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  ورود  دانش آموزان در سمت كاربر
  :برای هر دانش آموزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد

 .می تواند به اطالعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد کسی بخش عمومی سايت که هر .1
 :باشد ل حالتهای زير میکه شام ردکد و رمز به اطالعات دسترسی داوارد کردن بخشهايي از سايت که دانش آموز با  .2

ü پژوهشی -ی آموزشی سايت گروه ها بالگروم درج نظر در قسمت 
ü پژوهشی –ای آموزشی سايت گروهه ظرات به مطالبدرج نظر در قسمت ن 
ü  پژوهشی –ارسال مطلب به سايت گروههای آموزشی 
ü  پژوهشی - امکان مشارکت در قسمت انجمن گفتگوی سايت گروههای آموزشی 
ü مدرسه و درج نظر در قسمت انجمن گفتگوی سايت عوضايجاد مو  
ü دوره ای و توصيفیماهانه ،ساالنه مشاهده کارنامه ، 
ü دانش آموزه پيامهای ارسال شده به مشاهد 
ü مشاهده ليست غيبتهای دانش آموز 
ü مشاهده ليست تاخيرهای دانش آموز 
ü مشاهده موارد عدم انجام تکاليف 

 و معلمان پژوهشی - ی آموزشی سايت گروه ها  بالگروم درج نظر در قسمت  1

در سايت گروه های آموزشی، پژوهشی و همچنين سايت 
ه شده معلمان يک تابلوی ديواری مانند شکل روبرو تعبي

است که معلمان، دانش آموزان، اوليا و کادر اداری با کد و 
شايان ذکر . رمز خود می توانند مطلب در آن درج نمايند

است که بعد از تايپ کد و رمز، پيام مزبور با نام فرد در 
  .صفحه نشان داده خواهد شد

  
  بالگ روم  - 1 شکل

 

  مطالب سايت گروه ها و معلماندرج نظر در قسمت نظرات  2

 صورتدر اين . مطلب تيک کند "نظرات"لينک  ياين کار بايد رو يبرا. نظر بدهدپژوهشی  –گروههای آموزشی تواند به مطالب  يم دانش آموز
  .خواهيد کردده همانگونه که در شکل هم مشخص شده است، شما ليست نظرات قبلی را هم مشاه .ظاهر خواهد شد زيرمانند شکل  يا صفحه

  
در صفحه گروه "  تماس"پژوهشی پيام ارسال کنيد روی لينک  – سئول گروه آموزشیمبه معلم يا يا ناشناس طه واس به صورت بی اگر بخواهيد:  نکته

  .پژوهشی کليک کرده و پيام خود را ارسال کنيد – آموزشی



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  www.webthinker.net                                                                                                          2ه اينترنتی    کدانديش

  
 صفحه نظر به مطالب - 2 کلش

  پژوهشی –لب به سايت گروههای آموزشی ارسال مط 3

مطلبی را به سايت گروه به کاربران اين امکان را می دهد که وجود دارد که " ارسال مطلب"لينک پژوهشی  –در صفحه اول گروههای آموزشی 
  .درج خواهد شد اونام  هبرا تاييد کند اين مطلب در سايت گروه و اگر مدير سايت گروه، مطلب ا. )3شکل ( از طرف خودشان ارسال کند

  
  مطلب ارسالصفحه  - 3 کلش
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باال آمدن اين صفحه برای اولين بار ممکن است تا يک دقيقه طول بکشد ولی دفعات بعد کليک کند " ارسال مطلب"اگر دانش آموز روی لينک  •
  .خيلی زودتر باال خواهد آمد

  .، وارد کردن کد، رمز و عنوان مطلبی که می خواهيد ارسال کنيد اجباری استنشان داده شده است 3همانطور که در شکل  •
  .دروارد کمتن مطلب را در آن  ی توانمشده که  هتعبي Microsoft Wordبرای وارد کردن متن مطلب، صفحه ای مانند  •
  .تان قالب متن را با امکانات صفحه تغيير دهيد، خودکرده، سپسرا کليک  دکمه  ابتدامی کنيد  Pasteبهتر است متنی را که از جايی ديگر  •
  .را کليک کنيد و بعد، قالب متن را با امکانات صفحه تغيير دهيد دکمه ابتدا کنيد  Pasteمی خواهيد  Microsoft Wordاگر متن را از  •

