
رشوع صال تحصیلی جذیذ 

ورود اطالعات کالصتنذی از صناد 



ةتذا وارد نرم افسار کارنامه ماهانه عىیذا 

روی آیکن کغىهای پایین پنجره کنار دکمه خروج کلیک کنیذ 

روی دکمه                       کلیک کنیذ 

در پنجره ةاز عذه یک نام ةنىیضیذ مثال :NewMKDB-9495 

 روی دکمهOK کلیک کنیذ. 

در لیضت روی فایـل جذیذ کلیک کنیذ. 

روی دکمه                       کلیک کنیذ. 

 

 



در پنجره اصلی روی عالمت 

 کنار عنىان آمىزعگاه  

 کلیک کنیذ تا ةه پنجره زیر

 وارد عىیذ 

 صالتحصیلی جاری را از لیضت انتخاب کنیذ

 



ةتذا وارد صایت صناد عىیذا :http://sanaad.medu.ir 

نیاز خىاهیذ داعت رمس عتىر خىد را در صایت صناد وارد کنیذ. 

 اصت وارد عىیذ امور دفرتداریکه در ةخػ  دفرت آمارصپط ةه قضمت. 

یک کالش را انتخاب کنیذ  تا دفرت آمار آن منایػ داده عىد. 

 روی منت لینک خروجیExcel  کلیک کنیذ تا فایلExcel دانلىد عىد. 

فایل اکضل دانلىد عذه را ةاز کنیذ. 

 .ةذهیذ Yesاحتامال صئىالی پرصیذه می عىد که ةایذ ةه آن پاصخ 

 

 

 



 در لیضتExcel اصامی دانػ آمىزان را انتخاب کنیذ 

 روی اولین نفر کلیک کنیذ و 

 تا آخرین نفر ةا ماوش درگ کنیذ

 صپط صلىلهای انتخاب عذه را

 ةه حافظه کپی کنیذ      

 

عکل ماوش هنگام انتخاب صلىلها در 
 اکضل عتیه ةه عکل ةاال خىاهذ عذ

+ 



ةه نرم افسار کارنامه ماهانه وارد عىیذ 

 عىیذکالسبندی دستی وارد قضمت 

 کلیک کنیذ +روی زةانه 

 

عنىان کالش و پایه و رعته کالش را تایپ کنیذ 



 در حالیکه لیضت دانػ آمىزان ازExcel در حافظه کپی عذه اصت 

 آمىزان روی صتىن نام و نام خانىادگی کلیک کنیذدر قضمت دانػ 

و آنچه محتىیات حافظه را در این ةخػ پیضت(Paste )کنیذ 

 

+ 



در ادامه می تىانیذ پط از مرتث کردن دانػ آمىزان ةر اصاش حروف الفتا 

ةه صىرت دصتی عامره های ردیف را تایپ کنیذ 

 

 

 

التته می تىانیذ ةه روظ دیگری 

 کنیذ( Copy)عامره های ردیف را هم از اکضل کپی

 را ةا همنام و نام خانوادگی و شامره های ردیف 

 کنیذ( Paste)در نرم افسار کارنامه ماهانه پیضت

 ...در ادامه تىضیح داده خىاهذ عذ

 

 



 :اگر قصذ داریذ عامره های ردیف دانػ آمىزان در لیضت هم ةه نرم افسار کپی عىنذ

 در نرم افسارExcel اصامی دانػ آمىزان را ةا ردیف آنها انتخاب کنیذ: 

 ةرای اینکار روی ردیف اولین نفر کلیک کنیذ و  تا آخرین نفر ةا ماوش درگ کنیذ

صپط صلىلهای انتخاب عذه را ةه حافظه کپی کنیذ 

 

 

در ادامه ةایذ وارد نرم افسار کارنامه ماهانه عذه و کلیه کارهایی 

 که در ةاال تىضیح داده عذ انجام دهیذ

 دانػ آمىزان در نرم افسار ةایذ ةه عیىه تىضیح  (Paste)هنگام پیضت

 ....داده عذه در ادامه عمل کنیذ

 

+ 



 در حالیکه لیضت دانػ آمىزان ازExcel در حافظه کپی عذه اصت 

 کادر صمت راصت و ةاالی صتىن ها و ردیف ها ةا در قضمت دانػ آمىزان روی
 کنیذ( Paste)آنچه محتىیات حافظه را در این ةخػ پیضتماوش کلیک کنیذو 

 

+ 


