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 فهرست
 4  افزاربانک اطالعاتی نرم 
 6 جستجو در اطالعات 
 6 افزاررمز ورود به نرم 
 7 های آموزشیتعداد زنگ 
 7 بندیکالس 
 8 اضافه کردن کالس جدید  
 8 عنوان کالس  
 8 رشته و پایه  
 8 درس و دبیر  
 9 خانوادگی و شامره ردیفنام و نام  
 9 پایههای هم رشته، یا همها بین کالسکپی درس  
 9 هاگذاری خودکار درسشامره  
 10 آموزانگذاری خودکار دانششامره  
 Excel 10ورود اطالعات از   
 10 آموزحذف دانش  
 10 آموزانبه داخل جدول اسامی دانش Excelکپی کردن از   
 12 هاثبت غیبت 
 12 هاها بر اساس کالسثبت غیبت  
 13 غیبتتعیین تاریخ    
 13 های( آموزشگاهتعیین تعداد ساعات آموزشی)زنگ   
 13 آموزانثبت غیبت برای دانش   
 13 آموزان یک کالسثبت غیبت برای همه دانش   
 13 هاموجه کردن غیبت   
 14 شدهاستفاده از منت توجیه غیبت از قبل ثبت   
 14 حذف غیبت و اعالم حضور   
 14 آموزانهای دانشبررسی و اصالح غیبت  
 14 آموزهای یک دانشهمه غیبت   
 15 آموزحذف یک غیبت دانش   
 15 آموزتغییر وضعیت غیبت دانش   
 15 هاموجه کردن غیبت   
 15 شدهاستفاده از منت توجیه غیبت از قبل ثبت   
 15 حذف غیبت و اعالم حضور   
 15 های هفته معینبرج(مای معین/ روز)های معیــن / ماهتاریخ  
 15 آموزان در تاریخ معینهای دانشبررسی غیبت   
 15 آموز در تاریخ معینحذف یک غیبت دانش   
 15 آموز در تاریخ معینتغییر وضعیت غیبت دانش   
 16 ها در تاریخ معینموجه کردن غیبت   
 16 شده در تاریخ معیناستفاده از منت توجیه غیبت از قبل ثبت   
 16 اعالم حضور در تاریخ معینحذف غیبت و    
 16 تغییر تاریخ غیبت   
 16 ثبت موارد انضباطی 
 16 تعیین تاریخ مورد انضباطی  
 16 آموز)ان( برای ثبت مورد انضباطیجستجوی دانش  
 17 آموزثبت مورد انضباطی برای یک دانش  
 17 امتیازات )کار نیک | کار زشت(  
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 17  توضیح مورد انضباطی  
 17 شدهاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل ثبت  
 18 بندی امتیازات امسالجمع  
 18 آموزانثبت مورد انضباطی برای گروهی از دانش  
 18 امتیازات )کار نیک | کار زشت(   
 18  توضیح مورد انضباطی   
 18 شدهاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل ثبت   
 18 شدهآموزان مشمول مورد انضباطی در تاریخ تعیینجستجو و تیک دار کردن دانش   
 19 آموزانویرایش موارد انضباطی دانش  
 19 امتیازات )کار نیک | کار زشت(   
 19  توضیح مورد انضباطی   
 19 شدهاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل ثبت   
 19 آموزحذف مورد انضباطی دانش   
 19 آموزانمنایش|سورت|ویرایش متامی موارد انضباطی همه دانش   
 20 های چاپیگزارش 
 20 هالیستچک   
 20 حضوروغیاب روزانهلیست چک   
 20 تأخیر صبحگاهی هفتگیلیست چک   
 20 لیست حضوروغیاب هفتگی با تاریخچک   
 20 آموزانعملکرد تحصیلی دانش   
 21 های معاون آموزشیگزارش  
 21 هاکارتکس غیبت   
 21 آموز)آن( برای منایش یا چاپ گزارشانتخاب دانش    
 22 انتخاب بازه تاریخ گزارش    
 22 هامحاسبه تعداد غیبت    
 22 های موجه و غیرموجهغیبت گزارش    
 22 کارتکس موارد انضباطی   
 22 آموز)آن( برای منایش یا چاپ گزارشانتخاب دانش    
 23 انتخاب بازه تاریخ گزارش    
 23 محاسبه تعداد موارد انضباطی    
 23 ها و موارد انضباطی بدون شامره تلفنکارتکس غیبت   
 23 ها و موارد انضباطی با شامره تلفنکارتکس غیبت   
 24 گزارش غیبت   
 24 گزارش موارد انضباطی   
 24 ها و موارد انضباطیبندی غیبتلیست جمع   
 25  انتخاب یک کالس برای چاپ    
 25 های همراهلیست شامره تلفن   
 25  انتخاب یک کالس برای چاپ    
 25 ها با شامره موبایلگزارش غیبت   
 26 گزارش موارد انضباطی با شامره موبایل   
 26 هاها و پیامکشامره تلفن 
 26 هاآموزان به تفکیک کالسثبت شامره موبایل اولیاء دانش  
 26 آموزانثبت شامره موبایل اولیاء همه دانش  
 26 تنظیم پیامک  
 27 های متنوع ارسال پیامکتوضیح پیرامون روش   
 27 (Excelنظیر، و تولید فایل تنظیم پیام غیبت )جهت ارسال پیامک درروش نظیربه   
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 28 (Excelنظیر، و تولید فایل ها برای تولید پیامک)روش نظیربهتعیین تاریخ غیبت    
 28 (Excelنظیر، و تولید فایل آموز در منت پیامک)روش نظیربهخانوادگی دانشقرار دادن نام    
 28 (Excelنظیر، و تولید فایل آموز در منت پیامک)روش نظیربهقرار دادن زنگ غیبت دانش    
 28 های ارسال پیامک(های هدف پیامک )برای همه روشتعیین موبایل    
 28 تولید پیام برای غایبین موجه/غیرموجه    
 28 (Excelنظیر، و تولید فایل های تولیدشده )روش نظیربهجدول پیامک    
 28 هاشامره موبایل TXTمه تولید فایل کد      
 29 هاپیام Excelمه تولید فایل دک     
 29 (Full Screenهای تولیدشده در اندازه متام صفحه )مه منایش جدول پیامکدک     
 29 (Web serviceرسویس ارسال پیامک : تنظیم ارسال پیامک با سامانه ارسال پیامک)وب   
 29 استفاده از رسویس تست ماهکار    
 29 نحوه خرید پنل ارسال پیامک    
 30 رسویس ارسال پیامکتنظیم پارامرتهای وب    
 30 رسویسوبدریافت فایل تنظیم     
 31 رسویس(افزار ماهناز )ویژه صاحبان وبرسویس جهت دریافت توسط کاربران نرمتنظیم فایل تنظیم وب    
 31 ارسال با سامانه ارسال پیامک   
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 افزارنرمبانک اطالعاتی 
در قالب اکسس  و مجزا شدهمحافظتاست، و دارای بانک اطالعات  شدهنوشته( Microsoft Office Accessبا موتور قدرتمند اکسس) افزارنرماین 

دیتابیس)بانک  هایفایلمجزا در  صورتبههای تحصیلی را های تحصیلی و یا ترماست. این قابلیت موجب شده است تا بتوان اطالعات سال
 های تحصیلی پرهیز نمود.و دوره هاسالاطالعات  شدن( قاتى)، تا از اخالطاطالعاتی( ذخیره کرد

کارنامه  افزارنرمکارنامه ماهانه است، این قابلیت وجود دارد که بتوان از اطالعات  افزارنرمدارای ساختاری مشابه با  افزارنرمبانک اطالعاتی این  ازآنجاکه
کارنامه ماهانه)ماهکار(،  افزارنرم ازآنجاکهکارنامه ماهانه باشد.  افزارنرمدر تعامل تنگاتنگ با  شودمینیز استفاده کرد. این قابلیت باعث  افزارنرمماهانه در این 
کارنامه  افزارنرمدر  واردشده -آموزان هر کالس( و لیست دروس و دبیران)شامل اسامی دانش بندیکالساست، اطالعات  غیرهو  بندیکالسدارای امکان 

 سه روش متفاوت وجود دارد: این کارماهناز خواهد بود. برای  افزارنرمدر  استفادهقابلماهانه، 

 .ماهناز در یک رایانهافزارنرمکارنامه ماهانه توسط  افزارنرماستفاده مستقیم از بانک اطالعاتی  :روش اول .1

کنیم به فایل دیتابیسی اشاره می - در آنجا قرار داردکارنامه ماهانه  افزارنرم، سپس در مسیری که شویممیوارد  دیتابیسدر این روش به پنجره تنظیمات 
 افزار کارنامه ماهانه از آن استفاده می کند.که نرم

 روش کار:
است؛  شدهنصب (C:\Program_file\Mahkar) ماهکار در مسیر افزارنرمو  شدهنصب( C:\Program_file\Mahnazماهناز در مسیر ) افزارنرمفرض کنید  

 دیتابیس موجود... ، مسیر دوم یعنی هایفایل، سپس در پنجره کنیممیکلیک « خروج»ماهناز روی تصویر کشوی کنار دکمه  افزارنرمدر 
(C:\Program_file\Mahkar)  کنیممیدیتابیس موجود در این مسیر فایل مربوط به سال تحصیلی جاری را انتخاب  هایفایلو از  کنیممیرا انتخاب ،

 .کنیممیکلیک « انتخاب فایل» سپس روی دکمه

 .(رایانه دیگریا )رایانه ماهناز در یک افزار نرمکارنامه ماهانه توسط  افزارنرماز بانک اطالعاتی  غیرمستقیماستفاده  :دومروش  .2

در  شدهثبتکارنامه ماهانه)ماهکار( به مسیر ماهناز تمام اطالعات  افزارنرمبا هر بار کپی اطالعات از  کهچون. شودمینتوصیه  وجههیچبهاین روش 

( بندیکالس)بخصوص  ماهکار افزارنرم، پس از تکمیل اطالعات خواهیدمیخواهند شد. اما اگر برای اولین بار  حذفو موارد انضباطی  هاغیبتخصوص 

 عملی است. این کارماهناز انتقال دهید،  افزارنرمرا به  شدهتکمیلاطالعات 

 روش کار:
 کارنامه ماهناز افزارنرمرا به مسیر نصب  (C:\Program_file\Mahkar) کارنامه ماهانه افزارنرمدر این روش فایل دیتابیس موجود در مسیر نصب 

(C:\Program_file\Mahnaz ) دیتابیس  هایفایل، سپس در پنجره کنیممیکلیک « خروج»ماهناز روی تصویر کشوی کنار دکمه  افزارنرم؛ در کنیممیکپی
دیتابیس موجود در این مسیر فایل مربوط به سال تحصیلی  هایفایلو از  کنیممیرا انتخاب  (C:\Program_file\Mahnaz) موجود... ، مسیر دوم یعنی

 .کنیممیکلیک « انتخاب فایل» ، سپس روی دکمهکنیممیجاری را انتخاب 
 .(LANمحلی) توسط شبکهماهناز افزار نرمکارنامه ماهانه توسط  افزارنرماستفاده مستقیم از بانک اطالعاتی  :موسروش  .3

با  آموزشی، بیش از یک معاون دیگر کارنامه ماهانه در یک رایانه افزارنرمبانک اطالعاتی عالوه بر استفاده از  توانمیمزیت این روش در این است که 
 را ثبت کنند. تأخیرهاموارد انضباطی و افزار ماهناز یا دیتابیس نرمدیتابیس کارنامه ماهانه 

: معاون مثالًو ثبت نمرات را به یک نفر) بندیکالس توانمی، در این روش اندنشستهدر یک یا دو اتاق  آموزشیفرض کنید معاون اجرایی و دو معاون 
به روش  توانمی( سپرد. همچنین آوریفن: معاون مثالًرا به یک نفر) هاغیبت( و ثبت آموزشیمعاون  مثالً اجرایی( و ثبت موارد انضباطی را به یک نفر)

 عنوانبهنقش مدیر را  توانمی... و در این روش آخرالیو  یک معاون سه کالس و معاون دیگر سه کالس مثالًها بین دو معاون عمل کرد. تقسیم کالس
، به هم یکدیگر متصل Cat⁶یا  Cat⁵دو رایانه را با یک کابل  توانمیاین روش مبتنی بر شبکه است. در این روش  نیز لحاظ کرد. هاگزارش کنندهتهیه
 کرد. Shareو اطالعات یک کامپیوتر را برای کامپیوتر دیگر  کرد.
بیشتری را به هم متصل نمود،  هایرایانهشبکه نیز وجود داشته باشد تا بتوان تعداد   HUBهای بیشتر باید یک هاباستفاده از تعداد رایانه هایروشدر 

 (گذاردمیه اشتراک . )بکندمی  Shareهارایانههایی که دارای بانک اطالعاتی اصلی است، اطالعات فایل بانک اطالعاتی را با دیگر سپس یکی از رایانه
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 روش اتصال دو رایانه
 .برای برقراری ارتباط دو رایانه با بانک اطالعاتی یکسان

 :افزاریسختتوضیحات 
استفاده نمود. )توضیح فنی: چینش  Cat6یا  Cat5تنها از یک سیم  توانمیاستفاده کرد و هم  Hubاز  توانمیافزاری هم در این روش به لحاظ سخت 

 در این روش متفاوت است(. RJ⁴⁵ هایسیم

 
 افزاری:توضیحات نرم

 افزارنرمای که در آن را با رایانه (C:\Program_file\Mahkarکارنامه ماهانه ) افزارنرمپس از برقراری ارتباط بین دو رایانه در شبکه داخلی مسیر نصب 
 (،کنیممی Share)گذاریممیاست به اشتراک  شدهنصبماهناز 

 عنوانبهید این مسیر را توانمیرا مشاهده کنید و حتی  شدهگذاشتهید مسیر فایل اشتراک توانمیاست،  شدهنصبماهناز  افزارنرمکه در آن  ایرایانهدر 
 هایفایل، در پنجره کنیممیکلیک « خروج»، روی تصویر کشوی کنار دکمه واردشدهماهناز  افزارنرم( تعریف کنید؛ سپس به  :Wدرایو  مثالًیک درایو )

دیتابیس موجود در این مسیر فایل مربوط به سال تحصیلی جاری را  هایفایلو از  کنیممیانتخاب  را شدهگذاشتهدیتابیس موجود... ، مسیر اشتراک 
 .کنیممیکلیک « انتخاب فایل» ، سپس روی دکمهکنیممیانتخاب 

 
 روش اتصال بیش از دو رایانه

 .برقراری ارتباط چند رایانه با یک بانک اطالعاتی یکسانبرای 
 :افزاریسختتوضیحات 

 استفاده کرد. Hubباید از  افزاریسختدر این روش به لحاظ  

                  

  
Hub 

 
 ی مرحله قبل است.افزارنرمافزاری: شبیه به توضیحات توضیحات نرم

 افزارنرمای که در آن را با رایانه (C:\Program_file\Mahkarکارنامه ماهانه ) افزارنرمپس از برقراری ارتباط بین دو رایانه در شبکه داخلی مسیر نصب 
 کنیم(،می Shareگذاریم)شده است به اشتراک میماهناز نصب

عنوان توانید این مسیر را بهشده را مشاهده کنید و حتی مینید مسیر فایل اشتراک گذاشتهتواشده است، میافزار ماهناز نصبای که در آن نرمدر رایانه
کنیم، در پنجره فایلهای کلیک می« خروج»افزار ماهناز واردشده، روی تصویر کشوی کنار دکمه ( تعریف کنید؛ سپس به نرم :Wیک درایو )مثالً درایو 

های دیتابیس موجود در این مسیر فایل مربوط به سال تحصیلی جاری را کنیم و از فایلانتخاب می شده رادیتابیس موجود... ، مسیر اشتراک گذاشته
 کنیم.کلیک می« انتخاب فایل» کنیم، سپس روی دکمهانتخاب می
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 جستجو در اطالعات
ان کل آموزدانشآموزی در مدرسه وجود دارد یا خیر. یا آمار بدانیم دانش مثالًآموزی را پیدا کنیم، یا گاهی الزم است که کالس دانش   

شود اگر آمار کل دیده نمی استفاده کنیم. افزارنرمیم از دکمه جستجوی پایین پنجره اصلی توانمی، در چنین حالتی خواهیممیآموزشگاه را 
 (، کلیک کنید.Next Recordاشاره به سمت راست)  یکبار روی دکمه  

 searchدر بخش  آموزی رادانش خانوادگینامتوانیم نام یا شود و میی جستجو در اطالعات، دیده میدر پایین پنجره شدهنامثبتان آموزدانشآمار کل 

 زنیم.را می کلیدصفحه  Enterمشخصات کلید  با همینآموز بعدی آموز پیدا شود. برای پیدا کردن دانشهمین پنجره تایپ کنیم تا دانش
نفر  خواهیممیاصغر است، حال کنیم که نامش .... علیو اولین محمدی ... را پیدا می گردیممیآموز به نام محمدی یعقوب، دانش فرض کنید به دنبال

 آموزدانش تا نفر بعدی جستجو شود. پس از پیدا شدن زنیممیرا   کلیدصفحه Enterکلید  این کاربعدی که نامش یعقوب است را پیدا کنیم، برای 
 آموز در لیست کالس را مشاهده کنیم.یم شماره کالس و ردیف دانشتوانمی

ها کلیک کنیم تا ببینیم شماره ی جستجو، روی زبانه کالسیم در همین پنجرهتوانمیدارد  ایرشتهچه پایه و  درواقعبرای اینکه بدانیم شماره کالس 
 ای است.دارای چه عنوان ، چه پایه و چه رشته موردنظرمانکالس 

یم از فلش کوچکی که باالی هر ستون قرار دارد استفاده کنیم، روی فلش توانمیآموزان، کالس و ردیف، ( دانشSortبرای تغییر ترتیب نمایش )سورت 
 Largest toاز بزرگ به کوچک ) شدهانتخاب( ستون Sortکه سورت) کنیممیمنویی باز شود، سپس تعیین تا  کنیممیکوچک باالی هر ستون کلیک 

Smallest  یا به عبارتی از  الفتا  ییعنی ازZ  تاA ( باشد؛ یا از کوچک به بزرگ )Smallest to Largest  یا به عبارتی از  یتا  الفیعنی ازA  تاZ  .باشد )

: فرض کنید مثالًاولویت بیشتری داشته باشد. ) خواهیممیکه  ،(، باید ترتیبی را آخر انتخاب کنیمتودرتوهای های چند ترتیبی )ترتیببرای استفاده از حالت
که در یک کالس قرار دارند زیر هم نمایش داده شوند و  آموزانیدانشرا مرتب کنیم، یعنی اول  هاردیفاول شماره کالس و سپس شماره  خواهیممی

کنیم: در این حالت که بیان شد، اولویت اول سنجی میابتدا اولویت این کاران هر کالس به ترتیب ردیف زیر هم نمایش داده شوند؛ برای آموزدانشعد ب
یعنی: باید ابتدا سورت ان است، اکنون باید اولویت بیشتر را در آخر اجرا کنیم، آموزدانشان یک کالس است، و اولویت دوم با ترتیب ردیف آموزدانش با

 (.دهیممی، و سپس سورت شماره کالس را انجام دهیممیو ...( انجام  32تا  01از  ستون ردیف را از کوچک به بزرگ )
کلیک و نام، خانوادگی نام خانوادگی نمایش داده شوند، در این حالت روش فلش کوچک باالی ستونان به ترتیب نامآموزدانشهمه  خواهیممیگاهی 

 شوند.از الف تا ی زیر هم نمایش داده میخانوادگی نام آموزان به ترتیبدانش ترتیباینبهدهیم. و سورت را انجام می کنیممی

 

 افزارنرمرمز ورود به 
نحوی بتوان از مشکالت حراستی و  است تا به افزارنرمان در آموزدانشبر اساس ورود حداقل اطالعات شخصی ماهناز  افزارنرمساس کار ا 

استفاده  هایخوبیکاهش داد؛ اما  شدتبه( را کندمیثبت  افزارنرم)فردی که اطالعات را در افزارنرمکاست، و کار اپراتور  شدتبه افزارنرمامنیتی 
، قدری نیاز به امنیت بهتری داشته افزارنرمکه اطالعات  شودمیکرد، و این مهم باعث  پوشیچشماز آن  توانمیاز شماره همراه اولیاء موردی است که ن

از اولویت خاصی  افزارنرمنیاز به استفاده از رمز ورود به  - اندشدهدادهقرار  هاموبایلشماره  ازآنجاکه -« ماهنـــاز افزارنرم»باشد، در این خصوص در 
وارد شوید. البته این امکان  افزارنرمرمز ورود با  واردکردنبا  افزارنرمگذارید تا هنگام ورود به رمز ورود ب افزارنرمتوانید روی برخوردار شده است، شما می

را در حالت دریافت رمز قرار دهد تا در صورت دسترسی و  افزارنرمت رایانه نباشد ، بتواند شدر اتاق دفتر و پ آموزشیموجب خواهد شد که چنانچه معاون 
 و خدشه واقع نگردد. سوءاستفادهمورد  افزارنرماطالعات  -بدون هماهنگی  ،آموزانا دانشی غیرمسئولدخالت افراد 

 :افزارنرمکردن ورود به  رمزدارروش 
 است. Password سبزرنگدر این حالت عبارت زیر کادر  .شودمیرمز نمایش داده؛ پنجره دریافتکنیممیکلیک  (افزارنرمپایین پنجره اصلی  )روی دکمه کلید  -
، Change Passwordبه عبارت  سبزرنگ. در این حالت عبارت زیر کادر کنیممیکلیک  (تغییر رمز پایین پنجره)روی دکمه کلیددیگر  باریکبرای تغییر رمز   -

 دیده خواهد شد. کامالً کنیممیتغییر خواهد یافت، و رمزی را که وارد 
نسبت به حروف فارسی و التین حساس است، و ممکن  افزارنرم، بهتر است رمز یک عدد باشد، چون اگر از حروف استفاده کنیم، کنیممییک رمز وارد   -

تا التین! اما اگر عددی را برای رمز انتخاب کنیم، اعداد در حالت التین و یا فارسی  کنیممیاست در حالت ورود رمز نتوانیم تشخیص دهیم که فارسی تایپ 
 یم از حروف و عالئم نیز استفاده کنیم.توانمیباهم فرقی نخواهند داشت.علی ایحال،  کلیدهصفح

 .زنیممیرا   کلیدصفحه Enterپس از ورود رمز کلید   -

 که آیا این رمز جدید شما است؟ پرسدمی، و از ما دهدمیرا نمایش  واردشدهو رمز  شودمیکادری باز   -

 خارج شویم. افزارنرماز  سپس .زنیممیرا   Enterو یا کلید  کنیممیکلیک  okروی دکمه   -

 داشت. خواهیم ایمکردهوارد نیاز به رمزی که در این بخش  ،پس از ورود  -

 .زنیممیرا   کلیدصفحه Enterو کلید  کنیممیزن نمایش داده شود؛ رمز را وارد چشمک (Curser)تا کرسر کنیممیروی کادر سبز کلیک   -
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 :افزارنرمروش تغییر رمز ورود به 
عبارت زیر . در این حالت شودمیافت رمز نمایش داده ؛ پنجره دریکنیممیکلیک  افزارنرمروی دکمه دو کلید، پایین پنجره اصلی  افزارنرمپس از ورود به   -

 است. Password سبزرنگکادر 

 Enter، بجای زدن کلید زنیمنمی را Enterو کلید  کنیممیزن نمایش داده شود؛ رمز را وارد چشمک (Curser)تا کرسر کنیممیروی کادر سبز کلیک  -
، Change Passwordبه عبارت  سبزرنگیر کادر ز. در این حالت عبارت کنیممی، برای تغییر رمز روی دکمه دو کلید، پایین پنجره تغییر رمز کلیک کلیدصفحه

 .تغییر خواهد یافت

وف فارسی و التین حساس است، و ممکن نسبت به حر افزارنرم، بهتر است رمز یک عدد باشد، چون اگر از حروف استفاده کنیم، کنیممییک رمز وارد   -
ارسی اب کنیم، اعداد در حالت التین و یا فتا التین! اما اگر عددی را برای رمز انتخ کنیممینتوانیم تشخیص دهیم که فارسی تایپ  ،رمز تایپاست در حالت 

 یم از حروف و عالئم نیز استفاده کنیم.توانمی باهم فرقی نخواهند داشت. کلیدصفحه

 .زنیممیرا   کلیدصفحه Enterپس از ورود رمز کلید   -

 که آیا این رمز جدید شما است؟ پرسدمی، و از ما دهدمیرا نمایش  واردشدهو رمز  شودمیکادری باز   -