  پژوهشی –امکان مشارکت در قسمت انجمن گفتگوی سايت گروههای آموزشی  4
و  "ارسال مطلب" هایلينک بيندر " اتاق مباحثه"يا " اتاق گفتگو"پژوهشی وجود دارد که با عناوين  –شی قسمتی در سايت گروههای آموز

  .گروه زيست شناسی تعريف شده است برای اتاق مباحثهکه  4شکل  مثل پژوهشی وجود دارد –در صفحه اول سايت گروههای آموزشی " تماس"

  
  زيست شناسی پژوهشی –در سايت گروه آموزشی  اق گفتگوموضوعات ات  - 4 شکل

کاربر اگر روی عنوان يک موضوع . اد موضوع توسط مدير گروه و تعدا پاسخها به موضوع، ليست شده اندج، عنوان موضوع، تاريخ اي4در شکل 
مثال اگر روی عنوان . ه آن موضوع ارسال کنددر ضمن می تواند خود هم پاسخی ب. ليست پاسخها به آن موضوع را مشاهده خواهد کردکليک کند 

  .ظاهر خواهد شد 5کليک کنيم، صفحه ای مانند شکل  4در شکل " شناسی ميکروب"

  
  پژوهشی -پاسخها به موضوعات اتاق گفتگو در سايت گروههای آموزشی   - 5 شکل

همچنين کاربر برای . ه به همراه زمان ارسال پاسخ و متن پاسخ ليست شده استنام پاسخ دهندنشان داده شده است،  5در شکل همانطور که 
  .ربری و رمز خود را نيز وارد کندارسال پاسخ بايد کد کا
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 مدرسه وع و درج نظر در قسمت انجمن گفتگوی سايتضايجاد مو 5

پس از ورود  دانش آموز .وارد اتاق مباحثه خواهيم شدکه با کليک روی آن وجود دارد " اتاق گفتگو"منويی با عنوان در صفحه اول سايت مدرسه 
  . ...ای سياسی، اجتماعی، ورزشی و اتاقه مثال. را مشاهده کنداتاقهای اصلی عناوين ی تواند م اتاق مباحثهبه صفحه 

  
  ليست عناوين اتاقهای گفتگو در سايت مدرسه  - 6 شکل

الزم به  .، عنوان اتاق گفتگو، تاريخ ايجاد اتاق و تعداد موضوعات ايجاد شده در آن اتاق ليست شده است6 در ليست نشان داده شده در شکل
  .ذکر است که عناوين اتاق گفتگو را مسئول سايت مدرسه تعيين می کند

نظرات ديگران را درباره د نمايد تا بتواند جای را ايزير موضوع ،کد و رمز خودوارد کردن وارد اتاق خاصی شد می تواند با  دانش آموزبعد از اينکه 
برای اين منظور بر . ايجاد کند" ورزش ژيمناستيک"در اتاق ورزشی، موضوعی با عنوان می خواهد مثال فرض که دانش آموز . دريافت نمايدآن موضوع 
  .کليک کرده و به صفحه زير هدايت می شويم 6در شکل " ورزشی"روی عنوان 

  
  موضوعات ايجاد شده در اتاق ورزشی  - 7 شکل

پاسخ هم دريافت  2نشان داده شده است، در اين اتاق قبال موضوع تيم سايپا را يکی از دانش آموزان مطرح کرده و  7همانطور که در شکل 
کاربری، رمز کاربری، موضوع و متن موضوع  در شکل باال، وارد کردن کد. ما هم می خواهيم موضوع ورزش ژيمناستيک را ايجاد کنيم. کرده است

اگر موضوع با موفقيت به ليست موضوعات اتاق اضافه شود پيغام " افزودن"بعد از کليک روی دکمه  .اجباری است ولی وارد کردن آدرس ايميل اختياری
در اين صورت ليست موضوعات اتاق . افه کنيمرا اض" ورزش ژيمناستيک"فرض که ما موضوع  .داده خواهد شد" موضوع جديد با موفقيت اضافه شد"

  .به روز شده و ليست شکل زير ظاهر خواهد شد 6ورزشی در شکل 
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  موضوعات ايجاد شده در اتاق ورزشی  - 8 شکل

   .بعد از ايجاد موضوعی جديد، چون هنوز پاسخی به آن داده نشده، تعداد پاسخهای آن صفر است
  . اگر روی موضوع خاصی کليک کنيم وارد صفحه ای خواهيم شد که پاسخها به موضوع را مشاهده و می توانيم پاسخ جديدی را نيز ارسال کنيم

