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سمه تعاليب  

 تحت ویندوزDipsaliبرنامه 

 مراحل نصب و تبدیل اطالعات 

 نصب برنامه دیپسالي تحت ویندوز مشابه نصب برنامه هاي ویندوزي دانا مي باشد.آیكن هاي اجرایي برنامه بعد از نصب :

DipsaliHelper.exe, DipsaliApp.exe 

پژوهش دریافت نمایيد. بعد از نصب ابتدا آخرین نگارش برنامه را از سایت شركت  

.نمایيددر مرحله بعد براي منطقه خود پایگاه اطالعاتي تعریف   

 نمایي كلي از شكل برنامه

 

مسوولين منطقه و آموزشگاهاي مربوطه تعریف سازماندهي  بعد از نصب ،  دریافت نگارش و  تعریف پایگاه اطالعاتي در سربرگ اول  

 شوند.

ول مدارس برنامه موجود نبود از قسمت گرفتن مشخصات آموزشگاهها ازسرور واحد سازماني مي تذكر**چنانچه كد مدرسه در جد

 توانيد كد آموزشگاه را دریافت و به جدول مدارس موجود اضافه نمایيد.
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م اطالعات تنظيم سایز عكس امضاء : با توجه به ارسال اطالعات به صورت اینترنتي و اهميت حجم و سرعت ارسال اطالعات الزم است حج

.كيلو بایت باشند . لذا از این گزینه حجم اطالعات مربوط به امضاء مسوولين را تنظيم و پيوست مي نمایيم5به خصوص تصاویر در حد   

 مرحله تبدیل سوابق 

  ویندوزيو  تبدیل اطالعات سيستمهاي تحت داس

به  ( + سيستم تحت ویندوز )پيش دانشگاهي (دیپساليدر این مرحله اطالعات فارغ التحصيالن موجود در سيستمهاي تحت داس )**

 سيستم تحت ویندوز تبدیل اطالعات و انتقال داده مي شود.

 تبدیل اطالعات تحت داس

 قبل از تبدیل اطالعات سيستم تحت داس دیپسالي موارد زیر حتماً اجرا گردد.

 هداري آن .(سيستم دیپسالي در یك پوشه و نگdatگرفتن ذخيره و كپي كردن شاخه ي )

انجام بازسازي فایلها و سوابق دانش آموزان .و  05.41نصب نگارش جدید  

 (در شاخه اصلي دیپسالي . specila.datكنترل فایل دروس معاف به نام ) 

چنانچه فایل دروس معاف وجود ندارد یا در صورت وجود حجم آن با فایل دروس معاف سيستم سالي برابر نيست آن را از  :0تذكر

ستم سالي كپي نمایيد.سي  

موجود مي باشد( را در شاخه اصلي chbروي سایت  dipsmry.exeفایلهاي كمكي جهت ساخت فایل اطالعات دانش آموزان ) به نام 

 سيستم دیپسالي كپي نمایيد.

 گانه به ترتيب . 7مراحل  -در سيستم دیپسالي0.5نگارش و   رمز یك با (dipsmry.exeاجراي فایل )

نترلي گزارشات ك  

 (در شاخه اصلي دیپسالي ساخته مي شود.  kar: با انجام این مرحله پوشه اي به نام ) ساخت فایل 

.: با بازسازي این گزارش دانش آموزان بدون سابقه سيستم دیپسالي مشخص مي شود گزارشات كنترلي  

: این خطاها ابتدا مي بایست در منطقه مرتفع گردند.   2تذكر  

(22آخرین سال و دوره )فایل شماره ساخت فایل كمكي   

 نمایش كارنامه هاي باقي مانده
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خطاهاي موجود در ساخت كارنامه ها  96نمایش فایل   

در منطقه بر طرف شود. 96: خطاهاي موجود در ساخت كارنامه ها ي موجود در فایل  5تذكر   

 ساخت فایل سوابق تحصيلي سيستم تحت داس جهت سيستم تحت ویندوز 

: در انتخاب سال و دوره و مدرسه چنانچه خالي باشد براي كل اطالعات موجود فایل ساخته مي شود. 5تذكر   