 .زنیممیرا   Enterو یا کلید  کنیممیکلیک  okروی دکمه   -

 خارج شویم. افزارنرماکنون از   -

 داشت. خواهیم ایمکردهوارد به رمزی که در این بخش  ،پس از ورود  -

 .زنیممیرا  کلیدصفحه Enterو کلید  کنیممیزن نمایش داده شود؛ رمز را وارد تا کرسر چشمک کنیممیروی کادر سبز کلیک   -

 :افزارنرمروش حذف رمز ورود به 

عبارت زیر . در این حالت شودمیافت رمز نمایش داده ؛ پنجره دریکنیممیکلیک  افزارنرمروی دکمه دو کلید، پایین پنجره اصلی  افزارنرمپس از ورود به   -
 است. Password سبزرنگکادر 

، کلیدصفحه Enter، بجای زدن کلید یمزننمی را Enterو کلید  کنیممیزن نمایش داده شود؛ رمز را وارد تا کرسر چشمک کنیممیروی کادر سبز کلیک  -
، تغییر Change Passwordه عبارت ب سبزرنگ. در این حالت عبارت زیر کادر کنیممیبرای تغییر رمز روی دکمه دو کلید، پایین پنجره تغییر رمز کلیک 

 .خواهد یافت

 .زنیممیرا   کلیدصفحه Enterکلید  زی را وارد کنیم ،بدون آنکه رم  -

 که آیا این رمز جدید شما است؟ پرسدمی، و از ما دهدمیرا نمایش  واردشدهو رمز  شودمیکادری باز   -

 .کنیممی، و قدر صبر زنیممی را  Enterو یا کلید  کنیممیکلیک  okروی دکمه   -
 خروج از دفتر کار: در حالت افزارنرمروش حفاظت از 

 افزارنرماگر بخواهیم از  .شودمیافت رمز نمایش داده ؛ پنجره دریکنیممیکلیک  افزارنرمروی دکمه دو کلید، پایین پنجره اصلی  افزارنرمپس از ورود به   -
البته بهتر است در این خصوص از امکانات  .است غیرممکنو تغییر اطالعات آن  افزارنرمامکان استفاده از  اگرنهاستفاده کنیم باید رمز ورود را بزنیم، و 

 وجود دارد. _ها توسط افرادی که قصد سوء دارنداستفاده کنید، چون هنوز امکان آسیب رساندن به فایل (Windows)ویندوز

 
 آموزشی هایزنگتعداد 

 .کنندمیدر یک روز ارائه  آموزشی زنگ 6زنگ و برخی دیگر تا  4و برخی  آموزشیزنگ  3ها دارای برخی از آموزشگاه
 کار کنند. درستیبهبر اساس این تعیین وضعیت،  افزارنرمدیگر های تا قسمت ؛آموزشگاه خود را در تعیین کنید آموزشیِ هایزنگتعداد توانید می 

 

 بندیکالس
فاش  درخطران را کمتر آموزدانشاطالعات شخصی  تنهانهماهناز، سعی کرده است که با دریافت حداقل اطالعات از کاربر وضعیتی را فراهم کند که  افزارنرم 

 کاهش دهد. شدتبهرا نیز  افزارنرم(، بلکه کار کاربر وع توجه شده استاما به این موض-ممکن است مهم نباشدشدن قرار دهد)
 ، ضروری است.هادادهی و مهندسی افزارنرمکه به لحاظ  - .است تریطوالنیها دارای فرآیند افزارنرمر بسیاری از د بندیکالس
 افزارنرمو نگهداری آن در بانک اطالعاتی  شدهنامثبتان آموزدانشدریافت اطالعات   انجام مراحل فنی زیر است: به مفهوم بندیکالس

 و نگـ..دریافت اطالعات دروس  و نگهداری ... )شامل: پایه و رشته و عنوان کالس( هاکالسدریافت اطالعات  
 و نگـ..در هر کالس  شدهارائهتعیین دروس     و نگـ..دریافت اطالعات دبیران  
 و نگـ..ان هر کالس آموزدانشتعیین     و نگـ..تعیین دبیر هر درس در هر کالس  
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، دهندمیانجام  ایپنجرههر بخش را در  ردبحثموها دریافت هر بخش و تنظیم اطالعات افزارنرمی باید انجام شود، برخی از افزارنرمدر هر مراحل فوق،  
امکاناتی را فراهم آورده است که بتوان بجای  Assessاکسس اما  اطالعات جلوگیری کنند. ریختگیهمبهتا از  نمایندمی بندیدستهاطالعات را کدگذاری و 

عات به هم نریزد، دریافت اطالعات ، تا ضمن اینکه اطالهای گوناگون همگی اطالعات را تنها در یک پنجره دریافت کرددر پنجره موردبحثافت اطالعات دری
که در بخش  طورهمانعالوه بر این  .کندمی برداریبهره Assessاز این امکانات ماهناز  افزارنرمانجام شود.  کمترین صرف وقتخالصه و یکجا با  صورتبه

تا اگر از  دهدمیکارنامه ماهانه است، که این امکان را به ما  افزارنرمماهناز، دارای بانک اطالعاتی مشابه  افزارنرم، توضیح داده شد، افزارنرمبانک اطالعاتی 
 ه کنیم.ماهکار نیز استفاد رافزانرم بندیکالساطالعات از  کنیممیکارنامه ماهانه استفاده  افزارنرم

 ایزبانهموجود نیز  هایزبانهانتهای سمت راست  که در سمت چپ قرار دارد و کالس نام دارد، در هاآندر باال است که اولین  هاییزبانهدارای  بندیکالس
د تا توانمی شودمیکه به این صورت تولید  هایینهزبا، تعداد شودمیکالس و زبانه + تولید  دوزبانهبین  ایزبانهبا عنوان + وجود دارد، با کلیک روی زبانه +، 

ی موجود را هاکالسید عناوین توانمیکالس  در زبانه یک کالس است. دهندهنشانشده است،  گذارینامعدد باشد، هر زبانه که با عنوان شماره کالس،  24
که با کلیک روی  شودمیهای( دیده انهدر این زبانه )زبانه کالس: سمت چپ همه زب ایدکمه صورتبههای هر کالس با عنوان کالس زبانه مشاهده کنید.

 بازشده، روی عنوان شماره کالس کلیک کنید تا زبانه کنیداشاره هازبانهدر  موردنظرید به شماره توانمیید به زبانه مربوطه وارد شوید. عالوه بر آن توانمی هاآن
کالس در زبانه کالس به رنگ قرمز  باشد، عنوان دکمه نشدهتعریفکالسی  یپایهاگر عنوان کالس، رشته کالس ،  گذاشته شود. و محتوای آن به نمایش

 6خالی بماند و کالس  5اید کالس شماره : نبمثالً ی موجود فاصله ایجاد شود، هاکالسنباید بین  هاکالسبرای استفاده از این بخش یعنی  دیده خواهد شد.
 نیز اهمیت دارند و نباید خالی رها شوند. هاکالسواقع گردد. همچنین عنوان، پایه و رشته  داستفادهمور

  

 اضافه کردن کالس جدید
س بالفاصله عنوان، پایه و رشته ؛ پس از اضافه کردن یک کالشودمیی آموزشگاه اضافه هاکالسبا کلیک روی زبانه + ، یک کالس به مجموعه  

. و پایه کنیممیی آموزشگاه تایپ کنیم. اگر در دوره دبستان یا متوسطه اول مشغول به کار هستیم ، رشته را عنوان دوره تحصیلمی کالس را تکمیل
، و دوره اول  کنیممیتایپ با انتخاب  «ندبستا»در دوره دبستان رشته کالس را  مثالً. کنیممیو یا از لیست انتخاب  کنیممیکالس را نیز تایپ 

 .کنیممی، تایپ یا انتخاب «دوره اول متوسطه»رستان، رشته را دبی
 د رشته و پایه و یا عنوان دیگری باشد.توانمیعنوان کالس نیز 

 زیر توجه کنید: هایمثالبه 
 رشته پایه عنوان کالس آموزشیدوره 

 دبستان

 دبستان اول (1ایثار)

 دبستان اول (2ایثار)

 دبستان ششم ششم دبستان

 متوسطه اول
 متوسطه اول هفتم شهید آوینی

 متوسطه اول نهم نهم متوسطه اول

 ریاضی و فیزیک دهم دهم ریاضی و فیزیک متوسطه دوم
 

  

 عنوان کالس
یم در عنوان کالس از * و توانیمدر مدارس متفاوت از پایه و رشته کالس است، ولی بهتر است نمایانگر رشته و پایه باشد. معموالً عنوان کالس  
 اده کنیم.استف گذاریعالمتعناوینی داخل پرانتز برای متمایز کردن و یا یا 

 هاییعالمتیم در داخل پرانتز از توانمیمتفاوت هستند  هاکالساگر معاونین انضباطی  واقع گردد. دستهد در این توانمینیز  برنامهفوقعناوین کالس 
نتز برای نمایش این موضوع در عنوان هایی داخل پرایم از عالمتتوانمیمتفاوت است  هاکالسستفاده کنیم. اگر طبقه برای نمایش این موضوع ا

 یم داشته باشیم.توانمیبا خالقیت خودمان  دستازاین هاییمثالکالس استفاده کنیم. و 

  

 رشته و پایه
 کنیم.کالس را تکمیل میپس از اضافه کردن یک کالس بالفاصله عنوان، پایه و رشته 

 کنیممی. و پایه کالس را نیز تایپ کنیممیاگر در دوره دبستان یا متوسطه اول مشغول به کار هستیم، رشته را عنوان دوره تحصیلی آموزشگاه تایپ 
دوره اول »دوره اول دبیرستان، رشته را ، و  کنیممیتایپ با انتخاب  «دبستان»در دوره دبستان رشته کالس را  مثالً. کنیممیو یا از لیست انتخاب 

 د رشته و پایه و یا عنوان دیگری باشد.توانمی. عنوان کالس نیز کنیممی، تایپ یا انتخاب «متوسطه
 ن کار نیز همین است.، و بهتریاب کنیمخانت ایمکشیدهرا  هاآنزحمت تایپ  قبالًکه  فهرستییم از توانمیپایه و رشته را 

  

 درس و دبیر
 ده را داشته باشد.ــسعی دارد با دریافت حداقل اطالعات بیشتر فای افزارنرمنیز توضیح داده شد. این  قبالًکه  طورهمان

 .کنیممیوتاه تایپ نام درس و دبیر مربوطه را با دقت و ک هستیمو دبیران، اگر برای اولین کالس مشغول به تایپ  هادرسدر بخش 
 طوافی. مثالً کنیممی، سپس نام دبیر را تایپ کنیممیتایپ  انضباطنام درس را  مثالً
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 .دهیممیو تا آخر ادامه  کنیممیی را تایپ عامر مثالًدینی، و نام دبیر مربوطه  مثالً کنیممیو نام درس بعدی را تایپ  شویممیبه خط دوم وارد 
 .شودمیو نمایش داده  شدهانتخاببه صورت خودکار در کالس بعدی، هنگام تایپ نام درس، با تایپ اولین حرف نام درس، نام درس از لیست 

و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باالشودمیباز  هادرس عنوانبه، لیست مربوط  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( با زدن کلیدهای ترکیبی 

 .کنیممیرا انتخاب  دنظرمانموردرس  
 .شودمیها با زدن چند کلید انجام ا سرعت بسیار باالیی و تنبکه ورود اطالعات درس و دبیر  شویدمیکالس متوجه  ود/پس از ورود اطالعات یکی

، در این حالت ماوس به شکل یک دهیممیحذف کنیم، ماوس را قرار  هاآنبرای حذف کامل یک ردیف کنار سمت راست ردیفی که قصد داریم 

 Delete انتخاب شود و سپس کلید  موردنظر، تا تمام سطر کنیممی، در این وضعیت کلیک نمایان خواهد شد  رنگسیاهفلش به سمت چپ و 
 حذف شود. شدهانتخابتا ردیف  زنیممیرا 

 .کنیممیرا تایپ  است، اطالعات جدید شدهدادهنمایش برای اضافه کردن یک ردیف، به انتهای جدول رفته و کنار ردیفی که با * 
تکرار شده باشند،  دو باریا بیش از  ،دو بار هاییدرسا ی، و اگر درس شوندمیواقع  بررسی موردهنگام خروج از جدول درس دبیر، دروس تکراری 

 حذف شوند. که دروس تکراری در یک کالس شودمی، و خواسته شودمیپیامی مبنی بر اینکه درس تکراری وجود دارد صادر 

  

 شامره ردیفو  خانوادگینامنام و 
، این ر یک کالس یا دو کالس وجود داشته باشدتکراری د آموزدانشان حساس است، و نباید آموزدانشو نام  خانوادگینامبر روی  افزارنرماین  

مجبور به ورود کد شناسایی  افزارنرمربر خودکار انجام شود تا کا صورتبه افزارنرموضعیت موجب شده عملیات صدور کد شناسایی برای رکوردهای 
 .ک کالس یا دو کالس وجود داشته باشدتکراری در ی آموزدانشنباید نباشد، در عوض باید به این نکته توجه ویژه شود، که  آموزدانشبرای هر 

است، بهتر است ابتدا کلید  واردشدهافزار در نرم ،با این نام قبالًی آموزدانشواهیم بفهمیم که آیا ان بخآموزدانشو نام  خانوادگیناماگر هنگام ورود 

 F5 موردنظر آموزدانشو نام، به جستجوی  خانوادگینام . سپس از لیست بازشویشود(ها میسازی لیستتازه ث)اینکار باعرا بزنیم کلیدصفحه 
 بپردازیم.

 : محمدی علی)محمدرضا(مثالً.را به انتهای نام او داخل پرانتز اضافه کنیم آموزدانش رپد ماناست  تربه آموزدانشدر صورت تکرار 

 ها:ان و شماره ردیفآموزدانشترتیب 
 خالید توانمیشماره ردیف  سلول -تایپ کرد تکراری در آن هایعبارتخالی رها کرد و یا  هاآن توانمیکه ن –و نام خانوادگی نام سلول  برخالف

 را تغییر دهیم. آموزانترتیب دانش راحتیبهبه این شکل است که بتوانیم  جهتازایناعداد تکراری در آن تایپ شود. این امکان  حتیرها شود و یا 
و  هابرگهاین جدول در  نهایتاًو نام وجود دارد، ولی  خانوادگینام اساسان بر آموزدانشان امکان مرتب کردن آموزدانشدر جدول اطالعات  هرچند
ان آموزدانشگذاری ، برای شماره«خودکار گذاریشماره»با عنوان  ایدکمه بندیکالسبر اساس شماره ردیف تنظیم خواهد شد. در زبانه  هاگزارش

یم با تغییر توانمیخودکار را تغییر دهیم  گذاریشمارهدارد. اگر تمایل داشته باشیم  تا انتهای لیست وجود 1از  گذاریشمارهپس از سورت خودکار و 

 .یابیمدستو ترتیب دلخواه خود  گذاریشمارهبه  F5 ان و زدن کلید آموزدانشاعداد ردیف لیست 
 کار به شرح زیر است: دهیم، روش انتقال 25 مثالً ترپایین ردیفبه 20ی را از ردیف آموزدانش خواهیممیفرض کنید 

و تغییر  22و 21و اعداد ردیف نفرات بعدی را به  کنیممیتایپ  20کنیم، سپس شماره ردیف نفر بعد را تایپ می 25را  آموزدانشابتدا ردیف      

 .زنیممیرا  F5 کلید  (شدهتایپی هاردیفدهیم، سپس برای مرتب شدن درست لیست )بر اساس شماره می

  

 هاگذاری خودکار درسشامره
یم عددی را ابتدای نام درس قرار توانمی -چون این بخش شماره ردیف ندارد -ها بر اساس ترتیب خاصی باشددرس گر تمایل داشته باشیم نمایشا 

، «گذاری خودکارشماره» عنوانبهها و دبیرها، توسط دکمه زیر بخش درس این کارباشد،  هاآنهای ، تا سورت دروس بر اساس شماره ردیفدهیم
 (Sort)در جدول درس دبیر امکان سورت ضمناًتغییر دهیم.  دلخواهبهن اعداد را ایی شمارهتوانیم در صورت نیاز شود، ولی میانجام می خودکار صورتبه

، کلیک «هاحذف شماره» عنوانبهها و دبیرها، درستوانیم روی دکمه زیر بخش ها نیز میها وجود دارد. برای حذف شمارهدرس بر اساس نام درس
 کنیم.

  

 پایه، یا همهم رشتههای ها بین کالسکپی درس
یم اطالعات درس دبیر یک کالس را خیلی توانمیاختالف دارند  باهماگر درس و دبیر دو کالس بسیار شبیه به هم هستند و تنها در نام چند دبیر 

شویم، با ماوس ابتدا به زبانه کالسی که دارای اطالعات کاملی است وارد می این کاربرای  .کالسی دیگر کپی کنیمراحت به اطالعات درس دبیر 

تمام اطالعات جدول انتخاب شود، سپس از  شودمینیم، این کار باعث کها قرار دارد کلیک میها و ردیفبین ستون حدفاصلکه در  روی 

اطالعات درس دبیر را به  خواهیممیبه زبانه کالسی که  . سپسکنیممیبرای کپی اطالعات جدول استفاده  Ctrl+C کلیدهای ترکیبی

تمام  شودمی، این کار باعث کنیممیکلیک  - ها قرار داردو ردیف هابین ستون حدفاصلکه در  ، با ماوس روی شویممیکنیم وارد  کپیآنجا 
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 را خالی کنید(، سپس از کلیدهای ترکیبی هاآنمحتوای  Delete ها خالی نیستند با کلیدجدول انتخاب شود ) اگر سلول هایسلول
Ctrl+V  کنیممیبرای پیست اطالعات در جدول استفاده. 

  

 آموزانگذاری خودکار دانششامره
و  هابرگهاین جدول در  نهایتاًو نام وجود دارد، ولی خانوادگی نامان بر اساس آموزدانشان امکان مرتب کردن آموزدانشدر جدول اطالعات  هرچند
ان آموزدانشگذاری ، برای شماره«گذاری خودکارشماره»ای با عنوان دکمه بندیکالسبر اساس شماره ردیف تنظیم خواهد شد. در زبانه  هاگزارش

یم با تغییر توانمیخودکار را تغییر دهیم  گذاریشمارهتا انتهای لیست وجود دارد. اگر تمایل داشته باشیم  1گذاری از پس از سورت خودکار و شماره

ی را از ردیف آموزدانش خواهیممی. فرض کنید یابیمدستو ترتیب دلخواه خود  گذاریشمارهبه  F5 ان و زدن کلید آموزدانشاعداد ردیف لیست 
 دهیم، روش کار به شرح زیر است: انتقال 25 مثالً ترنپایی ردیفبه 20

دهیم، و تغییر می 22و 21و اعداد ردیف نفرات بعدی را به  کنیممیتایپ  20کنیم، سپس شماره ردیف نفر بعد را تایپ می 25را  آموزدانشابتدا ردیف 

 .زنیممیرا  F5 کلید  (شدهتایپی هاردیفسپس برای مرتب شدن درست لیست )بر اساس شماره 

  

 Excelورود اطالعات از 
 داده خواهد شد. ، نمایش«از فایل اکسل بندیکالسدریافت اطالعات »با عنوان  ایپنجره« Excelورود از »با کلیک روی دکمه 

 .کردان وارد آموزدانشبه جدول اطالعات  Excelز فایل اان را آموزدانشتا بتوان اطالعات  کندمیاین پنجره کمک 
 .کنیممیپنجره معرفی  و به پیداکردهاست، در رایانه خود  بازشدهدر حال  ایپوشهکه دارای تصویر  ایدکمهرا با  Excelابتدا فایل 

 .نمایش داده خواهد شد ترپاییندر کادر  Excelفایل  هایستونو  هاردیفپس از تعیین فایل تعداد حداکثر 
 انیم محتوای فایل را مشاهده کنیم.با شود و بتو Excelتا فایل مزبور با  کنیممیبین است کلیک  ذرهیککه دارای تصویر  ایدکمهسپس روی 

 جابجا شویم. Accessو  Excelتوانیم بین دو پنجره می کلیدصفحه Alt+Tab با کلیدهای ترکیبی

اول دیده  نام B3 در سلول و شودول دیده میا خانوادگینام B3 در سلول: مثالًرا پیدا کنید. )  شودمیدر آن دیده  خانوادگینام که نام و سلولی اولین 
 کنیم.ان را تنظیم میآموزدانش نخستین سلول حاوی نام ان، وآموزدانشخانوادگی نام ؛ نخستین سلول حاوی شود(می

 .شودمی، دیده «افزارنرمو نام، در خانوادگی نام نحوه قرارگیری »خانواگی و ترکیب حاصله زیر کادر در این حالت نام و نام
 ایشمارهی تکراری باشد آموزشدان. در این روش دریافت اطالعات، چنانچه کنیممیکلیک « Excelدریافت اطالعات از فایل »در ادامه روی دکمه 

همنام در دو کالس  آموزدانشیعنی دو  اطالعات تکراری ، ولی باید قبل از ورود اطالعات چک کنید کهشودمیانتهای نام او داخل پرانتز قرار داده 
 وجود نداشته باشد. Excelیا در یک کالس در جدول فایل 

  

 آموزدانشحذف 
، در این حالت ماوس به شکل یک دهیممیحذف کنیم، ماوس را قرار  هاآنبرای حذف کامل یک ردیف کنار سمت راست ردیفی که قصد داریم 

 Delete انتخاب شود و سپس کلید  موردنظر، تا تمام سطر کنیممی، در این وضعیت کلیک نمایان خواهد شد  رنگسیاهفلش به سمت چپ و 
 حذف شود. شدهانتخابتا ردیف  زنیممیرا 

 نیم.کرا تایپ می است، اطالعات جدید شدهدادهبرای اضافه کردن یک ردیف، به انتهای جدول رفته و کنار ردیفی که با * نمایش 

  

 ان اضافه کنیم؟آموزدانشو نام  خانوادگینامبه جدول  Excel چگونه اطالعات کالس را از فایل - آموزانبه داخل جدول اسامی دانش Excelکپی کردن از 

 .Excelورود اطالعات از فایل  ،و روش دوم ؛کپی مستقیم ،دو روش وجود دارد: روش اول این کاربرای 

 کپی مستقیم: ،روش اول
 ند.ان باید در یک ستون قرار داشته باشآموزدانشو سپس نام  خانوادگی نام باید توجه داشت باشید که ابتدا 

 ،ان در دو ستون قرار دارد به روش زیر عمل کنیدآموزدانشو نام خانوادگی نام اگر
 در یک ستون قرار گیرد: هاآنتا اطالعات 

 را پیدا کنید.  شودمیدر آن دیده  خانوادگینام که نام و  یاولین ردیف -

 شوداول دیده می خانوادگینام نام و  3: ردیف مثالً
 یک سلول خالی در همان ردیف پیدا کنید و روی آن سلول کلیک کنید. -

 .کنیممیاست کلیک  3 ردیفهمکه  H3: در سلول مثالً 

 .زنیممیرا  کلیدصفحه)مساوی(  کلید = -

 .کنیممی:اعالیی( کلیک مثالً) خانوادگینام سپس روی سلول اولین  -
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 .شودمیدر این حالت آدرس سلول بعد از عالمت = نمایش داده  -

و سپس کلید فاصله  "را بزنیم. و ادامه عبارت  کلیدصفحه & اکنون باید کلید  -
 را بزنیم. کلیدصفحه &را بزنیم و دوباره کلید  "و دوباره عبارت 

بعد از عالمت = نمایش داده  شدهتایپ هایعبارتدر این حالت آدرس سلول و  -
 .شودمی

 .کنیممی:علی( کلیک مثالً) خانوادگینام سپس روی سلول اولین  -

 (.)این عبارتشودمیبعد از عالمت = نمایش داده  شدهتایپ هایعبارتدر این حالت آدرس سلول و  -

 .زنیممیرا   کلیدصفحه Enterسپس کلید  -

 .شودمی، ولی اگر به نوار فرمول نگاه کنید فرمول قبلی در آن دیده شودمیدیده H3و نام در سلول  خانوادگینام با این کار  -

 نیز اعمال گردد؛ H3زیرین آدرس  هایسلولکه این فرمول بر روس  کارکنیماکنون باید  -

ماوس را روی این مربع قرار دهیم شکل ماوس  کهوقتی، شودمییک مربع کوچک دیده  H3کنار سمت چپ و پایین سلول  این کاربرای  -