پژوهشی است و می توان موضوعات جديد ايجاد کرد ولی در  –اتاق مباحثه سايت مدرسه کاملتر از اتاق مباحثه گروههای آموزشی : نکته 
   .به موضوعات از قبل ايجاد شده پاسخ ارسال کردپژوهشی تنها می توان  –آموزشی  سايت گروههای

 مشاهده کارنامه و مشاهده پيامهای ارسال شده به دانش آموز 6

  :می شوندوارد صفحه خود خود با شناسه و رمز عبور يا اوليای آنها كادري به صورت زير وجود دارد که در آنجا  دانش آموزان ايت مدرسه در س

  
  موزانآو اوليای دانش  دانش آموزانکادر ورود   - 9 شکل

  :دکرخواهد را مشاهده زير د سيستم شود، صفحه وارخود و رمز عبور  کد کاربریبا  يا اوليای وی دانش آموزاگر 

  
  وزدانش آمورود صفحه   - 10 شکل
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  پيامها 6-1
کليک نمايد، پيامهايي را که به او ارسال شده به ترتيب جديدترين به قديميترين پيام  10پيامها در شکل  منویوز بر روی اگر دانش آم

  .بيند و می تواند پس از مشاهده آنها را حذف کند  می
 .نمايش داده خواهند شد سبزپيامهای تشويق به رنگ  •
 .دنمايش داده خواهند ش خاکستریپيامهای معمولی به رنگ  •
 .خواهد شدنمايش داده  قرمزپيامهای اخطار به رنگ  •
  .اگر دانش آموز وارد شده باشد، ليست پيامهای ارسالی از سمت مدرسه به دانش آموز ليست خواهد شد •
  .اگر اوليای دانش آموز وارد شده باشند، ليست پيامهای ارسالی از سمت مدرسه به اوليای دانش آموز ليست خواهد شد •

  .توصيه می شود که اوليا رمز خود را در اختيار دانش آموزان قرار ندهند رخاطبه همين 

  گزارشهای درسی 6-2
نشان داده شده است، توسط مدير  10قبل از ادامه الزم است ذکر شود که ممکن است برخی از زيرمنوهای عنوان گزارش درسی که در شکل 

  .اين منوها را شايد در صفحه دانش آموز نداشته باشيدپس لزوما شما همه  .سايت مدرسه غيرفعال شده باشند

  کارنامه ساالنه 6-2-1
   .)11شکل ( دشمشاهده خواهد  دانش آموزساليانه های ، کارنامه شودکليک " ساالنه کارنامه" منویاگر بر روی  ، 10در شکل 

  
  8586 سال مشاهده کارنامه  - 11 شکل
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لحاظ شده 1نمودار مستمر ن هر کارنامه دسترسی است که در شکل فوق تنها ييدر پا 2ی يو نها 1ی ي، نها2، مستمر 1نمودار مستمر •
در اين نمودار خط آبی رنگ نمايانگر بيشترين نمرات در کالس برای هر درس، خط سبز رنگ نمايانگر ميانگين نمرات هر  .است

 .در کالس برای هر درس می باشد ستون درس در کالس و خط قرمز رنگ نمايانگر کمترين نمرات
o  اگر مستطيل خاکستری رنگ هر درس  روی خط آبی باشد به معنی اين است که دانش آموز در اين درس بيشترين نمره

 .11در شکل  1کالس را کسب کرده است مثال درسهای قرآن، ورزش، انظباط و هنر در نمودار مستمر 
o  از خط آبی و باالتر از خط سبز باشد به معنی اين است که دانش آموز در اگر مستطيل خاکستری رنگ هر درس پايين تر

 .فارسی در شکل باال درس قرائت اين درس بيشترين نمره را کسب نکرده است ولی از حد ميانگين کالس باالتر است مثل
o  است که دانش آموز در  به معنی اينقرمز باشد از خط سبز و باالتر اگر مستطيل خاکستری رنگ هر درس پايين تر از خط

 .در شکل باال سازی جملهدرس هم نيست مثل نمره کالس از حد ميانگين کالس پايين تر است ولی کمترين اين درس 
o  اگر مستطيل خاکستری رنگ هر درس روی خط قرمز باشد به معنی اين است که دانش آموز در اين درس کمترين نمره

