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

 .ی می تواند به اطالعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشددانش آموز بخش عمومی سايت که هر .۱
 :باشد ل حالتهای زير می که شامردکد و رمز به اطالعات دسترسی داوارد کردن بخشهايي از سايت که دانش آموز با  .۲

ü درج نظر در قسمتblogroom پژوهشی- ی آموزشی  سايت گروه ها  
ü پژوهشی–يت گروههای آموزشی  ساظرات 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 سايتعوضايجاد مو   
ü ساليانه و ماهيانهمشاهده کارنامه  
ü وزه پيامهای ارسال شده به دانش آممشاهد 

  و معلمان پژوهشی-ی آموزشی  سايت گروه ها blogroomدرج نظر در قسمت  ۱
در سايت گروه های آموزشی، پژوهشی و همچنين سايت 
معلمان يک تابلوی ديواری مانند شکل روبرو تعبيه شده 
است که معلمان، دانش آموزان، اوليا و کادر اداری با کد و 

شايان ذکر . ندرمز خود می توانند مطلب در آن درج نماي
است که بعد از تايپ کد و رمز، پيام مزبور با نام فرد در 

  .صفحه نشان داده خواهد شد

  
    بالگ روم- ۱ شکل

 

 درج نظر در قسمت نظرات مطالب سايت گروه ها و معلمان ۲
 پژوهشی –گروههای آموزشی  تواند به مطالب ي مدانش آموز
 مطلب تيک "نظرات" لينک ي کار بايد رو اينيبرا. نظر بدهد

 ظاهر خواهد مقابل مانند شکل يا در اين صورت صفحه. کند
 همانگونه که در شکل هم مشخص شده است، شما .شد

  .خواهيد کردليست نظرات قبلی را هم مشاهده 
  

به معلم يا ناشناس طه واس  به صورت بیاگر بخواهيد : نکته
ی پيام ارسال کنيد روی پژوهش  – سئول گروه آموزشیميا 

پژوهشی کليک   – در صفحه گروه آموزشی"  تماس"لينک 
  .کرده و پيام خود را ارسال کنيد

  
   صفحه نظر به مطالب- ۲ کلش
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   پژوهشی–ارسال مطلب به سايت گروههای آموزشی  ۳
مطلبی را به سايت گروه به کاربران اين امکان را می دهد که  که وجود دارد" ارسال مطلب"لينک  پژوهشی –در صفحه اول گروههای آموزشی 

  .درج خواهد شد او نام هبرا تاييد کند اين مطلب در سايت گروه و اگر مدير سايت گروه، مطلب ا. )۳شکل  (از طرف خودشان ارسال کند

  
   مطلبارسال صفحه - ۳ کلش

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

  . نشان داده شده است، وارد کردن کد، رمز و عنوان مطلبی که می خواهيد ِارسال کنيد اجباری است۳همانطور که در شکل  •
  .در وارد کHtml متن مطلب را به صورت ی توانم شده که ه تعبيMicrosoft FrontPageحه ای مانند برای وارد کردن متن مطلب، صف •
  .، خودتان قالب متن را با امکانات صفحه تغيير دهيدکرده، سپس را کليک  دکمه ابتدا می کنيد Pasteبهتر است متنی را که از جايی ديگر  •
  . را کليک کنيد و بعد، قالب متن را با امکانات صفحه تغيير دهيددکمه ابتدا  کنيد Paste می خواهيد Microsoft Wordاگر متن را از  •

   پژوهشی–امکان مشارکت در قسمت انجمن گفتگوی سايت گروههای آموزشی  ۴
 و " مطلبارسال "های لينکبيندر " اتاق مباحثه"يا " اتاق گفتگو" پژوهشی وجود دارد که با عناوين –قسمتی در سايت گروههای آموزشی 

  . گروه زيست شناسی تعريف شده استبرای اتاق مباحثه که ۴شکل  مثل  پژوهشی وجود دارد–در صفحه اول سايت گروههای آموزشی " تماس"