  یک مربع سیاه و نازک دیده خواهد شد. صورتبه

تا انتهای آخرین سلولی که  -و به سمت پایین  گیریممیاین مربع را با ماوس  -
 .کشیممی -وجود دارد  خانوادگینام نام و 

ان است را آموزدانشو نام  خانوادگینام را که حاوی  هاییسلولسپس تمام  -
 .کنیممیرا به حافظه کپی  هاآنکنیم. و انتخاب می

ان است را آموزدانشو نام  خانوادگینام را که حاوی  هاییسلول Excelدر فایل 

برای کپی اطالعات جدول  Ctrl+C کلیدهای ترکیبی کنیم. ازانتخاب می
 .کنیممیاستفاده 

کنیم  کپیرا به آنجا  انآموزدانشاطالعات  خواهیممیبه زبانه کالسی که  سپس

جدول  هایسلولتمام  شودمی، این کار باعث کنیممیها قرار دارد کلیک و ردیف هابین ستون حدفاصلکه در  ، با ماوس روی شویممیوارد 

برای پیست  Ctrl+V را خالی کنید(، سپس از کلیدهای ترکیبی هاآنمحتوای  Delete ها خالی نیستند با کلیدانتخاب شود ) اگر سلول
 کنیم.اطالعات در جدول استفاده می

 



  افزار ماهنازراهنامی نرم 

   12  

 

 هاغیبتثبت 
 ان همگی حاضر هستند.آموزدانشآن است که  فرضپیش، و شودمیان بر اساس تاریخ غیبت ثبت آموزدانش هایغیبتدر این بخش 

غایب  (ان)آموزدانش مکه کدا کنیمیمشود، سپس تعیین خیلی با سرعت انجام می این کار کنیممیدر این بخش ابتدا برای ثبت غیبت تاریخی را تعیین 
 شدهبینیپیشان ابزارهایی آموزدانشکردن  دارتیکبرای  .کنیممی دارتیکان آموزدانشکه غایب هستند را در لیست  آموزانیدانش این کارهستند، برای 

یم با چاپ این گزارش توانمیاست و  شدهاشارهبه آن  هالیستچکو  هاگزارشاست که در بخش چاپ  حضوروغیاب لیستچکاست، یکی از ابزارها 
 صورتبه هاغیبت، نسبت به ثبت  لیستچکدر  هاغیبتشیم، و پس از ثبت ، داشته با وروپشت A4ان آموزشگاه را در یک برگه آموزدانشاسامی تمام 

 حضوروغیابهای هفتگی با تاریخ، و یا دفترچه یابحضوروغفرم لیست اقدام کنیم. همچنین  افزارنرمان در آموزدانشان در لیست آموزدانشکردن  دارتیک
 ، به ما کمک کند.این کارد در توانمیمرسوم شده است  هاآموزشگاهدر  هاآنکه استفاده از 

قابل انتخاب از لیست نیز هست، یعنی  هاغیبت، غیبت را موجه کرد و علت موجه بودن غیبت را توضیح داد. توجیه توانمی هاغیبتبالفاصله پس از ثبت 
 موجه کنیم استفاده کنیم. هاآن هیمخوامییم از همان علت توجیه، برای غیبتی که توانمیغیبتی را موجه کرده باشیم  قبالًاگر 

 د دارد.قبل نیز وجو روزهایقبلی( و یا  بااطالعموجه  هایغیبتبعد) روزهایموجه برای  هایغیبتهمچنین امکان ثبت 
 هایزنگ( یا غایب زنگ اول و دوم و ...( تعداد هازنگ)همه  روزتمامغایب  مثالًیک روز کامل یا یک زنگ غیبت درج گردند. ) صورتبهند توانمی هاغیبت

 تنظیم است. قابل آموزشیزنگ  6آموزشگاه بین یک تا  آموزشی
سعی  اوالً چراکههم وجود دارد،  هاییتیمحدودیتمهیداتی اندیشیده شده است، اما  هاغیبتو موجه کردن  هاغیبتو نمایش و ویرایش  هاغیبتبرای ثبت 

مکن است مواردی وجود داشته باشد که توجه م ثانیاًار بتواند اطالعات را ثبت کند و یرعت بسقل زمان و با سدر حدا افزارنرم اربرکبر آن بوده است که 
برنامه ریزی ها نه محدودیتتا با توجه به اینگو -شودمیاشاره  هاآن، علی ایحال به افتندمیبسیار کم اتفاق  چراکهضروری نباشد،  هاآنبه  ازاندازهبیش

کامل غیبتی را ثبت کرد و  صورتبه توانمی هرروزبیش از یک زنگ است، برای غیبت  هایغیبته یثبت توج هامحدودیتیکی از  مثالً ؛بهتری نماییم.
 حضورداشته هازنگه باشد، و در مابقی ی در تاریخی در دو زنگ غیبت داشتآموزدانش مثالًتوجیه کرد و علت توجیه را ثبت کرد، ولی اگر  هاآنسپس 

 ازآنجاکهرد. در چنین حالتی کروز ثبت برای آن  توانمیه یتوجتوضیح تنها یک  .باشد غیرموجهاو موجه و دیگری  زنگ غیبتباشد، و یکی از دو 
قط توجیه غیبت زنگ غایب درج گردد بهتر است ف شوندمیلیست غایبین  موجه موجب حذف از هایغیبتان است و آموزدانشحضور همه  فرضپیش

غیبت زنگ اول موجه است به این  مثالًکرد( که در توضیحات مربوطه بتوان نوشت)تایپ ترتیباینبهاما تیک موجه بودن غیبت آن روز درج نگردد، تا 
ماهناز امکاناتی را  افزارنرمو عمومیت ندارند اما،  افتدمیاتفاق  ندرتبهد راین مواکه توضیح داده شد  طورهماندلیل ولی غیبت زنگ آخر موجه نیست. 

 که بتوان با خالقیت خودمان حداکثر استفاده از موضوعات را داشته باشیم. آوردمیفراهم 
ظهور رسانده است. و آن مرعصه رایانه را به  هایویژگی ترینمهمماهنــاز، یکی از  افزارنرمکه  این استکه در این زمینه وجود دارد  ایتجربه ترینمهم

و آیا موجه بوده است یا خیر  اندداشته هاییغیبتان بپرسید که :چه آموزدانشاست. اگر پس از گذشت دو ماه از سال تحصیلی از خود  حافظه قویویژگی 
جزئیات را به خاطر  ترینکوچک افزارنرماین  هاگزارشاست، اما  ترسخت مراتببهبرای معاونین و ناظمین مدرسه  سؤالند به خاطر بیاورند، این توانمین

 .دهدمینمایش  زمانهمو موارد انضباطی را  هاغیبتوجود دارد که  هاییگزارشاین وضعیت برای موارد انضباطی نیز وجود دارد.  .آوردمیشما 
: مثالًمعین) معین به تفکیک تاریخ هایتاریخ، آموزدانشبر اساس  هاغیبتچاپی نمایشی و تفکیکی بخصوص تفکیک  هاگزارشدر ارائه  افزارنرمامکانات 

تحصیلی  یک سالمواردی است که در طول  زهفته، ا یروزها، و اسفند و ...( : مهر و ...مثالً)(هابرج) هاماهو  ها و ...(: شنبهمثالً)، روزهای هفته..(/08/08
 .نمایدمیکمک شایانی به معاونین و مدیران 

وجود  هاغیبتمکان ویرایش و حذف ااست، در سایر موارد فقط  هاکالسفقط از طریق لیست  هاغیبتی موجود در این بخش، ثبت هامحدودیتاز دیگر 
 ک کالس و یا یک روز است.یان غایب در آموزدانشی موجود در این بخش، عدم امکان ثبت توجیه یکسان برای همه هامحدودیتاز دیگر  دارد.

  

 هابر اساس کالس هاغیبتثبت 
 یم از این بخش اقدام کنیم.توانمیفقط  هاغیبتبرای ثبت 

 .کنیممی( را انتخاب ایمردهکو یا فرم و یا دفترچه آن را آماده  لیستچکداریم )که  مدنظر هاغیبتابتدا تاریخی را که برای ثبت 
 .کنیممیان آن کالس را ثبت کنیم انتخاب آموزدانش هایغیبترا که قصد داریم  یسپس کالس

 .شودمیثبت  آموزدانشان غیبت آموزدانشکردن  تیک دار، با شوندمیان کالس نمایش داده آموزدانشبا کلیک روی عنوان کالس لیست 
مت چپ لیست سکه  (Scroll)یق نوار اسکرولیلیست باید از طر ترپایینان آموزدانشبرای نمایش  شودمینفر دیده  11ان آموزدانشدر لیست 

یم بالفاصله پس از انتخاب کالس و توانمیهمچنین  .کشیممیرا به پایین  )پیمایش(ان قرار دارد اقدام کنیم. با ماوس نوار اسکرولآموزدانش
کلید و ی جهتی باال و پایین صفحهبا کلیدها ان کالسآموزدانشبه لیست  ( = Fucusافزارنرمانتقال جریان توجه )کلیک روی عنوان کالس و 

 .کنیم تیک داریا غیر  تیک دار، کلیدصفحهکلید غیبتی را انتخاب و با کلید فاصله چپ و راست صفحه
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یم عملی کنیم، یعنی با کلیدهای جهتی)باال، پایین، چپ و راست( به تیک توانمیدر این بخش نیز به همین صورت  هاغیبتبرای موجه کردن 
 یم علت را تایپ کنیم. با تایپتوانمی. برای توضیح نیز کنیممی( غیبت را موجه Space)کلیدصفحهرسیده و با کلید فاصله  آموزدانشه غیبت یتوج

ها اضافه ید به تایپ ادامه دهید و توجیه جدیدی را به مجموعه توجیهتوانمیولی شما  شوندمیقبلی نمایش داده  هایتوجیه ،اولین حرف توجیه
قبلی از لیست توجیهات، با زدن کلیدهای  هایتوجیههمچنین برای استفاده از  استفاده کنید. نیزکنید، و از همان توجیه برای توجیه غیبت فعلی 

توجیه  و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باال شودمی، لیست مربوط به این بخش باز  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( ترکیبی 
 .کنیممیرا انتخاب  موردنظرمان

   

 تعیین تاریخ غیبت

 اقدام کنید. ی پنجره،باال هایدکمهبرای تعیین تاریخ غیبت از طریق 
 .پیش از موعد وجود دارد هایغیبتامکان ثبت 

در مدرسه حضور ندارد و تصمیم  غیرهبرای کار پزشکی یا مسافرتی و ورزشی و  آموزدانشکه در هفته آینده  کندمیی اعالم آموزدانشولی  مثالً
وارد شویم، ثبت غیبت کرده و توجیه را  موردنظر هایتاریخیم به توانمیآتی)آینده( او را موجه کنیم، در این وضعیت  هایغیبتکه  گیریممی

 ها انتخاب کنیم.توجیه را تایپ کنیم، و یا از لیست توجیه و علتکنیم  تیک دار

   

 ( آموزشگاههایزنگ)آموزشیتعیین تعداد ساعات 
در ابتدای دوره  هاغیبتیم قبل از شروع کار ثبت توانمی هاغیبت هایستونستون غیبت باشد، برای تعیین تعداد  6تا  1د بین توانمی هاغیبت 

 ، تعیین کنیم. هازنگتعداد  را در زبانه تعیین هاستونآموزشگاه، تصمیم بگیریم و تعداد  آموزشی هایزنگتحصیلی متناسب با تعداد 
پایین سمت  حضوروغیابی هالیستچکی چاپی/هاگزارشدر بخش  مثالًنیز میسر است) افزارنرمدیگری از  هایبخشدر  هازنگتعیین تعداد 

که تعداد  کنیممیحس  اگر چنانچهاشد، ب مؤثراین بخش  هایستوند در نمایش تعداد توانمی آموزشی هایزنگراست پنجره(، لذا تعیین تعداد 
 نمایش داده شوند. درستیبه هازنگانجام دهیم تا  باید به این نکته توجه کنیم و اصالحات الزم را اندکردهتغییر  آموزشی هایزنگ

   

 آموزانثبت غیبت برای دانش
نگ را غایب اعالم کرد. کلیک روی زفقط یک یا چند  توانمیو  شودمی آموزدانشکردن غیبت موجب ثبت غیبت روزانه برای  تیک دار

. پس از شودمیتلقی  آموزدانش؛ بدون تیک بودن اعالم حضور شودمی...( موجب ثبت غیبت /1/2/3/4)آموزشیتیک غیبت یا عدد زنگ 
با کلیدهای جهتی باال  ان کالسآموزدانش( به لیست  = Fucusافزارنرمانتخاب کالس و کلیک روی عنوان کالس و )انتقال جریان توجه 

 تیک کنیم. بدونا ی تیک دار، کلیدصفحه یکلید غیبتی را انتخاب و با کلید فاصلهکلید و چپ و راست صفحهو پایین صفحه

 

   

 آموزان یک کالسثبت غیبت برای همه دانش
 گروهی وجود دارد. صورتبه زنگیا یک روزتمامامکان ثبت غیبت یا حضور برای 

 باشد، شدهثبتان غیبت آموزدانشکه برای  کندمیضور وقتی اهمیت پیدا حثبت 
 معنی حضور است.آموزان به بدون تیک بودن دانش

 کنیم،می تیک دارت گروهی ، گزینه غیبت را ان، در بخش ثبآموزدانشغیبت همه  برای ثبت
 .کنیممیرا از لیست بازشو انتخاب  هازنگ، یا یکی از یک روز کامل سپس 

 کنیم.کلیک می« آموزان کالسهمه دانش»سپس روی دکمه 

   

 هاغیبتموجه کردن 
مختلف  هایتاریخرا در  آموزدانش هایبتغییم تمام توانمی چراکه، شودمیان بهتر انجام آموزدانشاز طریق بخش  هاغیبتموجه کردن 

 :شودمیزیر انجام  صورتبههم  هاکالساو را موجه کنیم؛ اما توسط بخش لیست  هایغیبت ترسریعببینیم تا  زمانهم
 .کنیممیداریم را انتخاب  مدنظر هاغیبتابتدا تاریخی که برای ثبت توجیه 

 .کنیممیان آن کالس را توجیه کنیم انتخاب آموزدانش هایغیبتسپس کالس را که قصد داریم 
برای نمایش  شودمینفر دیده  11ان آموزدانش. در لیست شوندمیان کالس نمایش داده آموزدانشبا کلیک روی عنوان کالس لیست 

ان قرار دارد اقدام کنیم. با ماوس نوار آموزدانش( که سمت چپ لیست Scrollباید از طریق نوار اسکرولی)لیست  ترپایینان آموزدانش
 .کشیممیاسکرول)پیمایش( را به پایین 

ان کالس با آموزدانشست ( به لی = Fucusافزارنرمبالفاصله پس از انتخاب کالس و کلیک روی عنوان کالس و )انتقال جریان توجه 
 تیک داریا غیر  تیک دار، کلیدصفحهکلید غیبتی را انتخاب و با کلید فاصله کلید و چپ و راست صفحهجهتی باال و پایین صفحه کلیدهای

 کنیم.
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یم عملی کنیم، یعنی با کلیدهای جهتی)باال، پایین، چپ و راست( به تیک توانمیدر این بخش نیز به همین صورت  هاغیبتبرای موجه کردن 

یم علت را تایپ کنیم. با تایپ توانمی. برای توضیح نیز کنیممی( غیبت را موجه Space)کلیدصفحهرسیده و با کلید فاصله  آموزدانشغیبت توجیه 
ها اضافه ید به تایپ ادامه دهید و توجیه جدیدی را به مجموعه توجیهتوانمیولی شما  شوندمیقبلی نمایش داده  هایتوجیهاولین حرف توجیه، 

قبلی از لیست توجیهات، با زدن کلیدهای  هایتوجیهکنید، و از همان توجیه برای توجیه غیبت فعلی نیز استفاده کنید. همچنین برای استفاده از 

توجیه  و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باال شودمی، لیست مربوط به این بخش باز  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( ترکیبی 
 .کنیممیرا انتخاب  نظرمانمورد

برای کار پزشکی یا مسافرتی  آموزدانشنده که در هفته آی کندمیی اعالم آموزدانشولی  مثالً: پیش از موعد وجود دارد هایغیبتامکان ثبت 
 هایتاریخیم به توانمیت در این وضعی آتی)آینده( او را موجه کنیم، هایغیبتکه  گیریممیدر مدرسه حضور ندارد و تصمیم  غیرهو ورزشی و 

 ها انتخاب کنیم.یهتوجیه را تایپ کنیم، و یا از لیست توج و علتکنیم  تیک داروارد شویم، ثبت غیبت کرده و توجیه را  موردنظر

   
 شدهثبتاستفاده از منت توجیه غیبت از قبل 

، لیست مربوط به این بخش  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( قبلی از لیست توجیهات، با زدن کلیدهای ترکیبی  هایتوجیهبرای استفاده از 

 .کنیممیرا انتخاب  موردنظرمانتوجیه  و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باال شودمیباز 

   

 اعالم حضورحذف غیبت و 
گروهی  صورتبهیا یک زنگ  روزتمامی باشد، امکان ثبت حضور برا شدهثبتان غیبت آموزدانشکه برای  کندمیضور وقتی اهمیت پیدا حثبت 

 آموزان به معنی حضور است.وجود دارد.بدون تیک بودن دانش
را از  هازنگل، یا یکی از کنیم، سپس یک روز کاممی تیک داران، در بخش ثبت گروهی ، گزینه حضور را آموزدانشبرای ثبت حضور همه 

 کنیم.کلیک می« آموزان کالسهمه دانش»سپس روی دکمه ؛ کنیممیلیست بازشو انتخاب 

  

 آموزاندانش هایغیبتبررسی و اصالح 
و  موردبررسیمختلف  روزهای دررا  آموزدانشیک  هایغیبتیم توانمی، اما در این بخش در این بخش امکان ثبت غیبت جدید وجود ندارد

 حذف، ویرایش و توجیه قرار دهیم.
 شدهمرتب( و Sortان سورت)آموزدانش خانوادگینام اول اینکه این لیست بر اساس  شودمیان دیده آموزدانشاز تمامی  فهرستیدر این زبانه 
رنگ گر سیاهآموزان اشارهدانشگی خانوادنام آموزان حساس است، با زدن حرف اول دانشخانوادگی نام این لیست به حرف اول  کهآناست و دوم 

باعث کلید فارسی با صفحهد حرف د، زدن مجدبایشود انتقال میشروع می شدهتایپاو با حرف خانوادگی نام آموزی که لیست به نخستین دانش
 خواهد شد. شودمیحرف شروع  با همینکه خانوادگی نام  باآموز بعدی انتخاب دانش

از  فهرستیباشد،  شدهثبتگر غیبتی برای او خالی نمایان خواهد شد، و ا کامالًهیچ غیبتی نداشته باشد ، لیست روبرو  شدهانتخاب آموزدانشاگر 
 او نمایش داده خواهد شد. هایغیبت
 .انددهشمرتبه امروز بتاریخ به امروز تا دورترین تاریخ  تریننزدیکبر اساس تاریخ غیبت از  شدهدادهنمایش  هایغیبت

   

 آموزیک دانش هایغیبتهمه 
یم نحوه توانمی؛ ولی اندشدهمرتبه امروز بتاریخ به امروز تا دورترین تاریخ  تریننزدیکبر اساس تاریخ غیبت از  شدهدادهنمایش  هایغیبت

 را بر اساس موجه بودن، ایام هفته، تاریخ و ... تغییر دهیم. هاغیبت (ترتیبSortنمایش و سورت)
نیم، روی فلش کوچک باالی هر یم از فلش کوچکی که باالی هر ستون قرار دارد استفاده کتوانمی( Sortبرای تغییر ترتیب نمایش )سورت 

 Largest to از بزرگ به کوچک ) شدهانتخاب( ستون Sortکه سورت) کنیممیتا منویی باز شود، سپس تعیین  کنیممیستون کلیک 

Smallest یا به عبارتی از  الفتا  ییعنی ازZ  تاA ( باشد؛ یا از کوچک به بزرگ )Smallest to Largest  یا به عبارتی از  یتا  الفیعنی ازA 

اولویت بیشتری داشته  خواهیممییم که خر انتخاب کن(، باید ترتیبی را آتودرتوهای های چند ترتیبی )ترتیب( باشد. برای استفاده از حالت Zتا 
زیر هم  اندنشدهکه توجیه  هاییغیبتول ارا مرتب کنیم، یعنی  هاغیبت هایتاریخاول توجیه و سپس  خواهیممی: فرض کنید مثالًباشد. )

یم: در این حالت که بیان شد، اولویت کنسنجی میابتدا اولویت این کارزیر هم نمایش داده شوند؛ برای  هاغیبتنمایش داده شوند و بعد تاریخ 
ر اجرا کنیم، یعنی: باید ابتدا سورت ستون است، اکنون باید اولویت بیشتر را در آخ هاغیبتاست، و اولویت دوم با تاریخ  هاغیبتاول با توجیه 

 .(دهیممینجام ، و سپس سورت توجیه را ادهیممیاز کوچک به بزرگ انجام  را هاتاریخ

 آموزحذف یک غیبت دانش   
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، در این حالت ماوس به شکل دهیممیحذف کنیم، ماوس را قرار  هاآنبرای حذف کامل یک ردیف کنار سمت راست ردیفی که قصد داریم 
انتخاب شود و سپس کلید  موردنظر، تا تمام سطر کنیممی، در این وضعیت کلیک  نمایان خواهد شد  رنگسیاهیک فلش به سمت چپ و 

 Delete  حذف شود. شدهانتخابتا ردیف  زنیممیرا 

   

 آموزوضعیت غیبت دانشتغییر 
 .شودمی هاغیبتموجب تغییر وضعیت  هاغیبتکردن تیکبییا کردن  دارتیک

ها را باز ، سپس لیست تاریخکنیممیکلیک  آموزدانش، در سلول تاریخ غیبت این کاروجود دارد، برای  آموزدانشامکان تغییر تاریخ غیبت    

 ، با زدن کلیدهای ترکیبی کلیدصفحهرا انجام دهیم و هم با  این کارتوانیم با ماوس ها، هم میکنیم؛ برای باز کردن لیست تاریخمی

را انتخاب  موردنظرمان، تاریخ  و پایین اال ، سپس با کلیدهای جهتی بشودمیها باز ، لیست مربوط به تاریخ Alt+Dn)کلید جهتی پایین(
کالسی مراجعه  هایفهرست، در چنین حالتی باید به زبانه شودمیباشد، تاریخ در لیست دیده ن نیافتادهدر تاریخی غیبتی اتفاق  قبالً)اگر  .کنیممی

 را ویرایش کنیم.( آموزدانشکنیم و در آن بخش غیبت 

   
 هاغیبتموجه کردن 

 های قبلی را انتخاب کنیم.هیم تیک موجه بودن غیبت را بزنیم و توجیهی برای آن تایپ کنیم و یا از لیست توجیه یکی از توجیتوانمی

   
 شدهثبتاستفاده از منت توجیه غیبت از قبل 

 ، سپس با کلیدهای جهتی باالشودمیقبلی باز  هایتوجیه، لیست مربوط به  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( با زدن کلیدهای ترکیبی 

 .کنیممیرا انتخاب  موردنظرمان، توجیه  و پایین

   

 اعالم حضورحذف غیبت و 
، در این حالت ماوس به شکل یک دهیممیحذف کنیم، ماوس را قرار  هاآنبرای حذف کامل یک ردیف کنار سمت راست ردیفی که قصد داریم 

 انتخاب شود و سپس کلید  موردنظر، تا تمام سطر کنیممی، در این وضعیت کلیک نمایان خواهد شد  رنگسیاهفلش به سمت چپ و 
Delete  حذف شود. شدهانتخابتا ردیف  زنیممیرا 

  
 های هفته معینبرج(های معین/ روز)های معیــن / ماهتاریخ

ها و برای همه رای همه تاریخبتفکیک نشده  فهرستی، ]های هفتهها(/ روزها)ماهها/ برجتاریخ[بخشاین  هایزبانهبا ورود به هر یک از 
 ید.از نوار اسکرول سمت چپ استفاده کن هاآنتوانید برای مشاهده همه شود که میآموزان نمایش داده میدانش

   

