
 92-93پایگاه مدارس دوره  اول متوسطه سالتحصیلی  ایجاد

 و 4.9.1 راهنمایی نگارش دریافت از بعدمیرساند ) هفتمپایه (به استحضار مدیران محترم مدارس متوسطه دوره اول 
 صاختصا آنها براي جدید کد که ) هفتمپایه (متوسطه دوره اول  مدارس براي توانند می 2.5 راهنمایی  هلپر نگارش
 جابگزین 95 عدد مدرسه کد در 100 عدد بجاي پایگاه ایجاد هنگام است توضیح به الزم نمایند ایجاد جدید پایگاه یافته
 و نشده توجه ناشناخته کد پیام به پایگاه ایجاد هنگام و) جایگزین گردد 95102411کد  100102411مثال بجاي کد(  شود

و رمز     adminشناسه کاربري   با برنامه به ورود از بعد.   شود ایجاد   :A RAHNEMAEE_DAT\Eدر مسیر  درایو   پایگاه
 مدرسه اینصورت در نمایند شروع را 92-93 سال و داده انجام پایگاه آوري بروز  ، 95102411و  کد مدرسه مثال 1

 .ام شودسپس فایل جروجی سناد  را  از قسمت تغذیه دریافت گردد و مراحل بعدي انج  شود می شناخته

 راهنماي ایجاد پایگاه 

 اجراي ایکن-1

 

   تائید و کلیک دکمه    زیرمدرسه در پنجره   واردکردن کد -2

 

 



 YES کلیک گزینه    -3

 

 

تنظیم اولیه پایگاه  داده هایها ي سیستم مدرسه الکترونیک (کلیک  گزینه -4

 

 

 



 ادامه کلیک دکمه  -5

 

 ادامهکلیک دکمه    -6

 

 



 ادامه بعد از اجراي فعالیتهاي انجام شده کلیک دکمه -7

 

 ادامه انتخاب  ایجاد پایگاه جدید  و کلیک  دکمه -8

 

 

 

 



 ادامهو کلیک  دکمه      E:\Rahnemai_Dataانتخاب مسیر   -9

 

 ادامهکلیک دکمه  -10

  

 



  ادامهکلیک دکمه  -11

 

  ادامهکلیک دکمه   -12

 



   ادامهکلیک دکمه  -13

 

 اتمام  -Test connection 2-OK 3-1کلیک دکمه هاي زیر بترتیب   -14

 



 95101858اجراي برنامه سیستم راهنمایی با کد جدید  مثال  

  اجراي  ایکن     .1

 تائیدلیک روي دکمه  ک ،پس از وارد کردن رمز .2

  OKکلیک روي دکمه  .3

 

 ازگزینه تسهیالت  اجراي  بروزآوري پایگاه و فایل مدارس .4

 



از قسمت سازماندهی و ثبت نام 93-92انتخاب گزینه شروع سالتحصیلی  .5

 

. میگردد  سالتحصیلی مورد نظر و کد و نام مدرسه جدید  در باالي سیستم مدرسه  مشخص OKباکلیک دکمه  .6

 



و ادامه  openالکترونیک و انتخاب فایل تهیه شده از سناد  و کلیک دکمه انتخاب گزینه تغذیه از سیستم ثبت نام  .7

 

 ...پس از دریافت اطالعات از سناد  سپس انجام مراحل ثبت نام وتعیین پایه وکالس  و  .8

 تهیه  و تنظیم  راهنما  

 