  
   زيست شناسی پژوهشی– در سايت گروه آموزشی موضوعات اتاق گفتگو  - ۴ شکل
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کاربر اگر روی عنوان يک موضوع . ضوع توسط مدير گروه و تعدا پاسخها به موضوع، ليست شده انداد موج، عنوان موضوع، تاريخ اي۴در شکل 
مثال اگر روی عنوان . در ضمن می تواند خود هم پاسخی به آن موضوع ارسال کند. ليست پاسخها به آن موضوع را مشاهده خواهد کردکليک کند 

  . ظاهر خواهد شد۵نند شکل  کليک کنيم، صفحه ای ما۴در شکل " شناسی ميکروب"

  
   پژوهشی- پاسخها به موضوعات اتاق گفتگو در سايت گروههای آموزشی   - ۵ شکل

همچنين کاربر برای . نام پاسخ دهنده به همراه زمان ارسال پاسخ و متن پاسخ ليست شده است نشان داده شده است، ۵در شکل همانطور که 
  .ربری و رمز خود را نيز وارد کندکد کاارسال پاسخ بايد 

  مدرسهوع و درج نظر در قسمت انجمن گفتگوی سايتضايجاد مو ۵
 پس از ورود دانش آموز .که با کليک روی آن وارد اتاق مباحثه خواهيم شدوجود دارد " اتاق گفتگو"منويی با عنوان در صفحه اول سايت مدرسه 

  . ...ای سياسی، اجتماعی، ورزشی و  اتاقهمثال. را مشاهده کندتاقهای اصلی اعناوين ی تواند م اتاق مباحثهبه صفحه 

  
    ليست عناوين اتاقهای گفتگو در سايت مدرسه-۶ شکل

 الزم به .ست، عنوان اتاق گفتگو، تاريخ ايجاد اتاق و تعداد موضوعات ايجاد شده در آن اتاق ليست شده ا۶در ليست نشان داده شده در شکل 
  .ذکر است که عناوين اتاق گفتگو را مسئول سايت مدرسه تعيين می کند

نظرات ديگران را درباره جاد نمايد تا بتواند ی را اي زير 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 شويم۶در شکل " ورزشی"روی عنوان 
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    موضوعات ايجاد شده در اتاق ورزشی- ۷ شکل

 پاسخ هم دريافت ۲ر اين اتاق قبال موضوع تيم سايپا را يکی از دانش آموزان مطرح کرده و  نشان داده شده است، د۷همانطور که در شکل 
در شکل باال، وارد کردن کد کاربری، رمز کاربری، موضوع و متن موضوع . ما هم می خواهيم موضوع ورزش ژيمناستيک را ايجاد کنيم. کرده است

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

  . به روز شده و ليست شکل زير ظاهر خواهد شد۶ورزشی در شکل 

  
    موضوعات ايجاد شده در اتاق ورزشی- ۸ شکل

   . تعداد پاسخهای آن صفر استبعد از ايجاد موضوعی جديد، چون هنوز پاسخی به آن داده نشده،
  . 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

يجاد کرد ولی در  پژوهشی است و می توان موضوعات جديد ا–اتاق مباحثه سايت مدرسه کاملتر از اتاق مباحثه گروههای آموزشی : نکته 
   .به موضوعات از قبل ايجاد شده پاسخ ارسال کرد پژوهشی تنها می توان –سايت گروههای آموزشی 
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 مشاهده کارنامه و مشاهده پيامهای ارسال شده به دانش آموز ۶
  :می شوندوارد صفحه خود خود ور با شناسه و رمز عبيا اوليای آنها كادري به صورت زير وجود دارد که در آنجا  دانش آموزان ايت مدرسه در س

  
  موزانآ و اوليای دانش دانش آموزان  کادر ورود - ۹ شکل

  :دکرخواهد را مشاهده زير د سيستم شود، صفحه وارخود  و رمز عبور کد کاربری با  يا اوليای ویدانش آموزاگر 

  
  وزدانش آمورود   صفحه -۱۰ شکل

   ساليانهمشاهده کارنامه ۶-۱
   .)۱۱شکل  (دش مشاهده خواهد دانش آموزساليانه های ، کارنامه شودکليک " کارنامه"دکمه  اگر بر روی ، ۱۰در شکل 