 آموزان در تاریخ معیندانش هایغیبتبررسی 
که امکان تفکیک کلیه  شودمیه در سمت راست دید فهرستی، ]های هفتهها(/ روزها)ماهها/ برجتاریخ[بخشی این با ورود به هر یک از زبانه

  .آوردمیرا فراهم  هاغیبت
. با کلیک روی هر یک از عناوین لیست بینیممیهفته را  روزهایسال /و یا  ایماههتاریخ/نام  کنندهتفکیکمتناسب با عنوان زبانه در این لیست 

 ایم.که درخواست کرده دهدمیرا نمایش  هاییغیبت، فقط شدهتفکیکبر اساس عنوان  هاغیبت، لیست کنندهتفکیک
یک روز هفته  هایغیبتکنیم، و با  یک ماه)مهر/اسفند/...( را بخواهیم بررسی هایغیبتداشته باشیم، یا  مدنظر: ممکن است تاریخی را  مثالً

 ررسی کنیم.ها/...( را بخواهیم بها/یکشنبه)شنبه
بهتری نیز از این گزارش داشته باشیم.  هایتوانیم استفادهدارد، ولی با خالقیت خودمان می کاربردبررسی و آمارگیری  منظوربهاین بخش بیشتر 

 شدهثبتنبه در روز پنجش هاییغیبتممکن است  مثالًکند، را هم فراهم می هاغیبتاین بخش عالوه بر ارائه گزارش، امکان ویرایش و حذف 
 را حذف کنیم. هاآنیم در این روش توانمیباشد، و 

   

 آموز در تاریخ معینحذف یک غیبت دانش
، در این حالت ماوس به شکل یک دهیممیحذف کنیم، ماوس را قرار  هاآنبرای حذف کامل یک ردیف کنار سمت راست ردیفی که قصد داریم 

 انتخاب شود و سپس کلید  موردنظر، تا تمام سطر کنیممی، در این وضعیت کلیک نمایان خواهد شد  رنگسیاهفلش به سمت چپ و 
Delete  حذف شود. شدهانتخابتا ردیف  زنیممیرا 

   

 آموز در تاریخ معینتغییر وضعیت غیبت دانش
 شود.می هاغیبتموجب تغییر وضعیت  هاغیبتکردن  بی تیکیا کردن  تیک دار

ها را باز ، سپس لیست تاریخکنیممیکلیک  آموزدانش، در سلول تاریخ غیبت این کاروجود دارد، برای  آموزدانشامکان تغییر تاریخ غیبت   

 ، با زدن کلیدهای ترکیبی کلیدصفحهرا انجام دهیم و هم با  این کارتوانیم با ماوس ها، هم میکنیم؛ برای باز کردن لیست تاریخمی

را انتخاب  موردنظرمان، تاریخ  و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باال شودمیها باز ، لیست مربوط به تاریخ Alt+Dnجهتی پایین( )کلید
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کالسی مراجعه  هایفهرست، در چنین حالتی باید به زبانه شودمیباشد، تاریخ در لیست دیده ن نیافتادهدر تاریخی غیبتی اتفاق  قبالً)اگر  .کنیممی
 را ویرایش کنیم.( آموزدانشکنیم و در آن بخش غیبت 

   
 در تاریخ معین هاغیبتموجه کردن 

 های قبلی را انتخاب کنیم.هیم تیک موجه بودن غیبت را بزنیم و توجیهی برای آن تایپ کنیم و یا از لیست توجیه یکی از توجیتوانمی

   
 در تاریخ معین شدهثبتاستفاده از منت توجیه غیبت از قبل 

 ، سپس با کلیدهای جهتی باالشودمیقبلی باز  هایتوجیه، لیست مربوط به  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( با زدن کلیدهای ترکیبی 

 .کنیممیرا انتخاب  موردنظرمان، توجیه  و پایین

   

 در تاریخ معین اعالم حضورحذف غیبت و 
، در این حالت ماوس به شکل یک دهیممیحذف کنیم، ماوس را قرار  هاآنبرای حذف کامل یک ردیف کنار سمت راست ردیفی که قصد داریم 

 انتخاب شود و سپس کلید  موردنظر، تا تمام سطر کنیممی، در این وضعیت کلیک نمایان خواهد شد  رنگسیاهفلش به سمت چپ و 
Delete  حذف شود. شدهانتخابتا ردیف  زنیممیرا 

   

 تغییر تاریخ غیبت
ها را باز ، سپس لیست تاریخکنیممیکلیکی  آموزدانش، در سلول تاریخ غیبت این کاروجود دارد، برای  آموزدانشامکان تغییر تاریخ غیبت   

 ، با زدن کلیدهای ترکیبی کلیدصفحهرا انجام دهیم و هم با  این کارتوانیم با ماوس ها، هم میکنیم؛ برای باز کردن لیست تاریخمی

را انتخاب  موردنظرمان، تاریخ  و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باال شودمیها باز ، لیست مربوط به تاریخ Alt+Dn)کلید جهتی پایین(
 .کنیممی

 

 ثبت موارد انضباطی
 .شودمیان بر اساس تاریخ وقوع مورد ثبت آموزدانشدر این بخش موارد انضباطی 

)ان( آموزدانشکنیم که کدام یین میشود، سپس تعخیلی با سرعت انجام می این کار کنیممیدر این بخش ابتدا برای موارد انضباطی تاریخی را تعیین 
است و  شدهاشارهبه آن  هالیستچکو  هاگزارشصبحگاهی است که در بخش چاپ  تأخیر لیستچکدارای موارد انضباطی هستند. یکی از ابزارها 

 لیستچکیم، و پس از ثبت موارد انضباطی در ، داشته باش وروپشت A4ان آموزشگاه را در یک برگه آموزدانشیم با چاپ این گزارش اسامی تمام توانمی
 .اقدام کنیم افزارنرمتکی و گروهی در  صورتبهمزبور، نسبت به ثبت موارد انضباطی 

 به موارد زیر توجه داشته باشید:
 شودمینمره انضباط  1نجر به کسر منمره انضباط تلقی شود. یعنی اگر مورد انضباطی  0.25د به ازای توانمیامتیاز موارد انضباطی عددی است که  .1

 داد. -4توان به آن امتیاز می

 امکان درج امتیاز منفی و مثبت برای هر مورد انضباطی وجود دارد.  .2

 شوندمیثبت  (-مثبت+( یا کار زشت)با امتیاز منفی  با امتیازموارد انضباطی با عنوان کار نیک) .3

 آزاد است. کامالًتعیین امتیاز مورد انضباطی  .4

 تکرار کرد. آموزدانشبرای یک  یخیک مورد را در یک تار توانمی، ولی شودمیدر تاریخ معین ثبت  آموزدانشهر مورد انضباطی برای یک  .5
 

  
 تعیین تاریخ مورد انضباطی

 باال اقدام کنید. هایدکمهبرای تعیین تاریخ موارد انضباطی از طریق 
 .پیش از موعد وجود دارد هایغیبتامکان ثبت 

  

 آموز)ان( برای ثبت مورد انضباطیجستجوی دانش
هم از طریق انتخاب گزینه  وهم از طریق عنوان کالس میسر است  راداریدآموزی که قصد ثبت مورد انضباطی برای او دسترسی به دانش       

گزینه  کندمیهمیت پیدا اتصادفی و اتفاقی رخ دهد و ثبت سریع موارد  کامالًد انضباطی که ممکن است ر، بخصوص برای موا«هاهمه کالس»
آموزان و نام همه دانشخانوادگی نام تا  شودمیگزینه موجب . این ستنیز هکه نخستین گزینه  باشد، کنندهکمکد بسیار توانمی، «هاهمه کالس»

 آموزان این بخش به نمایش گذاشته شود.( در لیست دانشخانوادگینام آموزشگاه )به ترتیب 
 .شودمی، نمایش داده شدهانتخابآموزان کالس با کلیک روی عنوان کالس نیز فقط لیست دانش

 .کنیممیآموزان با ماوس کلیک سپس روی لیست اسامی دانش
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آموزان حساس است، با دانشوادگی خاننام این لیست به حرف اول  است، شدهمرتب( و Sortان سورت)آموزدانشخانوادگی نام لیست بر اساس 
شود شروع می شدهتایپو با حرف اخانوادگی نام آموزی که رنگ لیست به نخستین دانشگر سیاهآموزان اشارهدانشخانوادگی نام زدن حرف اول 

 خواهد شد. شودمیحرف شروع  ینبا همکه خانوادگی نام  باآموز بعدی کلید باعث انتخاب دانشیابد، زدن مجدد حرف فارسی با صفحهانتقال می

  

 آموزثبت مورد انضباطی برای یک دانش
 .کنیممیداریم انتخاب  مدنظرنضباطی یم از این بخش اقدام کنیم. ابتدا تاریخی را که برای ثبت موارد اتوانمیبرای ثبت موارد انضباطی فقط 

آموز مورد انضباطی برای دانش شدهعیینتشود، اگر در تاریخ نمایش داده می شدهتعیین، موارد انضباطی او در تاریخ آموزدانشپس از انتخاب 
 خالی خواهد بود. آموزدانشموارد انضباطی  باشد، لیست نشدهثبت شدهانتخاب

. عالوه بر تعداد موارد انضباطی جمع شودمینمایش داده  شدهانتخابآموز انضباطی امسال دانش بندیجمعدر باالی لیست موارد انضباطی، 
 .شودمیها/ و جمع امتیاز نمایش داده ها/جمع مثبتمنفی

توانیم ، میشودمیحساب  کار نیکاگر مورد انضباطی دارای بار مثبت است و  مثالًتایپ کنیم.  هاآنیم ابتدا امتیاز توانمیبرای ثبت مورد انضباطی 
( امتیاز برای 1یک) توانمینمره انضباط  0.25کار نیک وارد کنیم. امتیاز: عددی بدون اعشار است. و به ازای هر  زیرستوندر  هاآناول امتیاز 

موارد قبلی که  زیم اتوانمیه بر آن وعال پس از ثبت امتیاز باید توضیحی برای مورد انضباطی تایپ کنیم. کار نیک یا کار زشت در نظر گرفت.
و توضیح  تایپ ادامه دهیمتوانیم به شوند ولی میبا تایپ اولین حرف توضیح، توضیحات قبلی نمایش داده می استفاده کنیم. ایمکردهتایپ  قبالً

. همچنین برای استفاده از فعلی نیز استفاده کنیم ، و از همان توضیح برای توضیح مورد انضباطیها اضافه کنیمجدیدی را به مجموعه توضیح

، شودمی، لیست مربوط به این بخش باز  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( های قبلی از لیست توضیحات، با زدن کلیدهای ترکیبی توضیح

 کنیم.را انتخاب می موردنظرمانتوضیح  و پایین سپس با کلیدهای جهتی باال 
ج درتواند ، که میشودمیموزی داده آبه دانش - نیز این امکان وجود دارد، گاهی تذکری انضباطی ،اگر قرار باشد مورد را بدون امتیاز ثبت کنیم

 در نظر گرفت. مثبت یا منفیمتیاز بدون درج ا توانمیل موارد را یباشد. این قب مؤثری( او آتی)آیندهموارد انضباطی 
 گرفت. در نظر(، 0صفر ) هاآنامتیاز  توانمیآموزی حذف شود ولی بجای حذف آن مورد انضباطی، همچنین گاهی باید مورد انضباطی دانش

  

 امتیازات )کار نیک | کار زشت(
توانیم ، میشودمیحساب  کار نیکر مثبت است و اگر مورد انضباطی دارای با مثالًتایپ کنیم.  هاآنیم ابتدا امتیاز توانمیبرای ثبت مورد انضباطی 

 هاآنول امتیاز توانیم ا، میشودمیب حسا کار زشتکار نیک وارد کنیم. و اگر مورد انضباطی دارای بار منفی است و  زیرستوندر  هاآناول امتیاز 
( امتیاز برای کار نیک یا کار 1یک) توانمینمره انضباط  0.25کار زشت وارد کنیم. امتیاز: عددی بدون اعشار است. و به ازای هر  زیرستوندر 

 زشت در نظر گرفت.
کار زشت تایپ  زیرستونامتیاز در  4اید ( نمره انضباط کسر کنیم. ب1ی برای اخراج از کالس یک)آموزدانش: اگر قصد داریم از نمره انضباط مثالً
 و در توضیح مورد انضباطی او تایپ کنیم: اخراج از کالس)آقای/خانم( اسم )دبیر/آموزگار/معلم( کنیم
کار نیک تایپ  زیرستوناز در امتی 8باید  انضباط اضافه کنیم.( نمره 2ی برای نمایندگی کالس دو)آموزدانش: اگر قصد داریم به نمره انضباط مثالً
 و در توضیح مورد انضباطی او تایپ کنیم: نماینده کالس. کنیم

  

 توضیح مورد انضباطی
استفاده کنیم. با تایپ  ایمکردهتایپ  قبالً یم از موارد قبلی توضیحات که توانمیبرای هر مورد انضباطی باید توضیحی تایپ کنیم. عالوه بر آن 

ها اضافه ه مجموعه توضیحبتوانیم به تایپ ادامه دهیم و توضیح جدیدی را شوند ولی میاولین حرف توضیح، توضیحات قبلی نمایش داده می
 کنیم، و از همان توضیح برای توضیح مورد انضباطی فعلی نیز استفاده کنیم.

  

 شدهثبتاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل 
، لیست مربوط به این  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( های قبلی از لیست توضیحات، با زدن کلیدهای ترکیبی برای استفاده از توضیح

کنیم. اگر قرار باشد مورد انضباطی را بدون را انتخاب می موردنظرمانتوضیح  و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باال شودمیبخش باز 
ی( ج موارد انضباطی آتی)آیندهدرتواند ، که میشودمیآموزی داده به دانش -ثبت کنیم، نیز این امکان وجود دارد، گاهی تذکری انضباطی امتیاز 

آموزی حذف بدون درج امتیاز مثبت یا منفی در نظر گرفت. همچنین گاهی باید مورد انضباطی دانش توانمیباشد. این قبیل موارد را  مؤثراو 
 گرفت. در نظر(، 0صفر ) هاآنامتیاز  توانمیولی بجای حذف آن مورد انضباطی،  شود

 

  
 امتیازات امسال بندیجمع

آموز انضباطی امسال دانش بندیجمعدر باالی لیست موارد انضباطی، 
 .شودمیها/ و جمع امتیاز نمایش داده ها/جمع مثبت. عالوه بر تعداد موارد انضباطی جمع منفیشودمینمایش داده  شدهانتخاب
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 آموزانثبت مورد انضباطی برای گروهی از دانش
یک مورد انضباط مشابه را  زمانهم صورتبه آموزدانشگاهی چندین 

کار زشت، و یا شرکت در  عنوانبهصبحگاهی  تأخیر مثالًمورد انضباطی مشابه در یک تاریخ ثبت شود.  هاآنو باید برای  شوندمیمرتکب 
آموزان را که دارای از دانش فهرستی ، ابتداکار نیک. در چنین مواردی عنوانبهراهپیمایی و یا کمک به دیگران و با شرکت در نماز جماعت و ... 

 .کنیممیتخاب داریم را ان مدنظرتاریخی را که برای ثبت موارد انضباطی  کنیم. سپسد انضباطی مشابه هستند را تهیه میرموا
 کنیم.کلیک می، «آموزانثبت مورد جدید انضباطی برای گروهی از دانش» شویم و رو دکمه پایین پنجره با عنوانبه زبانه ثبت مورد جدید انضباطی وارد می

 آموزانپنجره ثبت مورد جدید انضباطی برای گروهی از دانش
 که مورد انضباطی در چه تاریخ محقق گشته. دهدمیاین پنجره دارای تاریخ ثبت مورد است، که نشان 

 .کنیممی، مورد انضباطی را درج -امتیاز + یا منفی 
 .کنیممیتوضیحی تایپ 

 کنیم.که دارای مورد انضباطی هستند را انتخاب می آموزانیدانشاز لیست، 

   

 امتیازات )کار نیک | کار زشت(
، شودمیحساب  کار نیکبار مثبت است و  اگر مورد انضباطی دارای مثالًتایپ کنیم.  هاآنیم ابتدا امتیاز توانمیبرای ثبت مورد انضباطی 

توانیم ، میشودمیحساب  کار زشتو  کار نیک وارد کنیم. و اگر مورد انضباطی دارای بار منفی است زیرستوندر  هاآنتوانیم اول امتیاز می
( امتیاز 1یک) توانمیمره انضباط ن 0.25ر زشت وارد کنیم. امتیاز: عددی بدون اعشار است. و به ازای هر کا زیرستوندر  هاآناول امتیاز 

 برای کار نیک یا کار زشت در نظر گرفت.
کار  زیرستونامتیاز در  1سر کنیم. باید ( نمره انضباط ک0.25صبحگاهی ) تأخیران را به علت آموزدانش: اگر قصد داریم از نمره انضباط مثالً

 صبحگاهی تأخیرزشت تایپ کنیم و در توضیح مورد انضباطی او تایپ کنیم: 

   

 توضیح مورد انضباطی
استفاده کنیم. با تایپ  ایمکردهتایپ  قبالًیم از موارد قبلی توضیحات که توانمیبرای هر مورد انضباطی باید توضیحی تایپ کنیم. عالوه بر آن 

ها اضافه ه مجموعه توضیحبتوانیم به تایپ ادامه دهیم و توضیح جدیدی را شوند ولی میاولین حرف توضیح، توضیحات قبلی نمایش داده می
 کنیم، و از همان توضیح برای توضیح مورد انضباطی فعلی نیز استفاده کنیم.

   

 شدهثبتاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل 
، لیست مربوط به این  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( های قبلی از لیست توضیحات، با زدن کلیدهای ترکیبی برای استفاده از توضیح

کنیم. اگر قرار باشد مورد انضباطی را بدون را انتخاب می موردنظرمانتوضیح  و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باال شودمیبخش باز 
ی( ج موارد انضباطی آتی)آیندهدرتواند ، که میشودمیآموزی داده به دانش -ثبت کنیم، نیز این امکان وجود دارد، گاهی تذکری انضباطی امتیاز 

آموزی حذف بدون درج امتیاز مثبت یا منفی در نظر گرفت. همچنین گاهی باید مورد انضباطی دانش توانمیباشد. این قبیل موارد را  مؤثراو 
 گرفت. در نظر(، 0صفر ) هاآنامتیاز  توانمیولی بجای حذف آن مورد انضباطی،  شود

   

 شدهتعیینآموزان مشمول مورد انضباطی در تاریخ کردن دانش تیک دارجستجو و 
توانیم است، اما می شدهمرتب( و Sortان سورت)آموزدانشخانوادگی نام ، لیست بر اساس کنیممیان در این بخش کلیک آموزدانشروی لیست 

خانوادگی نام آموزان حساس است، با زدن حرف اول دانشخانوادگی نام ترتیب لیست را بر اساس عنوان کالس تغییر دهیم. این لیست به حرف اول 
یابد، زدن مجدد انتقال میشود شروع می شدهتایپاو با حرف خانوادگی نام آموزی که رنگ لیست به نخستین دانشگر سیاهآموزان اشارهدانش

توانیم با خواهد شد. همچنین می شودمیحرف شروع  با همینکه خانوادگی نام  باآموز بعدی کلید باعث انتخاب دانشحرف فارسی با صفحه

کنیم دابل کلیک میروی آن  موردنظرمان آموزدانشرا انتخاب کنیم. پس از انتخاب  موردنظرمان آموزدانش و پایین کلیدهای جهتی باال 

. پس از انتخاب همه شودمی Xدارای عالمت  شدهانتخابآموز دانش ترتیباینبه. زنیممیرا   کلیدصفحهو یا کلید فاصله 
. و در پایان روی دکمه پایین پنجره کلیک کنیممیخود چک  لیستچکشود را با دیده می را که در پایین ستون  Xان تعداد آموزدانش

 .کنیممی

  

 انآموز دانشویرایش موارد انضباطی 
 ان را خواهید داشت.آموزدانشکه قصد ویرایش موارد انضباطی  افتدمیبسیار اتفاق 

همه »ریق انتخاب گزینه ط، هم از طریق عنوان کالس میسر است و هم از راداریمآموزی که قصد ویرایش مورد انضباطی او دسترسی به دانش
آموزان این ( در لیست دانشنوادگیخانام آموزان آموزشگاه )به ترتیب و نام همه دانشخانوادگی نام تا  شودمیگزینه اخیر موجب « هاکالس

 .شودمی، نمایش داده شدهانتخابآموزان کالس بخش به نمایش گذاشته شود. با کلیک روی عنوان کالس نیز فقط لیست دانش
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 .کنیممیآموزان با ماوس کلیک سپس روی لیست اسامی دانش
آموزان حساس است، با دانشادگی خانونام این لیست به حرف اول است، شدهمرتب( و Sortان سورت)آموزدانشخانوادگی نام لیست بر اساس 
شود شروع می شدهتایپو با حرف اخانوادگی نام آموزی که رنگ لیست به نخستین دانشگر سیاهآموزان اشارهدانشخانوادگی نام زدن حرف اول 

 خواهد شد. شودمیحرف شروع  ینبا همکه خانوادگی نام  باآموز بعدی کلید باعث انتخاب دانشیابد، زدن مجدد حرف فارسی با صفحهانتقال می
، شودمیحساب  کار نیکاگر مورد انضباطی دارای بار مثبت است و  مثالًتغییر دهیم.  هاآنامتیاز  خواهیممیدر ویرایش مورد انضباطی گاهی 

( امتیاز 1یک) توانمینمره انضباط  0.25کار نیک تغییر کنیم. امتیاز: عددی بدون اعشار است. و به ازای هر  زیرستوندر  هاآن امتیازتوانیم می
تایپ  قبالًیم از موارد قبلی که توانمی. عالوه بر آن دهیممیا تغییر برای کار نیک یا کار زشت در نظر گرفت. گاهی توضیح مورد انضباطی ر

توانیم به تایپ ادامه دهیم و توضیح جدیدی را شوند ولی میاستفاده کنیم. با تایپ اولین حرف توضیح، توضیحات قبلی نمایش داده می ایمکرده
های ورد انضباطی فعلی نیز استفاده کنیم. همچنین برای استفاده از توضیحها اضافه کنیم، و از همان توضیح برای توضیح مبه مجموعه توضیح

، سپس با شودمی، لیست مربوط به این بخش باز  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( قبلی از لیست توضیحات، با زدن کلیدهای ترکیبی 

 کنیم.را انتخاب می موردنظرمانتوضیح  و پایین کلیدهای جهتی باال 
ج درتواند ، که میشودمیآموزی داده ه دانشب -باشد مورد را بدون امتیاز ثبت کنیم، نیز این امکان وجود دارد، گاهی تذکری انضباطی اگر قرار 

 در نظر گرفت. بدون درج امتیاز مثبت یا منفی توانمیباشد. این قبیل موارد را  مؤثری( او موارد انضباطی آتی)آینده
 گرفت. در نظر(، 0صفر ) هاآنامتیاز  توانمیآموزی حذف شود ولی بجای حذف آن مورد انضباطی، نضباطی دانشهمچنین گاهی باید مورد ا

   

 امتیازات )کار نیک | کار زشت(
 کار زشت در نظر گرفت. ( امتیاز برای کار نیک یا1یک) توانمینمره انضباط  0.25امتیاز: عددی بدون اعشار است. و به ازای هر 

تواند ، که میشودمیی داده آموزبه دانش -قرار باشد مورد را بدون امتیاز ثبت کنیم، نیز این امکان وجود دارد، گاهی تذکری انضباطی اگر 
 ا منفی در نظر گرفت.یبدون درج امتیاز مثبت  توانمیباشد. این قبیل موارد را  مؤثری( او ج موارد انضباطی آتی)آیندهدر

 گرفت. در نظر(، 0صفر ) هاآنامتیاز  توانمیآموزی حذف شود ولی بجای حذف آن مورد انضباطی، مورد انضباطی دانشهمچنین گاهی باید 

   
 توضیح مورد انضباطی

 است. پذیرامکان، این کار دهیممیح مورد انضباطی را تغییر اگر بخواهیم توضی

   

 شدهثبتاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل 
توانیم شوند ولی میاستفاده کنیم. با تایپ اولین حرف توضیح، توضیحات قبلی نمایش داده می ایمکردهتایپ  قبالًاگر بخواهیم از موارد قبلی که 

ه کنیم. ها اضافه کنیم، و از همان توضیح برای توضیح مورد انضباطی فعلی نیز استفادبه تایپ ادامه دهیم و توضیح جدیدی را به مجموعه توضیح