 .ر شکل باالضی داکالس را کسب کرده است مثل درس ري
 .وجود دارددر پايين ليست نمرات سال دانش آموز در طول  نمودار رشد معدل •
 .قابل دسترسی است" ه چاپی کارنامهنسخ" کليدق يا از طرياول و نسخه چاپی کارنامه برای دانش آموزان •
ات و گرافهای مربوط به درس خاصی که به منزله ارايه ريز نمر وجود دارد" جزئيات"لينک  6در ستون آخرنشان داده شده در شکل  •

قابل  ،هر درس 2و پايانی  2، مستمر 1، پايانی 1است، در اين قسمت کمترين نمره، بيشترين نمره، ميانگين نمره هر امتحان مستمر
 .ود، نمودار رشد نمره تک تک درسها در طول سال نيز برای هر درس رسم می شهمانند نمودار رشد معدل عالوهه ب .مشاهده است

ز ين مدرسه حضور داشته است نيگری که دانش آموز در ايک شده است، کارنامه سالهای ديکل 8586بر روی کارنامه  11در شکل  •
  .برای اين دانش آموز نيز قابل دسترسی است 8485است که در شکل باال کارنامه سال قابل دسترسی 

  ماهانهآزمونهای کارنامه  6-2-2

  .می تواند ليست کارنامه های ماهانه خود را مشاهده کندکليک کند، " انهکارنامه ماه" منویی وز بر رواگر دانش آم 10در شکل  
نمره يا حتی نمره  15نمره يا  10نمره يا  5از بيست نمره نيست و ممکن است نمره مثال از درس در کارنامه های ماهانه لزوما نمره  •

 .اشدب ABCDو يا نمره به صورت برای آزمونهای تستی  100از 

  کارنامه آزمونهای دوره ای 6-2-3

همانند کارنامه آزمونهای ماهانه است با اين تفاوت که در هر ماه حداکثر يک آزمون ماهانه برگزار می شود ولی برای آزمونهای دوره ای 
  .محدوديتی وجود ندارد

  کارنامه توصيفی ماهانه 6-2-4

 .ی يا مواردی اينچنينی بيان شودموارد ضعيف، کمتر از حد انتظار، خوب، عالبرخی درسها نمره ای داده نشود بلکه به صورت  بهممکن است که 

  دوره ایکارنامه توصيفی  6-2-5

ماهانه برگزار می شود ولی برای آزمونهای توصيفی ماهانه است با اين تفاوت که در هر ماه حداکثر يک آزمون توصيفی همانند کارنامه آزمونهای 
  .دوره ای محدوديتی وجود ندارد
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  عدم انجام تکاليفگزارش  6-2-6

کليک روی منوی گزارش عدم انجام تکاليف، ليستی نمايش داده خواهد شد که شامل تاريخ و نام درسی است که تکليف توسط دانش آموز با 
  .استانجام نشده 

  انظباطیوارد م 6-3

نش آموز می باشد که در صورتيکه دانش آموز غيبت و يا تاخيری را مرتکب شده يست غيبتها و تاخيرهای دالبخشهای انظباطی شامل موارد 
  .نمايش داده خواهد شدربوط به آن باشد تاريخ آن به همراه موجه يا غيرموجه بودن آن و توضيحات م

  تغيير رمز 7

  .انجام شودطور دوره ای ه بکه تغيير رمز توصيه می شود  .خود تغيير دهدورود می تواند رمز يا اوليای وی دانش آموز 
 .مجاز هستند 9تا  0و  zتا  a براي رمز فقط کاراکترهاي •
وارد  9را در شکل  Abadتغيير دهيد حتما بايد  Abadخود را به مثال اگر رمز . کوچکی حروف حساس است سيستم به بزرگی و •

 .سيستم پيغام خطای رمز را خواهد داد abadکنيد و در صورت وارد کردن 
است، اگر  8564567مثال اگر کد ورود شما . بعد از تغيير رمز، کد ورود شما همان کد قبلی است و فقط رمز شما عوض شده است •

 .خواهد شد t6789و رمز ورود شما  8564567تغيير دهيد، کد ورود شما همان  t6789رمز ورود خود را به 

  خروج 8

 .ديدکمه خروج را کليک کن حتمابعد از اتمام کار ، دانش آموزبرای حفظ امنيت اطالعات الزم است 


