردی ــش آمــوزان  تهی ــران، مشــاوران و دان ــی مدی ــه منظــور آمــوزش و راهنامی ــه ب ــی ک »فیلم آموزشــی« فیلم هــا و PDF های

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

http://Moshaverinekerman.ir                           

 Rahenocc@gmail.com      :و از طریق آدرس ایمیل