، لیست مربوط  Alt+Dn)کلید جهتی پایین( های قبلی از لیست توضیحات، با زدن کلیدهای ترکیبی همچنین برای استفاده از توضیح

 کنیم.را انتخاب می موردنظرمانتوضیح  و پایین ، سپس با کلیدهای جهتی باال شودمیبه این بخش باز 

   

 آموزحذف مورد انضباطی دانش
، در دهیممیحذف کنیم، ماوس را قرار  هاآنبرای حذف کامل یک ردیف مورد انضباطی کنار سمت راست ردیف مورد انضباطی که قصد داریم 

 موردنظر، تا تمام سطر کنیممی، در این وضعیت کلیک نمایان خواهد شد  رنگسیاهاین حالت ماوس به شکل یک فلش به سمت چپ و 

 حذف شود. شدهانتخابتا ردیف مورد انضباطی  زنیممیرا  Delete انتخاب شود و سپس کلید 

   

 آموزانمنایش|سورت|ویرایش متامی موارد انضباطی همه دانش
 بیشتر وجود دارد. هایبررسیموارد انضباطی برای  بندیدستهامکان نمایش و سورت و فیلتر و 

 و ... دادهرخبررسی کنیم چه موارد انضباطی بیشتر در تاریخی  خواهیممیگاهی 
، که با شدهدادهقرار « انآموزشدانمشاهده و ویرایش همه موارد انضباطی »با عنوان  انضباطیی بخش، ویرایش موارد در پایین پنجره ایدکمه

 گذاشته خواهد شد.کلیک روی آن تمامی موارد انضباطی آموزشگاه در حالت تمام صفحه به نمایش 
یم از فلش کوچکی که باالی هر توانمی ،-، توضیحات، امتیازات + و هاتاریخآموزان، کالس و ( دانشSortبرای تغییر ترتیب نمایش )سورت 

( Sortکه سورت) کنیممیتا منویی باز شود، سپس تعیین  کنیممیستون قرار دارد استفاده کنیم، روی فلش کوچک باالی هر ستون کلیک 

 Smallest( باشد؛ یا از کوچک به بزرگ ) Aتا  Zیا به عبارتی از  الفتا  ییعنی از Largest to Smallest از بزرگ به کوچک ) شدهانتخابستون 

to Largest  یا به عبارتی از  یتا  الفیعنی ازA  تاZ (، باید ترتیبی را آخر تودرتوهای های چند ترتیبی )ترتیب( باشد. برای استفاده از حالت

را مرتب کنیم،  هاتاریخاول شماره کالس و سپس  خواهیممی: فرض کنید مثالًاولویت بیشتری داشته باشد. ) خواهیممیانتخاب کنیم که 
کنیم: در این سنجی میابتدا اولویت این کارزیر هم نمایش داده شوند؛ برای  هاتاریخزیر هم نمایش داده شوند و بعد  هاکالسیعنی اول 
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است، و اولویت دوم با تاریخ است، اکنون باید اولویت بیشتر را در آخر اجرا کنیم، یعنی: باید ابتدا  باکالسحالت که بیان شد، اولویت اول 
 .(دهیممی، و سپس سورت تاریخ را انجام دهیممیو ...( انجام  32تا  01سورت ستون کالس را از کوچک به بزرگ )از 

و سورت را  کنیم، کلیک میتوضیح همه توضیحات به ترتیب نمایش داده شوند، در این حالت روش فلش کوچک باالی ستون خواهیممیگاهی 
 شوند.ر هم نمایش داده میاز الف تا ی زیحرف نخست توضیح توضیحات به ترتیب حروف الفبا  ترتیباینبهدهیم. انجام می

 
 های چاپیگزارش

 است. شدهارائه آموزشیی معاون هاگزارشو  هالیستچکزبانه است که تحت عنوان  2این بخش مشتمل بر  

  
 هالیستچک

 اطالعات کاربرد دارند. آوریجمع منظوربه هابرگهاین آموزان است.است، که حاوی اسامی دانش هاییبرگهچاپ  منظوربهاین بخش 

   

 روزانه حضوروغیاب هایلیستچک
 کاربرد دارد. A4ان آموزشگاه در یک کاغذ آموزدانشان کالس در یک فرم و همه آموزدانشاین فرم برای نمایش همه 

است که در بخش چاپ  حضوروغیاب لیستچکهمین است  شدهبینیپیشان غایب آموزدانشیکی از ابزارهایی که برای کمک به ثبت 
 وروپشت A4ان آموزشگاه را در یک برگه آموزدانشم یم با چاپ این گزارش اسامی تماتوانمیاست و  شدهاشارهبه آن  هالیستچکو  هاگزارش

ان در آموزدانشان در لیست آموزدانشن کرد تیک دار صورتبه هاغیبت، نسبت به ثبت  لیستچکدر  هاغیبت، داشته باشیم، و پس از ثبت 
 کنیم.میاقدام  افزارنرم

 چاپ خواهند شد. روپشت A4کالس در یک کاغذ  12تا  ترتیباینبهگیرند و ( لیست کالس در یک صفحه قرا می6)هر شش 
 ازجملهتلف کاربرد دارد، مخ به منظورهایان مدرسه در یک کاغذ، قرار خواهند داشت و آموزدانشمزیت این لیست در این است که همه 

شرکت در سفرهای اردویی و  حضوروغیابرای ب مثالًو مواردی نظیر آن؛  هاغیبتقبل از ثبت در رایانه موارد انضباطی و  نویسپیش عنوانبه
 داد. فراوانینماز جماعت و راهپیمایی و ... کاربرد 

 هایزنگبر اساس تعداد  هاتونستعداد  استفاده کنید. هشوی پایین همین پنجرزتوانید از لیست بااین لیست می هایستونبرای تغییر تعداد 
مدرسه  آموزشی هایزنگر از تعداد هایی بیشتر یا کمتهایی با تعداد ستونمدرسه قابل تنظیم است. دقت داشته باشید اگر نیاز به گزارش آموزشی

اشکال پیش نیاید،  هابرگهمایش سایر مدرسه را به حالت اولیه برگردانید تا در ن آموزشی هایزنگها، تعداد دارید، پس از تنظیم و چاپ گزارش
 .شودمیمدرسه نمایش داده  آموزشی هایزنگبر اساس تعداد  هاغیبتدر فرم ثبت  هاستونچراکه، نحوه نمایش 

   
 صبحگاهی هفتگی تأخیرلیست 

هایی چهارشنبه دارای ستون آموزان کالس از شنبه تاکه عالوه بر ستون دانش این لیست نیز شبیه به لیست حضوروغیاب است با این تفاوت
 کاربرد دارد. -اتفاق بیافتد باریکه در طول هفته ممکن است ک -هفتگی( و مواردی نظیر آن  صورتبهصبحگاهی) تأخیراست که برای ثبت 

   

 هفتگی با تاریخ حضوروغیابلیست 
.. /01/07که از  کندمیهای سال تحصیلی جاری در چندین صفحه گزارشی را تولید این لیست بر اساس تاریخ

 حضوروغیابدفتری برای  عنوانبهید این گزارش را توانمی.. با قید روز هفته در باالی گزارش /31/03لغایت 
 باهملی، گزارش به همراه گزارش عملکرد تحصی کالس چاپ کنید و در اختیار دبیران کالس قرار دهید. این

پرونده تحصیلی کالس در اختیار  عنوانبهو  شودمیو تحت همین عنوان صحافی یا سیمی  شودمیچاپ 
افزار ماهناز و ثبت نمره کالسی در نرم حضوروغیابتوان برای ثبت ، از همین دفتر میشودمیدبیران قرار داده 

 .فرمانیداجعه به پیوست مربوطه مر و ماهکار)کارنامه ماهانه( استفاده کرد.
 

   

 آموزانعملکرد تحصیلی دانش
 ایماههکند با قید نام زارشی را تولید میگ -تنظیم و تغییر است قابل بندیکالسریق بخش طکه از -این لیست بر نام دروس و دبیران 

ران هر کالس چاپ کنید و در دفتری گزارش عملکرد تحصیلی توسط دبی عنوانبهتوانید این گزارش را سال تحصیلی در باالی گزارش می
است. این گزارش به همراه  آموزدانشاختیار دبیران کالس قرار دهید. در این گزارش هر صفحه مختص به اطالعات عملکرد تحصیلی یک 

، از شودمیختیار دبیران قرار داده لی کالس در اپرونده تحصی عنوانبهو  شودمیصحافی  باهمهفتگی با تاریخ،  حضوروغیابگزارش لیست 
 ( استفاده کرد.افزار ماهناز و ماهکار)کارنامه ماهانهو ثبت نمره کالسی در نرم حضوروغیابتوان برای ثبت همین دفتر می

  
 آموزشیی معاون هاگزارش

ها . با استفاده از این گزارششوندمیتهیه  آموزشیمختلف و برای تسریع و تسهیل کار معاون  به منظورهایمتنوع و  هایتفکیکها با این گزارش
 ت خودمان استفاده کنیم.مختلفی و با خالقی منظورهایو یا موارد انضباطی، گزارش به اولیاء و  هاغیبتو  پیگیریم برای یتوانمی
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برای  -ی خود ماهای سایر و خالقانهو یا کاربرد -باشند تا با کاربردهای حقیقی  آموزشیمعاون  ند در اختیارتوانمیاین ابزارها، ابزارهایی هستند که 
 خواهد بود. ترسخت شدتبه آموزشیحل معضالت آموزشگاه به ما کمک نمایند. بدون این ابزارها کار معاون 

   

 هاغیبتکارتکس 
-تفکیک دانش خروجی گزارش بهاین گزارش یک گزارش انفرادی است، یعنی 

ان آموزشگاه یا آموزدانشکل  توانمیبرای صدور گزارش  .شودمیآموزان صادر 
گزارش به تفکیک  نهایتاًان یک کالس را انتخاب کرد ولی آموزدانش
گزارش این  صادر خواهد شد. شوندمیب انتخاکه در یک گزارش  آموزانیدانش

گزارش را  توانمی مثالً. شودمیچاپ  شدهانتخاب زمانی( محدوده)در بازه زمانی
 ترمزمانیتوان گزارش را از بازه .. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین می/01/07از 

 هایغیبتهمچنین امکان شرکت  .. لغایت امروز چاپ کرد./23/10از  مثالًدوم 
 .شودمیدیده  آموزدانشدر این گزارش شماره تلفن همراه اولیاء  در گزارش وجود دارد. غیرموجهموجه یا 

    

 آموز)ان( برای منایش یا چاپ گزارشانتخاب دانش
 است. پذیرامکانان آموزشگاه آموزدانشیا کالسی، یا کل  یدرف صورتبه هاغیبتان مشمول گزارش کارتکس آموزدانشانتخاب 

 ان آموزشگاه:آموزدانشکل برای انتخاب 
 را انتخاب کنید.« آموزان مدرسهکل دانش» از بخش تعیین سطح تفکیک گزارش گزینه

ش شرکت کنند یا خیر، برای در گزار غیرموجهموجه و  هاغیبتو مشخص کنید ، بازه زمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده
 تصویر چاپگر است کلیکای و سپس روی دکمه چاپ گزارش که دار یا بدون تیک کنید. تیک داررا  غیرموجهموجه و  هایگزینه این کار

 کلیک کنید. «PDFفایل  صدور»این گزارش روی دکمه  PDF این گزارش را نیز تولید کنید، برای تولید فایل PDFتوانید فایل کنید. می
عدم تولید  را مشاهده کنید. هاغیبتکلیک کنید تا تعداد « محاسبه تعداد»توانید روی دکمه ، میشودمیهمچنین چنانچه گزارش چاپ ن

غیبتی در بازه زمانی  اصالًینکه باشد و یا ا شدهمشخصدر بازه زمانی  غیرموجهموجه یا  هایغیبتگزارش ممکن است به دلیل عدم وجود 
 وجود نداشته باشد. شدهتعیین

 ان یک کالس:آموزدانشبرای انتخاب 
آموزانی را آموز/ یا دانشقط دانشفکلیک کنید، و یا « انآموزنشداانتخاب همه »یک کالس را انتخاب کنید. روی دکمه  هاکالساز لیست 

 را انتخاب کنید.« شدهانتخابکالس ». از بخش تعیین سطح تفکیک گزارش گزینه راداریدانتخاب کنید که قصد صدور گزارش برای آنان 

ش شرکت کنند یا خیر، برای در گزار غیرموجهموجه و  هاغیبتبازه زمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده، و مشخص کنید 
ای تصویر چاپگر است کلیک یا بدون تیک کنید. و سپس روی دکمه چاپ گزارش که دار تیک داررا  غیرموجهموجه و  هایگزینه این کار

کلیک کنید. « PDFایل فصدور »ه این گزارش روی دکم PDF این گزارش را نیز تولید کنید، برای تولید فایل PDFتوانید فایل کنید. می
را مشاهده کنید. عدم تولید  هاغیبتکلیک کنید تا تعداد « محاسبه تعداد»توانید روی دکمه ، میشودمیهمچنین چنانچه گزارش چاپ ن

غیبتی در بازه زمانی  اصالً ینکه باشد و یا ا شدهمشخصدر بازه زمانی  غیرموجهموجه یا  هایغیبتگزارش ممکن است به دلیل عدم وجود 
 وجود نداشته باشد. شدهتعیین

 :آموزدانشبرای انتخاب فقط یک یا چند 
آموزانی را انتخاب کنید که ا دانشیآموز/ قرار دارد( را انتخاب کنید. فقط دانش آموزدانشیک کالس)کالسی که در آن  هاکالساز لیست 

بازه  را انتخاب کنید. «شدهانتخاب)ان( آموزدانش»عیین سطح تفکیک گزارش گزینه . از بخش ترادارید (ان)ـقصد صدور گزارش برای آن
این کت کنند یا خیر، برای در گزارش شر غیرموجهموجه و  هاغیبتزمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده، و مشخص کنید 

صویر چاپگر است کلیک کنید. یا بدون تیک کنید. و سپس روی دکمه چاپ گزارش که دارای ت تیک داررا  غیرموجهموجه و  هایگزینه کار
کلیک کنید. همچنین «  PDFصدور فایل »این گزارش روی دکمه  PDF این گزارش را نیز تولید کنید، برای تولید فایل PDFتوانید فایل می

را مشاهده کنید. عدم تولید گزارش ممکن  هاغیبتکلیک کنید تا تعداد « عدادمحاسبه ت»توانید روی دکمه ، میشودمیچنانچه گزارش چاپ ن
وجود  شدهتعیینیبتی در بازه زمانی غ اصالًباشد و یا اینکه  شدهمشخصدر بازه زمانی  غیرموجهموجه یا  هایغیبتاست به دلیل عدم وجود 

 نداشته باشد.

    
 انتخاب بازه تاریخ گزارش

ش شرکت کنند یا خیر، برای در گزار غیرموجهموجه و  هاغیبتبازه زمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده، و مشخص کنید 
 یا بدون تیک کنید. تیک داررا  غیرموجهموجه و  هایگزینه این کار
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تولید کنید، برای تولید  این گزارش را نیز PDFل توانید فایکنید. می و سپس روی دکمه چاپ گزارش که دارای تصویر چاپگر است کلیک
 کلیک کنید. «PDFصدور فایل »این گزارش روی دکمه  PDF فایل

 را مشاهده کنید. هاغیبتکلیک کنید تا تعداد « محاسبه تعداد»توانید روی دکمه ، میشودمیهمچنین چنانچه گزارش چاپ ن
غیبتی در  اصالًباشد و یا اینکه  شدهمشخصدر بازه زمانی  غیرموجهموجه یا  هایغیبتعدم تولید گزارش ممکن است به دلیل عدم وجود 

 وجود نداشته باشد. شدهتعیینبازه زمانی 

    

 هاغیبتمحاسبه تعداد 
 را مشاهده کنید. هاغیبتکلیک کنید تا تعداد « محاسبه تعداد»توانید روی دکمه ، میشودمیهمچنین چنانچه گزارش چاپ ن

غیبتی در  اصالًباشد و یا اینکه  شدهمشخصدر بازه زمانی  غیرموجهموجه یا  هایغیبتعدم تولید گزارش ممکن است به دلیل عدم وجود 
 وجود نداشته باشد. شدهتعیینبازه زمانی 

    

 موجه و غیرموجه هایغیبت گزارش
ش شرکت کنند یا خیر، برای در گزار غیرموجهموجه و  هاغیبتبازه زمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده، و مشخص کنید 

 یا بدون تیک کنید. تیک داررا  غیرموجهموجه و  هایگزینه این کار
موجه غیر هایغیبتشد، و جلوی  از اینکه به چه دلیل موجه هستند با عبارت )موجه( در گزارش مشخص خواهند نظرصرفموجه،  هایغیبت

 .شودمیدیده  ×عالمت 

   

 کارتکس موارد انضباطی
آموزان صادر این گزارش یک گزارش انفرادی است، یعنی خروجی گزارش به تفکیک دانش

ان یک کالس آموزدانشان آموزشگاه یا آموزدانشکل  توانمی. برای صدور گزارش شودمی
 شوندمیب انتخاکه در یک گزارش  آموزانیدانشگزارش به تفکیک  نهایتاًرا انتخاب کرد ولی 
 مثالً . شودمیچاپ  شدهانتخاب زمانی( محدوده)این گزارش در بازه زمانیصادر خواهد شد. 

توان گزارش را از بازه رد. همچنین می.. لغایت امروز چاپ ک/01/07گزارش را از  توانمی
 .. لغایت امروز چاپ کرد./23/10از  مثالًدوم  ترمزمانی

 .شودمیدیده  آموزدانشدر این گزارش شماره تلفن همراه اولیاء 

    

 آموز)ان( برای منایش یا چاپ گزارشانتخاب دانش
 است. پذیرامکانان آموزشگاه آموزدانشفردی یا کالسی، یا کل  صورتبهان مشمول گزارش کارتکس موارد انضباطی آموزدانشانتخاب 

 ان آموزشگاه:آموزدانشبرای انتخاب کل 
 را انتخاب کنید.« آموزان مدرسهکل دانش»از بخش تعیین سطح تفکیک گزارش گزینه 

توانید کنید. می است کلیک دارای تصویر چاپگربازه زمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده، سپس روی دکمه چاپ گزارش که 
همچنین چنانچه  ید.کلیک کن «PDFصدور فایل »این گزارش روی دکمه  PDF این گزارش را نیز تولید کنید، برای تولید فایل PDFفایل 

کنید. عدم تولید گزارش ممکن  دهکلیک کنید تا تعداد موارد انضباطی را مشاه« محاسبه تعداد»توانید روی دکمه ، میشودمیگزارش چاپ ن
وجود نداشته  شدهتعیینر بازه زمانی دمورد انضباطی  اصالًباشد و یا اینکه  شدهمشخصاست به دلیل عدم وجود موارد انضباطی در بازه زمانی 

 باشد.
 ان یک کالس:آموزدانشبرای انتخاب 

آموزانی آموز/ یا دانشقط دانشفکلیک کنید، و یا « انآموزدانش انتخاب همه»یک کالس را انتخاب کنید. روی دکمه  هاکالساز لیست 
را انتخاب « شدهابانتخکالس ». از بخش تعیین سطح تفکیک گزارش گزینه راداریدرا انتخاب کنید که قصد صدور گزارش برای آنان 

چاپگر است کلیک کنید.  ش که دارای تصویربازه زمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده، سپس روی دکمه چاپ گزارکنید. 
کلیک کنید. همچنین « PDF صدور فایل»این گزارش روی دکمه  PDF این گزارش را نیز تولید کنید، برای تولید فایل PDFتوانید فایل می

ا مشاهده کنید. عدم تولید گزارش ر موارد انضباطیکلیک کنید تا تعداد « محاسبه تعداد»توانید روی دکمه ، میشودمیچنانچه گزارش چاپ ن
 شدهتعییندر بازه زمانی  اطیمورد انضب اصالًباشد و یا اینکه  شدهمشخصدر بازه زمانی  موارد انضباطیممکن است به دلیل عدم وجود 

 وجود نداشته باشد.
 :آموزدانشبرای انتخاب فقط یک یا چند 

آموزانی را انتخاب کنید که آموز/ یا دانشقرار دارد( را انتخاب کنید. فقط دانش وزآمدانشیک کالس)کالسی که در آن  هاکالساز لیست 
بازه را انتخاب کنید. « شدهانتخاب)ان( آموزدانش». از بخش تعیین سطح تفکیک گزارش گزینه راداریدقصد صدور گزارش برای آن)ـان( 
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توانید کمه چاپ گزارش که دارای تصویر چاپگر است کلیک کنید. میزمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده، سپس روی د
کلیک کنید. همچنین چنانچه «  PDFصدور فایل »این گزارش روی دکمه  PDF این گزارش را نیز تولید کنید، برای تولید فایل PDFفایل 

را مشاهده کنید. عدم تولید گزارش ممکن  انضباطی موارد کلیک کنید تا تعداد« محاسبه تعداد»توانید روی دکمه ، میشودمیگزارش چاپ ن
وجود  شدهتعییندر بازه زمانی  مورد انضباطی اصالًباشد و یا اینکه  شدهمشخصدر بازه زمانی  موارد انضباطی است به دلیل عدم وجود

 نداشته باشد.

    

 انتخاب بازه تاریخ گزارش
توانید کنید. می ت کلیکسپس روی دکمه چاپ گزارش که دارای تصویر چاپگر اسبازه زمانی گزارش را از بخش تعیین محدوده انتخاب کرده، 

ید. همچنین چنانچه کلیک کن« PDFصدور فایل »این گزارش روی دکمه  PDF این گزارش را نیز تولید کنید، برای تولید فایل PDFفایل 
عدم تولید گزارش ممکن  ه کنید.را مشاهد موارد انضباطیکلیک کنید تا تعداد « محاسبه تعداد»توانید روی دکمه ، میشودمیگزارش چاپ ن

وجود نداشته  شدهتعیینر بازه زمانی د مورد انضباطی اصالًباشد و یا اینکه  شدهمشخصدر بازه زمانی  موارد انضباطیاست به دلیل عدم وجود 
 باشد.

