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 هاگروه-مشخصات درس

های الزم برای استفاده در سایر بخشهای سیستم نظیر انتخاب واحد و ورود گروه-توان انواع درسدر این بخش می

 عاتسا در را آنو  ارایه هفتگی برنامه  شده تعریف گروه-در ضمن میتوان برای هر درس .تعریف و یا اصالح نمود را... و نمرات

 .سیستم وارد نمود در مختلف هایکالس در و هفته روزهای مختلف

 
 .یش خواهد دادنما ای مطابق شکل زیر رابا ورود به این بخش سیستم صفحه

 

 تعریف جاری مدرسه و هایی که تاکنون در سیستم برای سال و دورهصفحه باال فهرست مشخصات تمامی درس گروه در

 .است شده درج اندشده

http://www.mshadi.ir/


 کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی                                              تهران                                               3و پرورش منطقه مدیریت آموزش 

 www.mshadi.ir 

 ثبت در الذ شودمی تعریف تطبیقیغیر و انتقالیغیر سوابق برای فقط گروه–در این سیستم درس :هاتعريف درس گروه

 . همچنین برای ثبت سوابقی از قبیل نمرات مربوطباشدحتیاجی به تعریف اولیه درس گروه نمیا تطبیقی و انتقالی سوابق

ده های تعریف شبطور خالصه اینکه درس گروه .به تغییر رشته و یا جبران معدل نیز درس گروه جدیدی تعریف نخواهد شد

 باشند:تلف قابل تعریف شدن میهای مخگروه-نوع از درس. سه باشندمربوط به مدرسه جاری سیستم می صرفاً

باشند که برای آنها : این نوع شامل واحدهای اصلی و معمولی ارایه شده در آموزشگاه میهای حضوریگروه-درس (الف

نام شده در آموزان ثبتهمه دانش. شونددر طول سال تحصیلی کالس تشکیل خواهد شد و بصورت حضوری تدریس می

های آموزشی نسبت به انتخاب هریک از آنها در مجموعه انتخاب واحد خود اقدام نامهرچوب آیینمدرسه حق دارند تا در چها

 باید معلم مشخص و زمانبندی هفتگی مناسبی تخصیص داده شود. ها حتماًگروه-برای این نوع از درس. کنند

باشند در آموزشگاه خاصی قابل تعریف میها که طبق قواعد گروه-: برای این نوع از درسحضوریهای غيرگروه-درس (ب

ارایه  بلکه. کالس مشخصی در طول سال تحصیلی ارایه نخواهد شد و برنامه هفتگی و سقف ظرفیت پذیرش هم وجود ندارد

در  اختصاص معلم خواهند داشت و ها قطعاًگروه-این درس. هایی خواهد بودنبه منظور برگزاری یک آزمون  آنها صرفاً

ها وهگر-به اینگونه درس سیستم معموالً در. ای عمل خواهند کرده محاسبه نمرات سالیانه بصورت تک نمرهارزشیابی نحو

 .شوداختصاص داده می 99999تا  999شماره گروه 

حضوری هستند با این تفاوت که برای ها از جهاتی مشابه با گروه غیرگروه-: این نوع از درسهای مهارتیگروه-درس (ج

دانش ارایه شده و آموزش در آنها به معنی مهارت ای و یا کارحرفهوهای فنیشوند که در شاخهها تعریف میدرس دسته ازآن

پذیرد در مورد این های آموزشی خارج از مدرسه انجام میدر کارگاه ها نیز معموالًگونه مهارت آموزیآموزی است و این

ای صورت خواهد پذیرفت ر داخل و یا خارج از مدرسه و بصورت تک نمرهها ارزشیابی آنها با برگزاری یک آزمون دگروه-درس

ها تخصیص معلم نیز ممکن گروه-و این تک نمره بصورت نمره نهایی او در سیستم ثبت خواهد شد. برای این نوع از درس

تا  999ماره گروه ها شگروه-گونه درسبه این سیستم معموالً . درتواند چاپ شوداست صورت گیرد و لیست کالسی نیز می

 شود.اختصاص داده می 99999

با  .گانه باال مشخص نمودهای سهگروه ابتدا باید نوع آنرا مطابق با گروه-در این بخش برای تعریف و یا اصالح یک درس

 .های مطابق با نوع انتخاب شده ظاهر خواهد شدگروه-انواع ذکر شده در پنجره میان صفحه فقط درس یک از انتخاب هر
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 . در اینگروه جدید از نوع مشخص شده نمود-توان اقدام به تعریف فقط یک درسبا زدن این کلید می :درس گروه جديد

 .شودمی ظاهر ای به شکل ظاهری زیرصورت پنجره

 

ه شود گرومدل گروه شامل جاری و جاری ردی است که هر دو مورد در موضوع مهارت کاردانش استفاده می :مدل گروه