  
  ۸۵۸۶  سال  مشاهده کارنامه-۱۱ شکل
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لحاظ شده ۱نمودار مستمر  است که در شکل فوق تنها ن هر کارنامه دسترسیيي در پا۲ی ي و نها۱ی ي، نها۲، مستمر ۱نمودار مستمر •
 در اين نمودار خط آبی رنگ نمايانگر بيشترين نمرات در کالس برای هر درس، خط سبز رنگ نمايانگر ميانگين نمرات هر .است

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

 .۱۱ در شکل ۱کالس را کسب کرده است مثال درسهای قرآن، ورزش، انظباط و هنر در نمودار مستمر 
o  است که دانش آموز در اگر مستطيل خاکستری رنگ هر درس پايين تر از خط آبی و باالتر از خط سبز باشد به معنی اين

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

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

 .ضی در شکل باالاکالس را کسب کرده است مثل درس ري
 .وجود دارددر پايين ليست نمرات ال سدانش آموز در طول  نمودار رشد معدل •
در نصخه چاپی کارنامه نمودار . قابل دسترسی است" ه چاپی کارنامهنسخ "کليدق يا از طري اول ونسخه چاپی کارنامه برای دانش آموزان •

 . رشد معدل و ديگر نمودارها وجود ندارد
 منزله ارايه ريز نمرات و گرافهای مربوط به درس خاصی که به وجود دارد" جزئيات" لينک ۶در ستون آخرنشان داده شده در شکل  •

قابل  ، هر درس۲ و پايانی ۲، مستمر ۱، پايانی ۱است، در اين قسمت کمترين نمره، بيشترين نمره، ميانگين نمره هر امتحان مستمر
 .برای هر درس رسم می شود، نمودار رشد نمره تک تک درسها در طول سال نيز  همانند نمودار رشد معدلعالوهه ب .مشاهده است

ز ين مدرسه حضور داشته است نيگری که دانش آموز در ايک شده است، کارنامه سالهای دي کل۸۵۸۶ بر روی کارنامه ۱۱در شکل  •
 که برای سالهای  تفاوتن برای اين دانش آموز نيز قابل دسترسی است با اي۸۴۸۵است که در شکل باال کارنامه سال قابل دسترسی 

  .و همچنين جزئيات هر درس وجود ندارد...  و ۱، نهايی ۱گر نمودار مستمر  دي،قبل
  مشاهده کارنامه ماهيانه ۶-۲

  .می تواند ليست کارنامه های ماهانه خود را مشاهده کندکليک کند، " انهکارنامه ماه"وز بر روی دکمه اگر دانش آم ۱۰ در شکل 
 نمره يا حتی نمره از ۱۵ نمره يا ۱۰ نمره يا ۵ نيست و ممکن است نمره مثال از از بيست نمرهدرس در کارنامه های ماهانه لزوما نمره  •

 . برای آزمونهای تستی باشد۱۰۰
  .معدل نمرات ماهانه تنها در صورتی مشاهده خواهد شد که تمامی نمرات از بيست نمره باشند •

  مشاهده پيامها ۶-۳
 بيند  می به ترتيب جديدترين به قديميترين پيامشدهبه او ارسال يامهايي را که  کليک نمايد، پ۱۰شکل در پيامها دکمه اگر دانش آموز بر روی 

  .و می تواند پس از مشاهده آنها را حذف کند
  .اگر دانش آموز وارد شده باشد، ليست پيامهای ارسالی از سمت مدرسه به دانش آموز ليست خواهد شد •
  .رسالی از سمت مدرسه به اوليای دانش آموز ليست خواهد شداگر اوليای دانش آموز وارد شده باشند، ليست پيامهای ا •

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

  تغيير رمز ۷
  .انجام شودطور دوره ای ه بکه تغيير رمز  توصيه می شود .خود تغيير دهدورود می تواند رمز يا اوليای وی دانش آموز 

 .مجاز هستند 9 تا 0 و z تا a  رمز فقط کاراکترهايبراي •
 وارد ۹ را در شکل Abad تغيير دهيد حتما بايد Abadخود را به مثال اگر رمز . سيستم به بزرگی و کوچکی حروف حساس است •

  . سيستم پيغام خطای رمز را خواهد دادabadکنيد و در صورت وارد کردن 

  خروج ۸
 .ديدکمه خروج را کليک کن حتمابعد از اتمام کار ، دانش آموزات برای حفظ امنيت اطالعالزم است 