    
 محاسبه تعداد موارد انضباطی

رش ممکن است به دلیل عدم کلیک کنید تا تعداد موارد انضباطی را مشاهده کنید. عدم تولید گزا« محاسبه تعداد»توانید روی دکمه می
 وجود نداشته باشد. شدهینتعیمورد انضباطی در بازه زمانی  اصالًباشد و یا اینکه  شدهمشخصوجود موارد انضباطی در بازه زمانی 

   

 و موارد انضباطی بدون شامره تلفن هاغیبتکارتکس 
این گزارش یک گزارش انفرادی است، یعنی خروجی 

. برای صدور شودمیآموزان صادر گزارش به تفکیک دانش
ان آموزشگاه یا آموزدانشکل  توانمیگزارش 

گزارش  نهایتاًان یک کالس را انتخاب کرد ولی آموزدانش
ب انتخاکه در یک گزارش  آموزانیدانشبه تفکیک 

این گزارش در بازه صادر خواهد شد.  شوندمی
 مثالً . شودمیچاپ  شدهانتخاب زمانی( محدوده)زمانی

.. لغایت امروز چاپ کرد. /01/07گزارش را از  توانمی
 غیرموجهموجه یا  هایغیبت.. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین امکان شرکت /23/10از  مثالًدوم  ترمزمانیتوان گزارش را از بازه همچنین می

 .شودمیدر گزارش وجود دارد. در این گزارش شماره تلفن همراه اولیاء نمایش داده نو موارد انضباطی 

   

 و موارد انضباطی با شامره تلفن هاغیبتکارتکس 
خروجی گزارش به تفکیک  این گزارش یک گزارش انفرادی است، یعنی

ان آموزدانشکل  توانمی. برای صدور گزارش شودمیآموزان صادر دانش
گزارش به  نهایتاًان یک کالس را انتخاب کرد ولی آموزدانشآموزشگاه یا 

صادر خواهد  شوندمیب انتخاکه در یک گزارش  آموزانیدانشتفکیک 
. شودمیچاپ  شدهنتخابا زمانی( محدوده)این گزارش در بازه زمانیشد. 
-.. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین می/01/07گزارش را از  توانمی مثالً

.. لغایت امروز چاپ /23/10از  مثالًدوم  ترمزمانیتوان گزارش را از بازه 
و موارد انضباطی در گزارش وجود دارد. در این گزارش شماره تلفن همراه اولیاء نمایش  غیرموجهموجه یا  هایغیبتکرد. همچنین امکان شرکت 

 ترتیباینبهبه اولیاء ایشان در جلسات حضوری و ... استفاده کرد،  آموزدانشگزارشی از وضعیت فعلی  عنوانبه توانمیاز این گزارش .شودمیداده 
 ان خود قرار خواهند گرفت.آموزدانشو موارد انضباطی  هاغیبتان در جریان وضعیت آموزدانشاولیاء 

   

 گزارش غیبت
این گزارش یک گزارش گروهی است، 

 ارش به تفکیک تاریخیعنی خروجی گز
ان غایب آموزدانش، و لیست شودمیصادر 

. این کندمیرا لیست  شدهتفکیکدر تاریخ 
روزانه  هایغیبتگزارش برای پیگیری 
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گزارش به تفکیک  نهایتاًان یک کالس را انتخاب کرد ولی آموزدانشان آموزشگاه یا آموزدانشکل  توانمیبرای صدور گزارش است.  مؤثر
. شودمیچاپ  شدهانتخاب زمانی( محدوده)این گزارش در بازه زمانیصادر خواهد شد.  شوندمیب انتخازارش تولید گکه در وقوع غیبت  هایتاریخ
.. لغایت امروز چاپ /23/10از  مثالًدوم  ترمزمانیتوان گزارش را از بازه .. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین می/01/07زارش را از گ توانمی مثالً

 .شودمینش شماره تلفن همراه اولیاء نمایش داده در گزارش وجود دارد. در این گزار غیرموجهموجه یا  هایغیبتکرد. همچنین امکان شرکت 
در لیست  ترپایین)... با شماره موبایل( را که کمی  +توانید گزارشی به همین عنوان برای اینکه شماره تلفن همراه اولیاء در گزارش باشد می

 ، چاپ کنید.شودمیدر همین پنجره دیده  هاگزارش

   

 گزارش موارد انضباطی
، و شودمیصادر باطی وقوع موارد انضباطی و عنوان موارد انضاین گزارش یک گزارش گروهی است، یعنی خروجی گزارش به تفکیک تاریخ  

است. برای  مؤثرروزانه  نضباطیموارد اکند. این گزارش برای پیگیری را لیست می شدهتفکیکدر تاریخ  مشمول گزارشان آموزدانشلیست 
موارد وقوع  هایتاریخگزارش به تفکیک  نهایتاًان یک کالس را انتخاب کرد ولی آموزدانشان آموزشگاه یا آموزدانشکل  انتومیصدور گزارش 

 توانمی مثالً . شودمیچاپ  شدهتخابان زمانی( محدوده)این گزارش در بازه زمانیصادر خواهد شد.  شوندمیب انتخاکه در تولید گزارش  انضباطی
.. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین /23/10از  مثالًدوم  ترمزمانیتوان گزارش را از بازه .. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین می/01/07گزارش را از 

که . برای اینشودمییش داده نش شماره تلفن همراه اولیاء نمادر گزارش وجود دارد. در این گزار غیرموجهموجه یا  هایغیبتامکان شرکت 
در  هاگزارشدر لیست  ترپایینمی ک)... با شماره موبایل( را که  +توانید گزارشی به همین عنوان شماره تلفن همراه اولیاء در گزارش باشد می

 ، چاپ کنید.شودمیهمین پنجره دیده 

 

   

 و موارد انضباطی هاغیبت بندیجمعلیست 
آموزان کالس، دانش هایغیبتکالسی تعداد  صورتبهاین گزارش 

و تعداد موارد انضباطی  غیرموجه هایغیبتموجه، و  هایغیبتتعداد 
ان کالس را آموزدانش موارد انضباطی بندیجمعمثبت و منفی و 

 .کندمیگزارش 
 ی کالس()نمایندهیکی از کاربردهای این گزارش ارائه آن به کالس

موارد  بندیجمعآموزان در قرار گرفتن دانش در جریان منظوربه
توان در پایان یک آنان است. عالوه بر آن می هایغیبتانضباطی و 

از این گزارش  انآموزدانشتعیین نمره انضباط  منظوربهدوره تحصیلی 
 استفاده کرد.
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 انتخاب یک کالس برای چاپ
 جود دارد.این گزارش و PDFو امکان صدور فایل  شودمیآموزان چاپ کالسی برای همه دانش صورتبهاین گزارش 

 را چاپ کنید. ردای که کالس موردنظرتان در گزارش قرار داید: هنگام چاپ گزارش صفحهتوانمیبرای چاپ تنها یک کالس 

 

   

 های همراهلیست شامره تلفن
آموزان کالس، کالسی تعداد شماره همراه اولیاء دانش صورتبهاین گزارش 

 .کندمیرا گزارش 
به همراه شماره همراه ولی  لیستچک عنوانبهد توانمیاین گزارش 

 ان برای موارد گوناگون کاربرد داشته باشد.آموزدانش
 

    

 انتخاب یک کالس برای چاپ
 جود دارد.این گزارش و PDFو امکان صدور فایل  شودمیآموزان چاپ کالسی برای همه دانش صورتبهاین گزارش 

 رد را چاپ کنید.ای که کالس موردنظرتان در گزارش قرار داید: هنگام چاپ گزارش صفحهتوانمیبرای چاپ تنها یک کالس 

 

   

 با شامره موبایل هاغیبتگزارش 
این گزارش یک گزارش گروهی است، یعنی 

صادر  خروجی گزارش به تفکیک تاریخ
ان غایب در تاریخ آموزدانش، و لیست شودمی

. این گزارش کندمیرا لیست  شدهتفکیک
است.  مؤثرروزانه  هایغیبتبرای پیگیری 

ان آموزدانشکل  توانمیبرای صدور گزارش 
 شوندمی بانتخاوقوع غیبت که در تولید گزارش  هایتاریخگزارش به تفکیک  نهایتاًان یک کالس را انتخاب کرد ولی آموزدانشآموزشگاه یا 

.. لغایت امروز چاپ کرد. /01/07گزارش را از  توانمی مثالً. شودمیچاپ  شدهانتخاب زمانی( محدوده)این گزارش در بازه زمانیصادر خواهد شد. 
 غیرموجهموجه یا  هایغیبت.. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین امکان شرکت /23/10از  مثالًدوم  ترمزمانیتوان گزارش را از بازه همچنین می

توانید باشد مین. برای اینکه شماره تلفن همراه اولیاء در گزارش شودمیش شماره تلفن همراه اولیاء نمایش داده در گزارش وجود دارد. در این گزار
 ، چاپ کنید.شودمیدر همین پنجره دیده  هاگزارشدر لیست  باالتربا شماره موبایل( را که کمی بدون گزارشی به همین عنوان )
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 گزارش موارد انضباطی با شامره موبایل
، و شودمیباطی صادر این گزارش یک گزارش گروهی است، یعنی خروجی گزارش به تفکیک تاریخ وقوع موارد انضباطی و عنوان موارد انض 

است. برای  مؤثرنضباطی روزانه اکند. این گزارش برای پیگیری موارد را لیست می شدهتفکیکان مشمول گزارش در تاریخ آموزدانشلیست 
وقوع موارد  هایتاریخگزارش به تفکیک  تاًنهایان یک کالس را انتخاب کرد ولی آموزدانشان آموزشگاه یا آموزدانشکل  توانمیصدور گزارش 

 توانمی مثالً . شودمیچاپ  شدهتخابان زمانی( محدوده)در بازه زمانی این گزارشصادر خواهد شد.  شوندمیب انتخاانضباطی که در تولید گزارش 
.. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین /23/10از  مثالًدوم  ترمزمانیتوان گزارش را از بازه .. لغایت امروز چاپ کرد. همچنین می/01/07گزارش را از 

شود. برای اینکه یش داده نمیش شماره تلفن همراه اولیاء نمادر این گزارموجه یا غیرموجه در گزارش وجود دارد.  هایغیبتامکان شرکت 
ها در همین تر در لیست گزارشاالبشماره موبایل( را که کمی  بدونتوانید گزارشی به همین عنوان )شماره تلفن همراه اولیاء در گزارش باشد می

 ، چاپ کنید.شودمیپنجره دیده 

 

 هاها و پیامکشامره تلفن
آموز سه . برای هر دانشگیردمیقرار  مورداستفاده آموزان بخصوص از طریق ارسال پیامکدانش هایغیبت رسانیاطالع منظوربهموبایل همراه اولیاء شماره 

ی هاگزارشتلفن همراه اولیاء در اربر دارد. شماره ک آموزشیی چاپی معاونین هاگزارشان در آموزدانششماره تلفن همراه اولیاء ثبت کرد.  توانمیشماره تلفن 
 :شودمیزیر چاپ  هایکارتکسو 

  هاغیبتکارتکس 

 کارتکس موارد انضباطی 

  و موارد انضباطی با شماره تلفن هاغیبتکارتکس 

  همراه هایتلفنلیست شماره 

  و شماره موبایل هاغیبتگزارش 

  و شماره موبایل موارد انضباطیگزارش 

 ان است.آموزانشدبه اولیاء )روزانه( برای ارسال پیامک غیبت  هاآنهمراه، استفاده از  هایتلفنشماره  مؤثرازجمله کاربردهای 

  

 هاآموزان به تفکیک کالسثبت شامره موبایل اولیاء دانش
شماره همراه اصلی  عنوانبههمراه اول  آموزان را وارد کنید، شمارهآموزان هر کالس، شماره همراه اولیاء دانشتوانید به ازای دانشدر این پنجره می

که برای  شودمیها چاپ ا و برخی کارتکسهعرض شد شماره همراه موبایل اولیاء در برخی گزارش قبالً که  طورهمانکاربرد بیشتری دارد،  آموزدانش
 ان نیز کاربرد دارد.آموزدانشولیاء اچنین برای ارسال پیامک غیبت روزانه به ان کاربرد دارند، همآموزدانشو موارد انضباطی  هاغیبتپیگیری 

  

 آموزاندانشثبت شامره موبایل اولیاء همه 
شماره همراه اصلی  عنوانبهول اآموزان آموزشگاه را مشاهده، ویرایش و ثبت کنید، شماره همراه توانید شماره همراه همه دانشدر این پنجره می

که برای  شودمیها چاپ ا و برخی کارتکسهعرض شد شماره همراه موبایل اولیاء در برخی گزارش قبالً که  طورهمانکاربرد بیشتری دارد،  آموزدانش
 کاربرد دارد.ان نیز آموزدانشولیاء اان کاربرد دارند، همچنین برای ارسال پیامک غیبت روزانه به آموزدانشو موارد انضباطی  هاغیبتپیگیری 

 وجود دارد. هاموبایلبهتر شماره  دهیسازمانامکان جستجو در این پنجره برای 
مشخصات کلید  با همینآموز بعدی آموز پیدا شود. برای پیدا کردن دانشهمین پنجره تایپ کنیم تا دانش searchیم نامی را در بخش توانمی

Enter کنیم که و اولین محمدی ... را پیدا می گردیممیآموز به نام محمدی یعقوب، دانش دنبالزنیم، فرض کنید به را می کلیدصفحه

 زنیممیرا   کلیدصفحه Enterکلید  این کارنفر بعدی که نامش یعقوب است را پیدا کنیم، برای  خواهیممیاصغر است، حال نامش .... علی
 آموز در لیست کالس را مشاهده کنیم.یم شماره کالس و ردیف دانشتوانمیآموز تا نفر بعدی جستجو شود. پس از پیدا شدن دانش

  

 تنظیم پیامک
 اقدام کنیم. - داریم مدنظره کیا روزی را  - هرروزیم برای ارسال پیامک به غایبین توانمیدر این بخش 

ایی که امروزه برای ارسال هپیامک توسط اینترنت و سامانههای متنوع در این بخش تمهیداتی اندیشیده شده است که بتوانیم، برای ارسال شکل
ظیم پیامک گروهی متناسب برای اند و تنموزانی که در تاریخی مشخص غایب بودهآاز اولیاء دانش فهرستیاند اقدام کرد. تهیه پیامک فراهم آمده

ان در روزهای مختلف دارند کاری سخت است که آموزدانشکه  ییهاغیبتبا تنوع  هرروزکراری برای ت صورتبهآموزان ، بخصوص با سرعت و دانش
ی هاداده. که بتوان متناسب با تنوع موجود انواع شودمیموجب  هاسامانهمتنوع ارسال پیامک در  هایروشمیسر است. از طرفی  افزارنرمتنها توسط 

 را برای ارسال پیامک غایبین تنظیم نمود. شدهتنظیم
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 های متنوع ارسال پیامکپیرامون روشتوضیح 
( داشته GSM Modemارسال پیامک) هایستیم ارسال پیامک توسط دستگاهتوانمیمیسر بود، یعنی  کارتسیمارسال پیامک از طریق  درزمانی 

تی حمیسر نیست،  -ی ارسال پیامک انبوه داشته باشیمکارتسیمه از طریق ک -های ارسال پیامک این امکان با توسعه سامانه تازگیبهباشیم اما 
ی آنالین هاسامانهتوسط  تنهانهار کگوشی خودتان و برای همه مخاطبین خود ارسال پیامک مشابه داشته باشید این  کارتسیماگر قرار باشد با 

 ید به حالت تعلیق درآورند.را انجام ده اراین کی را که با آن کارتسیم، بلکه حتی ممکن است گرددمیتنظیم مقررات کشور متوقف 
و ارسال پیامک را طبق ضوابط و قوانین  اندارتباطکه از طریق ارائه پنل با شما در  اندآمده به وجودی ارسال پیامک اینترنتی هاسامانهدر عوض 

کار  GSM Modemاز  ترسریع( بسیار کنیدمیت ی)متناسب با وجهی که پرداخهاسامانه، برخی از کنندمیموجود در کشور ساماندهی و ارسال 
ارسال  هایروش، اما سعی شده است پردازیممیاست که در این متن به آن  آن چیزیارسال پیامک بیش از  هاشکلتنوع بسیار زیاد  .کنندمی

 را توضیح دهیم. شوندمیماهناز پشتیبانی  افزارنرمپیامکی که توسط 
 :نظیرنظیربهروش ارسال پیامک معروف به 

ارسال  سایتوببه پنل  شودمیماهناز( تنظیم  افزارنرماطالعات از طریق یک فایل اکسل که توسط شما ) معموالًدر این روش 
و ستون بعدی شامل متنی  است ستون اول شامل شماره موبایل هدف استدارای دو ستون  معموالً. این فایل شودمیپیامک آپلود 

 (.شودمیسال ی هدف ارسال شود)متن هر ردیف به شماره موبایل هدف همان ردیف ارهاموبایلره است که باید به شما
 ی هدف:هاموبایلن پیامک به شماره ارسال یک مت

با  Excelف که از طریق یک فایل هدها و برای شماره موبایل کنیممییپ را تامتنی  ،ارسال پیامک سایتوبدر این روش در پنل 
، اما باید شوندمیی هدف آپلود هاموبایل. در این روش فقط شماره کنیممی، ارسال شودمیآپلود  سایتوببه پنل  TXTیک فایل 

 اندبودهنفر غایب  22 امروز مثالً. شوندمی دهیسازمان -ماهناز افزارنرمو توسط  -درست  کامالًی هدف هاموبایلتوجه داشت که 
ت. نه کمتر ، نه بیشتر و نه شماره ان غایب اسآموزدانششماره موبایل اولیاء  دقیقهه موبایل و شمار 22 دقیقه هاموبایلو شماره 

 دارد. افزارنرمآموزان حاضر، این کار نیاز به موبایل دانش
 :ارسال از طریق سامانه ارسال پیامک

 است. URLز طریق ارسال پیامک ااست که سرویس  شدهاضافههای پیامک ها و خدمات پنلسرویس جدیدی به سرویس اخیراً
د توانمی URL، خط دستوری شودمیبه اینترنت، ارسال  URLدر این روش ارسال پیامک، ارسال پیامک از طریق خط دستوری 

 یهاموبایلتن پیامک و شماره مدر این خط دستور، اطالعاتی اعم از اطالعات ورود به پنل، و  مشخصاًباشد، اما  فراوانیشامل اجزای 
 .شودمی ماهناز( ارسال افزارنرمپیامک را به پنل پیامک توسط شما ) کنندهارسالهدف و شماره خط 

 :های فوق خواهیم پرداختبعدی این راهنما، به توضیح روش در خطوط

   

 (Excelنظیر، و تولید فایل نظیربه درروشتنظیم پیام غیبت )جهت ارسال پیامک 
 سایتوببه پنل  شودمیماهناز تنظیم  افزارنرماطالعات از طریق یک فایل اکسل که توسط  معموالً نظیرنظیربهارسال پیامک به روش  درروش

است و ستون بعدی شامل متنی  دارای دو ستون است ستون اول شامل شماره موبایل هدف معموالً Excel. این فایل شودمیارسال پیامک آپلود 
 (.شودمیی هدف ارسال شود)متن هر ردیف به شماره موبایل هدف همان ردیف ارسال هاموبایلاست که باید به شماره 

 اهمیت دارد دو چیز است: آنچه
 .یی پیامک ارسال شودهاموبایلکه برای چه شماره  این استاولین مهم 

 دومین مهم این است که چه پیامی ارسال شود.
ین روش پیامی که برای مخاطب اارسال پیامک است، داریم که در  هایروش رینتسختکه از  نظیرنظیربهدر تعریف تجاری ارسال پیامک 

. کندمیبا مخاطب برقرار  کندمیو دقیقی از طریق اطالعاتی که برای مخاطب ارسال  مؤثرشامل نام او است و ارتباط بسیار  شودمیارسال 
 .کندمیی این پیام به شما کمک ماهناز در تهیه افزارنرم

 :شودمیر پیام ارسال د مثالً
 کردن موجه برای است خواهشمند است، بوده غایب یکشنبه، 980812 تاریخ در شما فرزند ، محمد درویشی محترم ولی سالم،
 تشکر با. فرمانید مراجعه مدرسه دفتر به غیبت

 زیر است:وجود دارد به شرح « تنظیم پیام غیبت)جهت ارسال پیامک(»متن اولیه و عمومی پیام که در کادر
 غیبت کردن وجهم برای است خواهشمند است، بوده غایب  ،{زنگ{}مورخ} تاریخ در شما فرزند ،{نام} محترم ولی سالم،

 تشکر با. فرمانید مراجعه مدرسه دفتر به
 .گرددمیرسال ، تاریخ غیبتشان و زنگ غیبتشان تنظیم و اشانخانوادگیو نام بانامان این پیام متناسب آموزدانشبرای همه 
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 (Excelنظیر، و تولید فایل برای تولید پیامک )روش نظیربه هاغیبتتعیین تاریخ 
 تفاده کنید.داخل کروشه اس {مورخ}ان، ابتدا تاریخ را مشخص کنید. و از عبارت آموزدانشبرای تعیین تاریخ غیبت 
ان باید آموزدانشی هاموبایلماره شبرای اینکه مشخص باشد پیام برای کدام  اهمیت و معنای خاصی دارد. افزارنرممتن داخل کروشه برای 

پس از تولید جدول  کنید. کلیک« تولید جدول اطالعات پیام»در ادامه روی دکمه  انتخاب کنید.« ی هدفهاموبایل»ارسال شود از کادر
 کنید. استفادهی را افزارنرمروجی این فرآیند خ TXTو فایل  Excelید فایل توانمی هامتنو  هاموبایلبه شماره  طوبمر

    

 (Excelنظیر، و تولید فایل آموز در منت پیامک )روش نظیربهدانشو نام  خانوادگینام دادنقرار
در متن پیامک از عبارت  آموزدانشام و نخانوادگی نام برای قرار دادن  ان، ابتدا تاریخ را مشخص کنید.آموزدانشبرای تعیین تاریخ غیبت 

ینکه مشخص باشد پیام برای کدام برای ا اهمیت و معنای خاصی دارد. افزارنرممتن داخل کروشه برای  داخل کروشه استفاده کنید. {نام}
« اطالعات پیامتولید جدول »روی دکمه  در ادامه انتخاب کنید.« ی هدفهاموبایل»ان باید ارسال شود از کادرآموزدانشی هاموبایلشماره 

ی را افزارنرمخروجی این فرآیند  TXTو فایل  Excelید فایل توانمی هامتنو  هاموبایلبه شماره  طوبپس از تولید جدول مر کلیک کنید.
 قرار دهید. مورداستفاده

    

 (Excelنظیر، و تولید فایل آموز در منت پیامک )روش نظیربهزنگ غیبت دانش قراردادن
 {زنگ}در متن پیامک از عبارت  آموزدانشبرای قرار دادن زنگ غیبت  ان، ابتدا تاریخ را مشخص کنید.آموزدانشبرای تعیین تاریخ غیبت 

ن مربوط به زنگ غیبت را در زنگ غیبت در متن گزارش آورده شود کروشه زنگ}زنگ{و مت خواهیدمیاگر ن داخل کروشه استفاده کنید.
 متن پیامک حذف کنید.

 نمونه متن به شرح زیر است:
 مدرسه دفتر به غیبت کردن موجه برای است خواهشمند است، بوده غایب،{مورخ} تاریخ در شما فرزند ،{نام} محترم ولی سالم،

 تشکر با. فرمانید مراجعه

 انتخاب کنید.« ی هدفهاایلموب»ان باید ارسال شود از کادرآموزدانشی هاموبایلبرای اینکه مشخص باشد پیام برای کدام شماره 
 Excelید فایل توانمی هامتنو  هاموبایلبه شماره  طواز تولید جدول مربپس   کلیک کنید.« تولید جدول اطالعات پیام»در ادامه روی دکمه 

 قرار دهید. مورداستفادهی را افزارنرمخروجی این فرآیند  TXT و فایل

    

 های ارسال پیامک(ی هدف پیامک )برای همه روشهاموبایلتعیین 
 انتخاب کنید.« ی هدفهاایلموب»ان باید ارسال شود از کادرآموزدانشی هاموبایلبرای اینکه مشخص باشد پیام برای کدام شماره 

 توانمیسه شماره همراه ثبت کرد  توانمیآموز برای هر دانش ازآنجاکهکلیک کنید. « تولید جدول اطالعات پیام» در ادامه روی دکمه
 ین امر مهم تصمیم بگیرید.اهای ارسال پیامک نبست به جویی در هزینهبرای هر شماره نیز پیامک ارسال کرد، ولی بهتر است برای صرفه

    
 غیرموجهتولید پیام برای غایبین 

 ، )معموال اولیاء  غایبین موجه در جریان غیبتشان هستند.(شودمیپیامک ارسال  غیرموجهبرای غایبین 

    

 (Excelنظیر، و تولید فایل )روش نظیربه تولیدشدههای جدول پیامک
 تولیدشده هایپیامک، جدول « پیام باال فقط برای غایبین غیرموجه است» و «  تولید جدول اطالعات پیام»  هایدکمهپس از کلیک روی 

 زیر آن به نمایش گذاشته خواهد شد. هایدکمهو 
 

     

 هاشامره موبایل TXTمه تولید فایل دک
 اریم:دهدف متن پیامک  هایتلفنی هدف، نیاز به شماره هاموبایلن پیامک به شماره ارسال یک مت درروش

ها هدف که از طریق یک فایل یلو برای شماره موبا کنیممیارسال پیامک، متنی را تایپ  سایتوبدر این روش در پنل 
Excel  با یک فایلTXT  ی هدف آپلود هاموبایلقط شماره . در این روش فکنیممی، ارسال شودمیآپلود  سایتوببه پنل

 مثالً . شوندمی دهیسازمان -ماهناز افزارنرمتوسط  و -درست  کامالًی هدف هاموبایل، اما باید توجه داشت که شوندمی
ان غایب آموزدانشوبایل اولیاء مشماره  دقیقهشماره موبایل و  22 دقیقه هاموبایلو شماره  اندبودهنفر غایب  22امروز 

 دارد. افزارنرمبه آموزان حاضر، این کار نیاز است. نه کمتر ، نه بیشتر و نه شماره موبایل دانش
 

     

 هاپیام Excelمه تولید فایل دک
 داریم: شدهتنظیم Excel، نیاز به یک فایل نظیرارسال پیامک معروف به نظیربه درروش

 سایتوببه پنل  شودمیماهناز( تنظیم  افزارنرماطالعات از طریق یک فایل اکسل که توسط شما ) معموالًدر این روش 
دارای دو ستون است ستون اول شامل شماره موبایل هدف است و ستون  معموالً. این فایل شودمیارسال پیامک آپلود 
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ی هدف ارسال شود)متن هر ردیف به شماره موبایل هدف همان هاموبایلبعدی شامل متنی است که باید به شماره 
 (.شودمیردیف ارسال 

     
 (Full Screenدر اندازه متام صفحه ) تولیدشدههای مه منایش جدول پیامکدک

بیشتری این جدول را  ، تا با تسلطشودمی تولیدشده هایپیامکجدول  (Full Screen)این دکمه موجب تمام صفحه شدن
 و تفحص قرار دهیم. موردبررسی

   

 (Web serviceارسال پیامک :  رسویسوبتنظیم ارسال پیامک با سامانه ارسال پیامک)
 است. URLاست که سرویس ارسال پیامک از طریق  شدهاضافههای پیامک ها و خدمات پنلسرویس جدیدی به سرویس جدیداً

د شامل اجزای توانمی URL، خط دستوری شودمیبه اینترنت، ارسال  URLدر این روش ارسال پیامک، ارسال پیامک از طریق خط دستوری 
ی هدف و شماره خط هاوبایلمدر این خط دستور، اطالعاتی اعم از اطالعات ورود به پنل، و متن پیامک و شماره  مشخصاًباشد، اما  فراوانی
ی که از سرویسوبردن این سرویس متناسب با ک.نحوه تنظیم شودمیماهناز( ارسال  افزارنرمپیامک را به پنل پیامک توسط شما ) کنندهارسال

 ت.متفاوت اس کنیدمیآن استفاده 
 دارد یا خیر؟ URLمُبتَنی بر  سرویسوبپنل پیامک خود بپرسید این است که آیا خدمات  کنندهارائهکه باید از شرکت  سؤالیاولین 

 اگر ندارد، برای ارسال پیامک از دو روش قبلی استفاده کنید.
 خود را تنظیم کنید. سرویسوباگر دارد، باید 

 .شودمیی برای ارسال پیامک محسوب این روش ارسال پیامک روش بسیار سریع
توسط  سرعتبهماهناز  افزاررمننخواهید داشت، و کار ارسال پیامک از داخل در اینترنت در این روش نیاز به ورود پنل و تنظیم پیامک ارسال 

 .شودمیانجام اینترنت 
 مختلف متفاوت است. هایشرکترای ب هاسرویستنظیمات 

 همخوانی دارد. هاشرکتکه با بسیاری از  یمپردازمیبه یکی دو مثال 
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 ارسال پیامک رسویسوبتنظیم پارامرتهای 
 ابتدا یکی از عناوین را انتخاب کنید.