. و از این پس نیازی دشدر سیستم تحت داس قبلی استفاده می 99/99و جاری ردی به جای  99/99جاری به جای نمره 

ب به . به این ترتیباشد کافی است این افراد در یک گروه درس سازماندهی شوندبه ثبت نمرات مذکور در لیست دبیر نمی

 .شوندمنزله جاری و ردی تلقی می

که  ای. به این منظور با فشردن دکمهگروه را تکمیل کنید-درس گروه جدید اطالعات کادر مشخصات-برای ایجاد یک درس

 .شودجدول دروس به صورت زیر ظاهر می است نقطه سهروی آن 

 

http://www.mshadi.ir/


 کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی                                              تهران                                               3و پرورش منطقه مدیریت آموزش 

 www.mshadi.ir 

به همین  سپس .را بفشارید ييدأتآن را رنگی کرده و سپس دکمه  ،با کلیکنظر را انتخاب کنید ودرس مورد ،از لیست دروس

 .نیدرا بز ثبتس را انتخاب و دکمه شود دبیر آن درروش دبیر آن درس را برگزینید لیست دبیران به صورت زیر ظاهر می

 

 . ظرفیت کالس بصورتقبل مطابق با تعریف جاری سیستم پر خواهند بود فعال و ازانتخاب آموزشگاه و سال و دوره هم غیر

 د.باشآن می کردن کد درس و شماره گروه آن و نام معلم مربوط وظیفه کاربر در این قسمت وارد .استپر شده پیش فرض 

وان کالسی تدر قسمت پایین صفحه می .در سیستم سابقه داشته باشد تعریف شده نباید قبالً گروه-بدیهی است که درس

ه نجرنمایید تا پ روی روز و ساعت مورد نظر کلیکرخواهد شد را مشخص نمود به این منظور بدرس تدریس  که در آن این

 .یید را بفشاریدأت کالس مورد نظر را انتخاب کرده کلید ،هازیر پیدا شود از لیست کالس
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. پیش شرط الزم برای حذف یک گروه تعریف شده را از سیستم حذف نمود-ستوان یک دربا زدن این کلید می :حذف

ستم سی با زدن این کلیدِ. گروه هیچ انتخاب واحدی وجود نداشته باشد-گروه از سیستم این است که برای این درس-دزس

مشابه با پنجره مورد  ای به شکل ظاهریِپنجرهکلیک کنید. سپس  YESپنجره ای ظاهر می شود که روی دکمه ی ابتدا 

آموزان مرتبط با این . در این پنجره اگر قسمت دانشاهر خواهد شدشود ظیش داده میاصالح که شکل آن در ادامه نما

این امر  .باشدآموزان میگروه در انتخاب واحد مربوط به این دانش-گروه خالی نباشد به معنی شرکت این درس-درس

 ييدأتصورت دکمه . در اینگروه از سیستم خواهد شد-گونه که توضیح داده شد موجب جلوگیری از حذف این درسهمان

 .خاموش و غیر فعال خواهد بود و وجود انتخاب واحد در کادر زرد رنگ باالی صفحه تذکر داده خواهد شد

 

همچنین در این  .تعریف شده است قبالً گروهِ-وظیفه این قسمت اصالح مشخصات تعریف شده برای یک درس :اصالح

. برای انتخاب این قسمت ابتدا باید بر روی لیست یز اصالح نمودگروه مورد نظر را ن-توان برنامه هفتگی درسقسمت می

در غیر اینصورت این کلید کار نکرده و سیستم پیام خطا  .ها سطر مورد نظر را با کلیک کردن انتخاب نمودگروه-درس

 .دادخواهد
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 .ای به صورت زیر ظاهر خواهد شدپس از فشردن این کلید پنجره

 

گروه را در مجموعه انتخاب واحد خود -آموزانی که این درسدر قسمت سمت چپ باالی این پنجره فهرست مشخصات دانش

گروه در -که این درسآموزی وجود داشته باشد به این معنی است . اگر در این لیست دانشاند درج شده استاخذ کرده

عملیات انتخاب واحد شرکت داده شده است و لذا مشخصات اصلی آن نظیر کد درس و شماره گروه و مدل گروه قابل تغییر 

معتبر خواهند شد گروه ناشناخته و غیر-های درسنیست زیرا در صورت تغییر این مشخصات اسناد انتخاب واحد دارای کد

 .آموزان خواهد شددن سوابق تحصیلی دانشدار شاین امر موجب خدشه و

در پنجره برنامه هفتگی باید تک زنگ مورد نظر را با کلیک کردن موس بر روی سطر  :حذف يک تک زنگ از برنامه

 از شده بانتخا زنگ تک کار این با  اولین ردیف که صفر است انتخاب کنیدها مربوط به آن انتخاب و سپس از لیست کالس

  .شد خواهد بروز هفتگی برنامه فهرست و حذف گروه-درس این برای شده تعریف هفتگی برنامه
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