 (جمع آوري مي شود.  kar: فایلهاي ساخته شده در پوشه ) 4تذكر 

تایيدیهدر سيستم تحت ویندوز   

 (دیپسالي منطقه    datبعد از ساخت فایل تحت داس در سيستم تحت ویندوز از قسمت تغذیه پایگاه اطالعاتي  با دادن مسير شاخه )

  مي كند.شروع به تبدیل اطالعات سيستم 

 

 رفع گردند.بایدشود وميپس از تبدیل اطالعات سيستم داس در سيستم ویندوزي خطاهاي تبدیل مشاهده 
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: آمار تبدیل شده با آمار سيستم دیپسالي تحت داس كنترل شود. 9 تذكر  

خطاهاي تبدیل اطالعات رامشاهده 

.ونسبت به رفع آنهااقدام نمائيد  
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جهت حذف دانش آموزدرتبدیل 

.اطالعات برحسب كددانش آموزي  
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 تبدیل اطالعات سيستم متمركز ویندوزي دانا

در سيستم داناي ویندوزي منطقه بعد از انجام عمليات فارغ التحصيلي و تایيد از جانب سيستم متمركز از گزینه ارسال سوابق فارغ 

صدور تایيدیه با انتخاب سال و دوره و مدرسه مورد نظر و با انجام ارسال اطالعات به سيستم تایيدیه تحت  التحصيالن تایيد شده به پایگاه

 ذخيره مي نمایيم .(  Graduate school data 4455-42722712-6012-651510)ویندوز اطالعات ساخته شده را در یك مسير دلخواه با نام 

 در سيستم تحت ویندوز تایيدیه

دریافت يستم تایيدیه تحت ویندوز از قسمت تغذیه پایگاه ابتدا مسير فایل دریافتي از منطقه را مشخص نموده و سپس از گزینه مجدد در س

 سوابق ارسالي از سيستم متمركز منطقه اطالعات ارسالي را دریافت مي نمایيم.

یل نمایيد.: اطالعات فارغ التحصيالن پيش دانشگاهي سيستم داناي متمركز  را تبد 7تذكر   

اولویت كار در این سيستم بر اساس كد ملي دانش آموز مي باشد . در تبدیل اطالعات دانش آموزاني كه داراي كد ملي مي باشندبعد 

 از تبدیل اطالعات مستقيم در پایگاه اصلي سيستم قرار مي گيرند.وامكان اصالح یا حذف كد ملي در آن تعبيه گردیده است.
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راي كد ملي نمي باشند به صورت موقت بر اساس كد دانش آموزي در پایگاه موقت قرار گرفته كه كاربر سيستم دانش آموزاني كه دا

)تبدیل كد دانش پس از اطالع از صحت كد ملي دانش آموز با ثبت آن در این قسمت دانش آموز را به پایگاه اصلي منتقل مي نماید.

 آموزي به كد ملي(

 

 

 

ديواح –پایگاه غير سالي   

در حال حاضر تنها تبدیل اطالعات سيستمهایي كه در فوق ذكر گردید انجام مي پذیرد و براي در خواستهایي كه اطالعات دانش آموزان 

(مسوول سيستم تایيدیه ابتدا از صحت وسقم فارغ التحصيلي دانش آموز  Amoz5j-pishgrade)در غير این سيستمها مي باشد مانند 

الن موجود در اداره منطقه اطالع حاصل نماید سپس در قسمت مشخص شده به صورت دستي اطالعات دانش طبق دفتر فارغ التحصي

 انتقال داده شوند. آموز ثبت و به پایگاه اصلي 
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الن ثبت دستي اطالعات فارغ التحصي

واحدي-غيرسالي  
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  عمليات صدور تایيدیه تحصيلي

ته و اطالعات ارسالي را ذخيره مي نمایيم.در این قسمت با اتصال به اینترنت گرفتن تقاضاهاي واصله از دفاتر پيشخوان دولت انجام گرف  

 

 تهيه و ارسال پاسخ براي متقضيان تایيدیه به دفاتر پيشخوان
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 تذكرات :

 .همكاران محترم نسبت به صدور تایيدیه هایي كه درخواست شده اند )بدون این سيستم جدید( مانند روال گذشته عمل نمایند .0

واحدي را بعد از تبدیل اطالعات در سيستم جدید ، با این سيستم صادر  –زان پيش دانشگاهي سالي .صدور تایيدیه براي دانش آمو 2

 نمایيد.

 

 

 