 :مثالً. نامی را انتخاب کنید شدهانتخاببرای عناوین 
WebServiceTitle= نمونه سرویسوبعنوان   
 

 :شودمیآغاز  :httpنترنتی است که با دارای آدرسی ای سرویسوبو هر  کندمیه ارائخدمات خود را ی از طریق اینترنت سرویسوبهر 
 :مثالً

http=http://185.0.0.0/webservice/url 

 است: شدهدادهنحوه دریافت اطالعات و ارسال پیامک در آن توضیح  دستورالعملو در ادامه آدرس فایلی وجود دارد که 
 :مثالً

send_file=send.php 

 :مثالًدار است. باشد، چنین وضعیتی دارای یک نام مشخص و یک مق ارسالقابلممکن است نحوه ارسال با متدهای مختلفی 
send_method_Title=method 
send_method=sendsms 

 ید.شما این وضعیت را ندارد این بخش را خالی رها کنید، و اگر خالی نیست آن را خالی کن سرویسوباگر 

 :مثالًک مقدار است. یباشد، چنین وضعیتی دارای یک نام مشخص و  ارسالقابلمختلفی  هایفرمتممکن است نحوه ارسال با 
send_type_Title=format 
send_type=json 

 ید.شما این وضعیت را ندارد این بخش را خالی رها کنید، و اگر خالی نیست آن را خالی کن سرویسوباگر 

 :مثالًار است. باشد، چنین وضعیتی دارای یک نام مشخص و یک مقد ارسالقابل انواع مختلفیممکن است نحوه ارسال با 
send_format_Title=format 
send_format=json 

 ید.شما این وضعیت را ندارد این بخش را خالی رها کنید، و اگر خالی نیست آن را خالی کن سرویسوباگر 
 

باشد صورت بگیرد )نحوه  شدههارائپنل پیامک به شما  کنندهارائهشما از خط اختصاصی که توسط شرکت  هایپیامکممکن است ارسال 
ید ارسال پیامک داشته باشید برای د بسیار متفاوت باشد( و حتی ممکن است شما بتوانید از خطوط مختلفی بتوانتوانمیواگذاری این خطوط 

 :مثالً تعیین این خط ارسال دارای یک نام مشخص و یک مقدار است. 
send_from_Title=from 
send_from=5000400000000 

، که هر یک دارای رمزداراربری و یک برای ارائه خدمات نیاز به یک نام ک کندمیی از طریق اینترنت خدمات خود را ارائه سرویسوبهر 
 :مثالًیک نام مشخص و یک مقدار است. 

username_Title=username 
username=username 
 
password_Title=password 
password=password 

    

 اش کنید.را برای شماره موبایل خودتان ارسال کنید تا تست شدهتنظیمممکن است بخواهید نمونه متن 
 :مثالًاین امکان دارای یک نام مشخص و یک مقدار است. 

tester_mobilenumber_Title=to 

tester_mobilenumber=09100000000 

    
 :مثالًیکسان ارسال شود.  صورتبهکه باید برای همه مخاطبین  رسیممیسرانجام به متن پیامک 

text_message_Title=text 
text_message= . دفرمانیجهت موجه کردن غیبت ایشان به مدرسه مراجعه  لطفا  فرزند شما در آموزشگاه غایب بوده است،  زولي محترم، سالم، امرو  

    

 رسویسدریافت فایل تنظیم وب
ارد، اگر این فایل راهنما را در اختیار متخصصان دماهناز وجود  افزارنرمبه  سرویسوبخدمات  کنندهارائهامکان دریافت تنظیمات از شرکت 

، برای شما تنظیم کنند و شما با شمارا سرویسوبیم ند فایل تنظتوانمیخود قرار دهید، آنان  سرویسوبپنل  کنندهارائه کنندهپشتیبانی
 بود. خودخواهید سرویسوبماده برای ارسال پیامک از طریق آ -خودکار صورتبهیافت فایل مزبور در
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 (رسویسوبویژه صاحبان ) افزار ماهنازرسویس جهت دریافت توسط کاربران نرمتنظیم فایل تنظیم وب
 است که دارای اطالعات زیر است: TXTیک فایل متنی با فرمت 

 :مثال
[webservice information] 
WEBSERVICETITLE= سرویس وب  sms.Tavafi.ir 
HTTP=sms.tavafi.ir 
SEND_FILE=sms.php 
SEND_FROM=9850001070000036 
TEXT_MESSAGE= سالم 
USERNAME=username 
PASSWORD=password 
MD5=False 
SEND_FROM_TITLE=from 
TESTER_MOBILENUMBER_TITLE=to 
TEXT_MESSAGE_TITLE=msg 
USERNAME_TITLE=uname 
PASSWORD_TITLE=pass 

   
 ارسال با سامانه ارسال پیامک

های غایبین خود را با اینترنت توانید پیامکمی«ارسال با سامانه ارسال پیامک»سرویس خود، تنها با کلیک روی دکمه پس از تنظیم و تست وب
 آموزان ارسال کنید.و با سرعت به اولیاء دانش
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 فهرست
 4  افزاربانک اطالعاتی نرم 
 6 جستجو در اطالعات 
 6 افزاررمز ورود به نرم 
 7 های آموزشیتعداد زنگ 
 7 بندیکالس 
 8 اضافه کردن کالس جدید  
 8 عنوان کالس  
 8 رشته و پایه  
 8 درس و دبیر  
 9 خانوادگی و شامره ردیفنام و نام  
 9 پایهرشته، یا همهای هم ها بین کالسکپی درس  
 9 هاگذاری خودکار درسشامره  
 10 آموزانگذاری خودکار دانششامره  
 Excel 10ورود اطالعات از   
 10 آموزحذف دانش  
 10 آموزانبه داخل جدول اسامی دانش Excelکپی کردن از   
 12 هاثبت غیبت 
 12 هاها بر اساس کالسثبت غیبت  
 13 تعیین تاریخ غیبت   
 13 آموزشگاه های(تعیین تعداد ساعات آموزشی)زنگ   
 13 آموزانثبت غیبت برای دانش   
 13 آموزان یک کالسثبت غیبت برای همه دانش   
 13 هاموجه کردن غیبت   
 14 شدهاستفاده از منت توجیه غیبت از قبل ثبت   
 14 حذف غیبت و اعالم حضور   
 14 آموزانهای دانشبررسی و اصالح غیبت  
 14 آموزهای یک دانشهمه غیبت   
 15 آموزحذف یک غیبت دانش   
 15 آموزتغییر وضعیت غیبت دانش   
 15 هاموجه کردن غیبت   
 15 شدهاستفاده از منت توجیه غیبت از قبل ثبت   
 15 حذف غیبت و اعالم حضور   
 15 های هفته معینبرج(مای معین/ روز)های معیــن / ماهتاریخ  
 15 آموزان در تاریخ معینهای دانشبررسی غیبت   
 15 آموز در تاریخ معینحذف یک غیبت دانش   
 15 تاریخ معینآموز در تغییر وضعیت غیبت دانش   
 16 ها در تاریخ معینموجه کردن غیبت   
 16 شده در تاریخ معیناستفاده از منت توجیه غیبت از قبل ثبت   
 16 حذف غیبت و اعالم حضور در تاریخ معین   
 16 تغییر تاریخ غیبت   
 16 ثبت موارد انضباطی 
 16 تعیین تاریخ مورد انضباطی  
 16 آموز)ان( برای ثبت مورد انضباطیجستجوی دانش  
 17 آموزبرای یک دانشثبت مورد انضباطی   
 17 امتیازات )کار نیک | کار زشت(  
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 17  توضیح مورد انضباطی  
 17 شدهاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل ثبت  
 18 بندی امتیازات امسالجمع  
 18 آموزانثبت مورد انضباطی برای گروهی از دانش  
 18 امتیازات )کار نیک | کار زشت(   
 18  توضیح مورد انضباطی   
 18 شدهاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل ثبت   
 18 شدهآموزان مشمول مورد انضباطی در تاریخ تعیینجستجو و تیک دار کردن دانش   
 19 آموزانویرایش موارد انضباطی دانش  
 19 امتیازات )کار نیک | کار زشت(   
 19  توضیح مورد انضباطی   
 19 شدهاستفاده از منت موارد انضباطی از قبل ثبت   
 19 آموزحذف مورد انضباطی دانش   
 19 آموزانمنایش|سورت|ویرایش متامی موارد انضباطی همه دانش   
 20 های چاپیگزارش 
 20 هاچک لیست  
 20 لیست حضوروغیاب روزانهچک   
 20 لیست تأخیر صبحگاهی هفتگیچک   
 20 لیست حضوروغیاب هفتگی با تاریخچک   
 20 آموزانعملکرد تحصیلی دانش   
 21 های معاون آموزشیگزارش  
 21 هاکارتکس غیبت   
 21 آموز)آن( برای منایش یا چاپ گزارشانتخاب دانش    
 22 انتخاب بازه تاریخ گزارش    
 22 هامحاسبه تعداد غیبت    
 22 های موجه و غیرموجهغیبت گزارش    
 22 کارتکس موارد انضباطی   
 22 آموز)آن( برای منایش یا چاپ گزارشانتخاب دانش    
 23 انتخاب بازه تاریخ گزارش    
 23 محاسبه تعداد موارد انضباطی    
 23 ها و موارد انضباطی بدون شامره تلفنکارتکس غیبت   
 23 ها و موارد انضباطی با شامره تلفنکارتکس غیبت   
 24 گزارش غیبت   
 24 گزارش موارد انضباطی   
 24 ها و موارد انضباطیبندی غیبتلیست جمع   
 25  انتخاب یک کالس برای چاپ    
 25 های همراهلیست شامره تلفن   
 25  انتخاب یک کالس برای چاپ    
 25 ها با شامره موبایلگزارش غیبت   
 26 گزارش موارد انضباطی با شامره موبایل   
 26 هاها و پیامکشامره تلفن 
 26 هاآموزان به تفکیک کالسثبت شامره موبایل اولیاء دانش  
 26 آموزاندانشثبت شامره موبایل اولیاء همه   
 26 تنظیم پیامک  
 27 های متنوع ارسال پیامکتوضیح پیرامون روش   
 27 (Excelنظیر، و تولید فایل تنظیم پیام غیبت )جهت ارسال پیامک درروش نظیربه   
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 های شام.با تشکر از حامیت 
 ( داریوش طوافیراه های متاس با من )برنامه نویس:  

Web:   tavafi.ir 
E-mail:  tavvafi@gmail.com 
Tel:  09105363463 
 

 

 28 (Excelنظیر، و تولید فایل ها برای تولید پیامک)روش نظیربهتعیین تاریخ غیبت    
 28 (Excelنظیر، و تولید فایل آموز در منت پیامک)روش نظیربهخانوادگی دانشقرار دادن نام    
 28 (Excelنظیر، و تولید فایل آموز در منت پیامک)روش نظیربهغیبت دانش قرار دادن زنگ    
 28 های ارسال پیامک(های هدف پیامک )برای همه روشتعیین موبایل    
 28 تولید پیام برای غایبین موجه/غیرموجه    
 28 (Excelنظیر، و تولید فایل های تولیدشده )روش نظیربهجدول پیامک    
 28 هاشامره موبایل TXTدکمه تولید فایل      
 29 هاپیام Excelدکمه تولید فایل      
 29 (Full Screenتولیدشده در اندازه متام صفحه ) هایدکمه منایش جدول پیامک     
 29 (Web serviceرسویس ارسال پیامک : تنظیم ارسال پیامک با سامانه ارسال پیامک)وب   
 29 استفاده از رسویس تست ماهکار    
 29 پنل ارسال پیامکنحوه خرید     
 30 رسویس ارسال پیامکتنظیم پارامرتهای وب    
 30 رسویسدریافت فایل تنظیم وب    
 31 رسویس(صاحبان وبافزار ماهناز )ویژه رسویس جهت دریافت توسط کاربران نرمتنظیم فایل تنظیم وب    
 31 ارسال با سامانه ارسال پیامک   

 

http://tavafi.ir/
mailto:tavvafi@gmail.com


 کزین بزتز اندیشه بز نگذرد به نام خداوند جان و خزد

                                

 

 

 
 

 

 

 

 
 تحصیلیپایه و رشته



 هافهرست پیوست

 موزانآد تحصیلی دانصرطرح روی جلذ لیست های حضور و غیاب و عملک 

 چک لیست حضور و غیاب 

 چک لیست تاخیر صبحگاهی 

 (نخست گسارش صفحه 4)تگیفه آموراندانص بالیست حضور و غی 

 (نخست گسارش صفحه 4)دانص آموزان ضباطینگسارش عملکرد درزسی/ ا 

 نمونه گسارش کارتکس غیبت ها 

 نمونه گسارش کارتکس موارد انضباطی 

 نمونه گسارش کارتکس غیبت ها و موارد انضباطی 

 لیست غیبت های دانص آموزان 

  دانص آموزان اطیموارد انضبلیست 

  موارد انضباطیلیست جمعبنذی غیبتها و 

 لیست ضماره موبایل ها 

 ی دانص آموزانها تلیست غیب 

  دانص آموزان موارد انضباطیلیست 



1234 اول عمومي

آقاجاني احسان1

بسيج محمدحسين2

بهشتي علي3

حبيبي عباس4

حبيبي عليرضا5

حسن زاده فرزاد6

حسني ميالد7

حسين مهدي8

داود ميالد9

رحيم زاده حسين10

رحيمي بهنام11

سليمي يوسف12

شهابي فرشيد13

شيرمحمدزاده مجيد14

صمدي علي15

صمدي عليرضا16

عباسي علي17

عبدي امين18

علي محمدزاده حسين19

فتاحي محمد20

قلي پور اكبر21

گرامي يزدان22

محمدرضا ميرمحمدي23

مرادپور ميثم24

مرادي حميدرضا25

مهرآور قاسم26

نعمتي حسين27

نيك زاده علي28

واحدي امير29

يارمحمدي علي اصغر30

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

1234 اول عمومي

علي1

آزرم عليرضا2

احدي رضا3

اماني يوسف4

براتي عليرضا5

تقي زاده جعفر6

تنهائي محمد7

توكلي علي اصغر8

جمشيدي محمد9

جهاني راد ابراهيم10

حاجيلي سهيل11

حنيفهء اميرمسعود12

حيدري عليرضا13

خدائي شاهين14

زيوري علي15

صونا مهدي16

ضابطي علي17

عسگرخاني فرهاد18

قلي زاده محمد19

قوي بازو حجت20

قوي بازو قهرمان21

كريميان احمد22

لك زايي اباذر23

مرادي روح اهللا24

موثق مهرداد25

موالئي اميرحسين26

نجفپور حسن27

نجفي داريوش28

نجفي علي29

يزداني آرمان30

صوفياني مجتبي31

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

1234 دوم انساني

باقرپور پويا1

تقي زاده محمد2

حاتمي وحيد3

حميدي علي سينا4

خرمي ابوالفضل5

دربان رضا6

رجبي علي اكبر7

زمان هريسي علي8

سپندارند محمدسجاد9

سلطاني محمدرضا10

شاهي محمدرضا11

شفيقي باروق حامد12

صادقي اشلقي اشكان13

صميمي ميالد14

عالي زاده علي اصغر15

عراقي مهدي16

غفاري ايمان17

قادري پور هادي18

قاسمي علي19

گروسي ميالد20

ماهي گير حسن21

محسني خالد22

محمدي امير23

مقدم علي24

ميرزائي حسن25

نظري نيا حامد26

يوسفي محمدرضا27

اسدي امير31

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

1234 دوم تجربي

اخوان اميد1

اسمعيلي عليرضا2

افخمي حسين3

اكبري ميالد4

بابائي ابراهيم5

بايرام زاده نيما6

بختياري پرويز7

براتي حسين8

بشيرپور حسين9

بياباني ياسر10

بيدار ابوالفضل11

پاك نيا امير12

حسيني مهدي13

ساجدي ابراهيم14

صادقي پرويز15

علي جوادي16

عمراهي محمود17

فارسي اميرمحمد18

فوالدي ميثم19

قرباني سعيد20

كالش اميرمهدي21

محرمي عليرضا22

محمدزاده محمد23

محمدي داود24

مردان مهدي25

مهرآور محسن26

موسي زاده رامين27

آقائي وحيد28

ميرزائي مهدي28

نجاري ميالد29

نعيمي عليرضا30

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

تاريخ چاپ گزارش: 98/08/20 هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار



هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98
/08

/21

پ
چا

خ 
تاري

1398-99
98/07/0198/08/21 تا:از:

ليست غيبت هاي دانش آموزان

98/07/09
سه شنبه

كالس: 11 ×سليمي يوسف

كالس: 21 پدرش تماس گرفته- دختردائي فوت كردهشهابي فرشيد موجه

كالس: 31 پدرشان تماس گرفتندقلي پور اكبر موجه

كالس: 41 گواهي پزشكيگرامي يزدان موجه

كالس: 51 ×نيك زاده علي

كالس: 61 ×يارمحمدي علي اصغر

كالس: 72 ×آزرم عليرضا

كالس: 82 ×قلي زاده محمد

كالس: 93 مريض-مادرش تماس گرفتهباقرپور پويا موجه

98/07/10
چهارشنبه

كالس: 11 ×حسين مهدي

كالس: 21 همراه پدرش به مدرسه آمدهداود ميالد موجه

كالس: 31 آقاي عليزادهشهابي فرشيد موجه

كالس: 41 ×محمدرضا ميرمحمدي

كالس: 51 گواهي پزشكيواحدي امير موجه

كالس: 62 ×احدي رضا

كالس: 72 ×اماني يوسف

كالس: 82 ×براتي عليرضا

كالس: 92 ×جهاني راد ابراهيم

كالس: 102 ×حاجيلي سهيل

كالس: 112 آقاي عليزادهقلي زاده محمد موجه

كالس: 122 ×صوفياني مجتبي

98/07/13
شنبه

كالس: 11 ×حسني ميالد

كالس: 21 ×داود ميالد

كالس: 31 ×شهابي فرشيد

كالس: 41 ×علي محمدزاده حسين

كالس: 51 آقاي عليزادهمحمدرضا ميرمحمدي موجه

كالس: 62 گواهي پزشكينجفي علي موجه

كالس: 73 ×حاتمي وحيد

كالس: 83 اربعينمحسني خالد موجه

كالس: 94 مادرش حضورا - مريض بودهبابائي ابراهيم موجه
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هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1

پ
چا

خ 
تاري

1398-99
98/07/0198/08/21 تا:از:

ليست موارد انضباطي دانش آموزان

كالس: 32 عسگرخاني فرهاد

كالس: 42 صوفياني مجتبي

تاخير صبحگاهي 98/07/22 منفي1مورد انضباطي با امتياز:دوشنبه

كالس: 11 مرادي حميدرضا

كالس: 22 علي

كالس: 32 صونا مهدي

كالس: 42 صوفياني مجتبي

عدم توجه به اصالح دانش آموزي سر 98/07/22 منفي4مورد انضباطي با امتياز:دوشنبه

كالس: 12 توكلي علي اصغر

فرار از مدرسه - كالس آقاي امرا 98/07/22 منفي12مورد انضباطي با امتياز:دوشنبه

كالس: 12 توكلي علي اصغر

نماينده كالس 98/07/22 مثبت8مورد انضباطي با امتياز:دوشنبه

كالس: 12 قلي زاده محمد

كمك به معاونين 98/07/22 مثبت1مورد انضباطي با امتياز:دوشنبه

كالس: 12 صوفياني مجتبي

اهانت به دانش آموز (جميلي) 98/07/23 منفي4مورد انضباطي با امتياز:سه شنبه

كالس: 12 توكلي علي اصغر

كالس: 22 صوفياني مجتبي

تاخير صبحگاهي 98/07/23 منفي1مورد انضباطي با امتياز:سه شنبه

كالس: 11 شهابي فرشيد

كالس: 21 گرامي يزدان

كالس: 32 جهاني راد ابراهيم

كالس: 43 سپندارند محمدسجاد

كالس: 53 شاهي محمدرضا

كالس: 63 يوسفي محمدرضا

شوخي بي جا(مشروط بر اينكه ديگه مورد انضباطي نداشته باشد) 98/07/23 منفي4مورد انضباطي با امتياز:سه شنبه

كالس: 14 اخوان اميد

عدم توجه به اصالح دانش آموزي سر 98/07/23 منفي4مورد انضباطي با امتياز:سه شنبه

كالس: 12 علي

فرار از مدرسه - كالس آقاي هاشمي 98/07/23 مثبت0مورد انضباطي با امتياز:سه شنبه

كالس: 11 حسين مهدي

فرار از مدرسه - كالس آقاي هاشمي(پدرش با آقاي تلخابي صحبت كرده) 98/07/23 مثبت0مورد انضباطي با امتياز:سه شنبه

كالس: 11 گرامي يزدان

كمك به تنظيم فرم ها 98/07/23 مثبت1مورد انضباطي با امتياز:سه شنبه

كالس: 13 يوسفي محمدرضا

كمك به سرپرست 98/07/23 مثبت1مورد انضباطي با امتياز:سه شنبه

كالس: 12 لك زايي اباذر
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دانش آموز

كالس: 1

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

تعداد موارد انضباطيتعداد غيبت هاكالس:

جمع مواردمنفيمثبتغيرموجهموجهكلرديف

98/07/01از:

98/08/21تا:

ماهــكار

آقاجاني احسان 122

بسيج محمدحسين 266

بهشتي علي 322

حبيبي عباس 422

حبيبي عليرضا 52114-4

حسن زاده فرزاد 61111

حسني ميالد 78811

حسين مهدي 8991-1

داود ميالد 99722-2

رحيم زاده حسين 10954

رحيمي بهنام 112112-2

سليمي يوسف 129182-2

شهابي فرشيد 1353233

شيرمحمدزاده مجيد 1411

صمدي علي 15443-3

صمدي عليرضا 161111

عباسي علي 17551-1

عبدي امين 1822

علي محمدزاده حسين 19556-6

فتاحي محمد 20881129

قلي پور اكبر 212211

گرامي يزدان 22312835

محمدرضا ميرمحمدي 2314410413

مرادپور ميثم 24441-1

مرادي حميدرضا 254-4

مهرآور قاسم 2611815-7

نعمتي حسين 27862

نيك زاده علي 28132117-7

واحدي امير 296331-1

يارمحمدي علي اصغر 3010196-6

صفحه 1 از 4 98/08/21

تاريخ چاپ گزارش: 98/08/21



كالس: 1عنوان كالس:

نام خانوادگي و نام موبايلرديف

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

ماهــكار

آقاجاني احسان 1

بسيج محمدحسين 2

بهشتي علي 3

حبيبي عباس 4

حبيبي عليرضا 5

حسن زاده فرزاد 6

حسني ميالد 7

حسين مهدي 8

داود ميالد 9

رحيم زاده حسين 10

رحيمي بهنام 11

سليمي يوسف 12

شهابي فرشيد 13

شيرمحمدزاده مجيد 14

صمدي علي 15

صمدي عليرضا 16

عباسي علي 17

عبدي امين 18

علي محمدزاده حسين 19

فتاحي محمد 20

قلي پور اكبر 21

گرامي يزدان 22

محمدرضا ميرمحمدي 23

مرادپور ميثم 24

مرادي حميدرضا 25

مهرآور قاسم 26

نعمتي حسين 27

نيك زاده علي 28

واحدي امير 29

يارمحمدي علي اصغر 30

تاريخ چاپ گزارش: 98/08/21



هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98
/08

/21

پ
چا

خ 
تاري

1398-99
98/07/0198/08/21 تا:از:

ليست غيبت هاي دانش آموزان

98/07/01
دوشنبه

كالس: 12 گواهي مسابقات تنيس (پويش جوانان مهذب نيا)نجفي داريوش موجه

98/07/02
سه شنبه

كالس: 12 ×قوي بازو قهرمان

كالس: 22 گواهي مسابقات تنيس (پويش جوانان مهذب نيا)نجفي داريوش موجه

كالس: 32 ×نجفي علي

كالس: 43 ×رجبي علي اكبر

كالس: 53 مادرش تماس گرفتهسپندارند محمدسجاد موجه

كالس: 63 ×سلطاني محمدرضا

كالس: 73 ×عالي زاده علي اصغر

كالس: 84 ×براتي حسين

98/07/03
چهارشنبه

كالس: 11 ×نعمتي حسين

كالس: 21 ×نيك زاده علي

كالس: 32 ×حاجيلي سهيل

كالس: 42 ×صونا مهدي

كالس: 52 ×مرادي روح اهللا

كالس: 62 آقاي روحي-با پدرش صحبت كردهموثق مهرداد موجه

كالس: 72 ×نجفي داريوش

كالس: 82 گواهي مسابقات تنيس (پويش جوانان مهذب نيا)نجفي داريوش ×

كالس: 92 موجهنجفي داريوش

كالس: 102 گواهي مسابقات تنيس (پويش جوانان مهذب نيا)نجفي داريوش موجه

كالس: 113 ×تقي زاده محمد

كالس: 123 ×حاتمي وحيد

كالس: 133 مادرش تماس گرفتهسپندارند محمدسجاد موجه

كالس: 143 ×سلطاني محمدرضا

كالس: 154 ×براتي حسين
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هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98
/08

/21

پ
چا

خ 
تاري

1398-99
98/07/0198/08/21 تا:از:

ليست موارد انضباطي دانش آموزان

تايپ شماره موبايل ها 98/07/03 مثبت1مورد انضباطي با امتياز:چهارشنبه

كالس: 11 حسني ميالد

تاخير صبحگاهي 98/07/06 منفي1مورد انضباطي با امتياز:شنبه

كالس: 11 حسين مهدي

كالس: 21 داود ميالد

كالس: 31 سليمي يوسف

كالس: 41 صمدي علي

كالس: 51 عباسي علي

كالس: 61 علي محمدزاده حسين

كالس: 71 فتاحي محمد

كالس: 81 گرامي يزدان

كالس: 91 مرادي حميدرضا

كالس: 101 مهرآور قاسم

كالس: 111 واحدي امير

كالس: 121 يارمحمدي علي اصغر

كالس: 132 علي

كالس: 142 خدائي شاهين

كالس: 152 صونا مهدي

كالس: 162 عسگرخاني فرهاد

كالس: 172 قوي بازو حجت

كالس: 182 نجفپور حسن

كالس: 193 سپندارند محمدسجاد

كالس: 203 قاسمي علي

كالس: 213 محمدي امير

كالس: 223 مقدم علي

كالس: 234 اكبري ميالد

عدم توجه به اصالح دانش آموزي سر 98/07/06 منفي8مورد انضباطي با امتياز:شنبه

كالس: 11 مهرآور قاسم

كالس: 22 قلي زاده محمد

كالس: 33 گروسي ميالد

اعالم شماره همراه خودش بجاي شماره همراه اولياء اش 98/07/07 منفي1مورد انضباطي با امتياز:يكشنبه

كالس: 11 نيك زاده علي

نماينده كالس 98/07/07 مثبت8مورد انضباطي با امتياز:يكشنبه

كالس: 11 فتاحي محمد

كالس: 21 گرامي يزدان

كالس: 32 آزرم عليرضا

كالس: 42 خدائي شاهين

كالس: 52 قوي بازو قهرمان
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1234ش اول عمومي

آقاجاني احسان1

بسيج محمدحسين2

بهشتي علي3

حبيبي عباس4

حبيبي عليرضا5

حسن زاده فرزاد6

حسني ميالد7

حسين مهدي8

داود ميالد9

رحيم زاده حسين10

رحيمي بهنام11

سليمي يوسف12

شهابي فرشيد13

شيرمحمدزاده مجيد14

صمدي علي15

صمدي عليرضا16

عباسي علي17

عبدي امين18

علي محمدزاده حسين19

فتاحي محمد20

قلي پور اكبر21

گرامي يزدان22

محمدرضا ميرمحمدي23

مرادپور ميثم24

مرادي حميدرضا25

مهرآور قاسم26

نعمتي حسين27

نيك زاده علي28

واحدي امير29

يارمحمدي علي اصغر30

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

1234ش اول عمومي

علي1

آزرم عليرضا2

احدي رضا3

اماني يوسف4

براتي عليرضا5

تقي زاده جعفر6

تنهائي محمد7

توكلي علي اصغر8

جمشيدي محمد9

جهاني راد ابراهيم10

حاجيلي سهيل11

حنيفهء اميرمسعود12

حيدري عليرضا13

خدائي شاهين14

زيوري علي15

صونا مهدي16

ضابطي علي17

عسگرخاني فرهاد18

قلي زاده محمد19

قوي بازو حجت20

قوي بازو قهرمان21

كريميان احمد22

لك زايي اباذر23

مرادي روح اهللا24

موثق مهرداد25

موالئي اميرحسين26

نجفپور حسن27

نجفي داريوش28

نجفي علي29

يزداني آرمان30

صوفياني مجتبي31

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

1234ش دوم انساني

باقرپور پويا1

تقي زاده محمد2

حاتمي وحيد3

حميدي علي سينا4

خرمي ابوالفضل5

دربان رضا6

رجبي علي اكبر7

زمان هريسي علي8

سپندارند محمدسجاد9

سلطاني محمدرضا10

شاهي محمدرضا11

شفيقي باروق حامد12

صادقي اشلقي اشكان13

صميمي ميالد14

عالي زاده علي اصغر15

عراقي مهدي16

غفاري ايمان17

قادري پور هادي18

قاسمي علي19

گروسي ميالد20

ماهي گير حسن21

محسني خالد22

محمدي امير23

مقدم علي24

ميرزائي حسن25

نظري نيا حامد26

يوسفي محمدرضا27

اسدي امير31

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

1234ش دوم تجربي

اخوان اميد1

اسمعيلي عليرضا2

افخمي حسين3

اكبري ميالد4

بابائي ابراهيم5

بايرام زاده نيما6

بختياري پرويز7

براتي حسين8

بشيرپور حسين9

بياباني ياسر10

بيدار ابوالفضل11

پاك نيا امير12

حسيني مهدي13

ساجدي ابراهيم14

صادقي پرويز15

علي جوادي16

عمراهي محمود17

فارسي اميرمحمد18

فوالدي ميثم19

قرباني سعيد20

كالش اميرمهدي21

محرمي عليرضا22

محمدزاده محمد23

محمدي داود24

مردان مهدي25

مهرآور محسن26

موسي زاده رامين27

آقائي وحيد28

ميرزائي مهدي28

نجاري ميالد29

نعيمي عليرضا30

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

ضاء
:ام

تاريخ چاپ گزارش: 98/08/20 ليست تاخير هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار



98/07/0198/07/0298/07/03کالس: 1

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

نام خانوادگی و نامردیف

لیست حضور و غیاب دانش آموزان -هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــکــار

آقاجانی احسان 1

بسیج محمدحسین 2

بهشتی علی 3

حبیبی عباس 4

حبیبی علیرضا 5

حسن زاده فرزاد 6

حسنی میالد 7

حسین مهدي 8

داود میالد 9

رحیم زاده حسین 10

رحیمی بهنام 11

سلیمی یوسف 12

شهابی فرشید 13

شیرمحمدزاده مجید 14

صمدي علی 15

صمدي علیرضا 16

عباسی علی 17

عبدي امین 18

علی محمدزاده حسین 19

فتاحی محمد 20

قلی پور اکبر 21

گرامی یزدان 22

محمدرضا میرمحمدي 23

مرادپور میثم 24

مرادي حمیدرضا 25

مهرآور قاسم 26

نعمتی حسین 27

نیک زاده علی 28

واحدي امیر 29

یارمحمدي علی اصغر 30



98/07/0698/07/0798/07/0898/07/0998/07/10کالس: 1

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

نام خانوادگی و نامردیف

لیست حضور و غیاب دانش آموزان -هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــکــار

آقاجانی احسان 1

بسیج محمدحسین 2

بهشتی علی 3

حبیبی عباس 4

حبیبی علیرضا 5

حسن زاده فرزاد 6

حسنی میالد 7

حسین مهدي 8

داود میالد 9

رحیم زاده حسین 10

رحیمی بهنام 11

سلیمی یوسف 12

شهابی فرشید 13

شیرمحمدزاده مجید 14

صمدي علی 15

صمدي علیرضا 16

عباسی علی 17

عبدي امین 18

علی محمدزاده حسین 19

فتاحی محمد 20

قلی پور اکبر 21

گرامی یزدان 22

محمدرضا میرمحمدي 23

مرادپور میثم 24

مرادي حمیدرضا 25

مهرآور قاسم 26

نعمتی حسین 27

نیک زاده علی 28

واحدي امیر 29

یارمحمدي علی اصغر 30



98/07/1398/07/1498/07/1598/07/1698/07/17کالس: 1

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

نام خانوادگی و نامردیف

لیست حضور و غیاب دانش آموزان -هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــکــار

آقاجانی احسان 1

بسیج محمدحسین 2

بهشتی علی 3

حبیبی عباس 4

حبیبی علیرضا 5

حسن زاده فرزاد 6

حسنی میالد 7

حسین مهدي 8

داود میالد 9

رحیم زاده حسین 10

رحیمی بهنام 11

سلیمی یوسف 12

شهابی فرشید 13

شیرمحمدزاده مجید 14

صمدي علی 15

صمدي علیرضا 16

عباسی علی 17

عبدي امین 18

علی محمدزاده حسین 19

فتاحی محمد 20

قلی پور اکبر 21

گرامی یزدان 22

محمدرضا میرمحمدي 23

مرادپور میثم 24

مرادي حمیدرضا 25

مهرآور قاسم 26

نعمتی حسین 27

نیک زاده علی 28

واحدي امیر 29

یارمحمدي علی اصغر 30



98/07/2098/07/2198/07/2298/07/2398/07/24کالس: 1

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

نام خانوادگی و نامردیف

لیست حضور و غیاب دانش آموزان -هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــکــار

آقاجانی احسان 1

بسیج محمدحسین 2

بهشتی علی 3

حبیبی عباس 4

حبیبی علیرضا 5

حسن زاده فرزاد 6

حسنی میالد 7

حسین مهدي 8

داود میالد 9

رحیم زاده حسین 10

رحیمی بهنام 11

سلیمی یوسف 12

شهابی فرشید 13

شیرمحمدزاده مجید 14

صمدي علی 15

صمدي علیرضا 16

عباسی علی 17

عبدي امین 18

علی محمدزاده حسین 19

فتاحی محمد 20

قلی پور اکبر 21

گرامی یزدان 22

محمدرضا میرمحمدي 23

مرادپور میثم 24

مرادي حمیدرضا 25

مهرآور قاسم 26

نعمتی حسین 27

نیک زاده علی 28

واحدي امیر 29

یارمحمدي علی اصغر 30



کالس: کالس: 1 آقاجانی احسان |

بهمنديآذرآبانمهر اردیبهشتفروردیناسفنددرس و دبیرردیف

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــکــارگزارش ( عملکرد)  درسی و انضباطی هنرآموز: در طول سال تحصیلی1398-99 |

ادبیات فارسی ( 1)  ابراهیمی1

تربیت بدنی ( 1)  2
عبدي

دین و زندگی ( 1)  3
شعبانی

ریاضی ( 1)  مطلق4

ریاضی جبرانی 5
شعبانی

زبان خارجی ( 1)  6
محمدنیا

زبان فارسی ( 1)  7
بنایی

زیست 8
محمدي

شیمی ( 1) وآزمایشگاه . 9
محمدي

عربی ( 1)  10
ابراهیمی

فیزیک ( 1) وآزمایشگاه . 11
شایسته

مطالعات اجتماعی دامانی12

مهارت هاي زندگی 13
ابراهیمی

موارد انضباطی:



کالس: کالس: 1 بسیج محمدحسین |

بهمنديآذرآبانمهر اردیبهشتفروردیناسفنددرس و دبیرردیف

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــکــارگزارش ( عملکرد)  درسی و انضباطی هنرآموز: در طول سال تحصیلی1398-99 |

ادبیات فارسی ( 1)  ابراهیمی1

تربیت بدنی ( 1)  2
عبدي

دین و زندگی ( 1)  3
شعبانی

ریاضی ( 1)  مطلق4

ریاضی جبرانی 5
شعبانی

زبان خارجی ( 1)  6
محمدنیا

زبان فارسی ( 1)  7
بنایی

زیست 8
محمدي

شیمی ( 1) وآزمایشگاه . 9
محمدي

عربی ( 1)  10
ابراهیمی

فیزیک ( 1) وآزمایشگاه . 11
شایسته

مطالعات اجتماعی دامانی12

مهارت هاي زندگی 13
ابراهیمی

موارد انضباطی:



کالس: کالس: 1 بهشتی علی |

بهمنديآذرآبانمهر اردیبهشتفروردیناسفنددرس و دبیرردیف

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــکــارگزارش ( عملکرد)  درسی و انضباطی هنرآموز: در طول سال تحصیلی1398-99 |

ادبیات فارسی ( 1)  ابراهیمی1

تربیت بدنی ( 1)  2
عبدي

دین و زندگی ( 1)  3
شعبانی

ریاضی ( 1)  مطلق4

ریاضی جبرانی 5
شعبانی

زبان خارجی ( 1)  6
محمدنیا

زبان فارسی ( 1)  7
بنایی

زیست 8
محمدي

شیمی ( 1) وآزمایشگاه . 9
محمدي

عربی ( 1)  10
ابراهیمی

فیزیک ( 1) وآزمایشگاه . 11
شایسته

مطالعات اجتماعی دامانی12

مهارت هاي زندگی 13
ابراهیمی

موارد انضباطی:



کالس: کالس: 1 حبیبی عباس |

بهمنديآذرآبانمهر اردیبهشتفروردیناسفنددرس و دبیرردیف

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــکــارگزارش ( عملکرد)  درسی و انضباطی هنرآموز: در طول سال تحصیلی1398-99 |

ادبیات فارسی ( 1)  ابراهیمی1

تربیت بدنی ( 1)  2
عبدي

دین و زندگی ( 1)  3
شعبانی

ریاضی ( 1)  مطلق4

ریاضی جبرانی 5
شعبانی

زبان خارجی ( 1)  6
محمدنیا

زبان فارسی ( 1)  7
بنایی

زیست 8
محمدي

شیمی ( 1) وآزمایشگاه . 9
محمدي

عربی ( 1)  10
ابراهیمی

فیزیک ( 1) وآزمایشگاه . 11
شایسته

مطالعات اجتماعی دامانی12

مهارت هاي زندگی 13
ابراهیمی

موارد انضباطی:



هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1 غيبت ها

پ
چا

خ 
تاري

نتيجه پيگيري تاريخ

آقاجاني احسان
كالس: 1

2

98/07/0198/08/21 تا:از:

×
98/07/24
چهارشنبه

1

×
98/07/21

يكشنبه
2

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1 غيبت ها

پ
چا

خ 
تاري

نتيجه پيگيري تاريخ

بسيج محمدحسين
كالس: 1

6

98/07/0198/08/21 تا:از:

موجه
98/07/24
چهارشنبه

1

موجه
98/07/23

سه شنبه
2

موجه
98/07/22

دوشنبه
3

موجه
98/07/21

يكشنبه
4

موجه
98/07/20

شنبه
5

موجه
98/07/16

سه شنبه
6

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1 غيبت ها

پ
چا

خ 
تاري

نتيجه پيگيري تاريخ

بهشتي علي
كالس: 1

2

98/07/0198/08/21 تا:از:

×
98/07/24
چهارشنبه

1

×
98/07/21

يكشنبه
2

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1 غيبت ها

پ
چا

خ 
تاري

نتيجه پيگيري تاريخ

حبيبي عباس
كالس: 1

2

98/07/0198/08/21 تا:از:

×
98/07/24
چهارشنبه

1

×
98/07/21

يكشنبه
2

�

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1 غيبت ها

پ
چا

خ 
تاري

نتيجه پيگيري تاريخ

حبيبي عليرضا
كالس: 1

2

98/07/0198/08/21 تا:از:

موجه
98/07/24
چهارشنبه

1

×
98/07/21

يكشنبه
2

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1 غيبت ها

پ
چا

خ 
تاري

نتيجه پيگيري تاريخ

حسن زاده فرزاد
كالس: 1

1

98/07/0198/08/21 تا:از:

×
98/07/21

يكشنبه
1

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1 غيبت ها

پ
چا

خ 
تاري

نتيجه پيگيري تاريخ

حسني ميالد
كالس: 1

8

98/07/0198/08/21 تا:از:

×
98/08/08
چهارشنبه

1

×
98/07/28

يكشنبه
2

×
98/07/24
چهارشنبه

3

×
98/07/23

سه شنبه
4

×
98/07/22

دوشنبه
5

×
98/07/21

يكشنبه
6

×
98/07/20

شنبه
7

×
98/07/13

شنبه
8

�



هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1

پ
چا

خ 
تاري

موارد انضباطي تاريخ

حبيبي عليرضا
كالس: 1

3-
+

98/07/0198/08/21موارد انضباطي تا:از:

تاخير صبحگاهي

98/08/04
شنبه

1
-1

عدم توجه به اصالح دانش آموزي سر

98/07/20
شنبه

2
-2

تاخير صبحگاهي

98/07/14
يكشنبه

3
-1

�

+0

-4

-4

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار
9

8
/08

/2
1

پ
چا

خ 
تاري

موارد انضباطي تاريخ

حسن زاده فرزاد
كالس: 1

1-
+

98/07/0198/08/21موارد انضباطي تا:از:

كمك به معاونين

98/07/24
چهارشنبه

1
1

�

+1

0

1

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1

پ
چا

خ 
تاري

موارد انضباطي تاريخ

حسني ميالد
كالس: 1

2-
+

98/07/0198/08/21موارد انضباطي تا:از:

تاخير صبحگاهي

98/08/04
شنبه

1
-1

تايپ شماره موبايل ها

98/07/03
چهارشنبه

2
1

�

+1

-1

0

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1

پ
چا

خ 
تاري

موارد انضباطي تاريخ

حسين مهدي
كالس: 1

2-
+

98/07/0198/08/21موارد انضباطي تا:از:

فرار از مدرسه - كالس آقاي هاشمي

98/07/23
سه شنبه

1
0

تاخير صبحگاهي

98/07/06
شنبه

2
-1

�

+0

-1

-1

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1

پ
چا

خ 
تاري

موارد انضباطي تاريخ

داود ميالد
كالس: 1

2-
+

98/07/0198/08/21موارد انضباطي تا:از:

تاخير صبحگاهي

98/07/08
دوشنبه

1
-1

تاخير صبحگاهي

98/07/06
شنبه

2
-1

�

+0

-2

-2

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

9
8

/08
/2

1

پ
چا

خ 
تاري

موارد انضباطي تاريخ

رحيمي بهنام
كالس: 1

2-
+

98/07/0198/08/21موارد انضباطي تا:از:

تاخير صبحگاهي

98/07/14
يكشنبه

1
-1

لباس فرم ندارد

98/07/09
سه شنبه

2
-1

�

+0

-2

-2

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:



خوشبختانه فاقد مورد انضباطي است.

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98/08/21

پ
خ چا

تاري

حبيبي عباس | كالس: كالس: 1
98/07/0198/08/21 تا:گزارش غيبت ها و موارد انضباطي از:

نتيجه پيگيري تاريخ زنگ ها2

98/07/24
6چهارشنبه1 5 4 3 2 1

98/07/21
6يكشنبه2 5 4 3 2 1

2 غيبت جمع غيبت ها: 

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98/08/21

پ
خ چا

تاري

حبيبي عليرضا | كالس: كالس: 1
98/07/0198/08/21 تا:گزارش غيبت ها و موارد انضباطي از:

نتيجه پيگيري تاريخ زنگ ها2

98/07/24
6چهارشنبه1 5 4 3 2 مريض|پدر تماس گرفته1

98/07/21
6يكشنبه2 5 4 3 2 1

2 غيبت جمع غيبت ها: 

موارد انضباطي تاريخ 3-
+

تاخير صبحگاهي

98/08/04
شنبه

1
-1

عدم توجه به اصالح دانش آموزي سر

98/07/20
شنبه

2
-2

تاخير صبحگاهي

98/07/14
يكشنبه

3
-1

+0

-4

-4

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98/08/21

پ
خ چا

تاري

حسن زاده فرزاد | كالس: كالس: 1
98/07/0198/08/21 تا:گزارش غيبت ها و موارد انضباطي از:

نتيجه پيگيري تاريخ زنگ ها1

98/07/21
6يكشنبه1 5 4 3 2 1

1 غيبت جمع غيبت ها: 

موارد انضباطي تاريخ 1-
+

كمك به معاونين

98/07/24
چهارشنبه

1
1

+1

0

1

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

�



خوشبختانه فاقد مورد انضباطي است.

هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98/08/21

پ
خ چا

تاري

حبيبي عباس | كالس: كالس: 1
98/07/0198/08/21 تا:گزارش غيبت ها و موارد انضباطي از:

نتيجه پيگيري تاريخ زنگ ها2

98/07/24
6چهارشنبه1 5 4 3 2 1

98/07/21
6يكشنبه2 5 4 3 2 1

2 غيبت جمع غيبت ها: 

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98/08/21

پ
خ چا

تاري

حبيبي عليرضا | كالس: كالس: 1
98/07/0198/08/21 تا:گزارش غيبت ها و موارد انضباطي از:

نتيجه پيگيري تاريخ زنگ ها2

98/07/24
6چهارشنبه1 5 4 3 2 مريض|پدر تماس گرفته1

98/07/21
6يكشنبه2 5 4 3 2 1

2 غيبت جمع غيبت ها: 

موارد انضباطي تاريخ 3-
+

تاخير صبحگاهي

98/08/04
شنبه

1
-1

عدم توجه به اصالح دانش آموزي سر

98/07/20
شنبه

2
-2

تاخير صبحگاهي

98/07/14
يكشنبه

3
-1

+0

-4

-4

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

�
هنرسـتـان ماهـنـــاز ماهــكــار

98/08/21

پ
خ چا

تاري

حسن زاده فرزاد | كالس: كالس: 1
98/07/0198/08/21 تا:گزارش غيبت ها و موارد انضباطي از:

نتيجه پيگيري تاريخ زنگ ها1

98/07/21
6يكشنبه1 5 4 3 2 1

1 غيبت جمع غيبت ها: 

موارد انضباطي تاريخ 1-
+

كمك به معاونين

98/07/24
چهارشنبه

1
1

+1

0

1

مجموع امتيازات مثبت:

مجموع امتيازات منفي:

جمع امتياز:

�


