
  2راهنماي مدير يا معاون آموزشگاه جهت راه اندازي برنامه مدير 
  
از حالت وصيفي مدرسه را دارد،بر روي كامپيوتري كه برنامه ت آن را modir.zipپس از دريافت فايل  - 1

  .فشرده خارج نماييد

  
  .پوشه مدير را باز و برنامه مدير را انتخاب نماييد - 2

  
  .ب نماييد را انتخا"تصال به برنامه توصيفيوليه و اتعيين اطالعات ا"گزينه پس از اجرا 

  



  .ن را تاييد نماييدآ كد آموزشگاه تعيين پس 

 
  .، اطالعات ضروري را از برنامه توصيفي به برنامه مدير انتقال دهيد"استخرارج اطالعات"توسط گزينه  - 3

  
شود،جهت توزيع برنامه از آنجايي كه براي هر كالس مي بايست يك كد فعال سازي تهيه و خريداري 

   مي توان به دو روش عمل كردبين دبيران
 و سپس "دريافت اينترنتي كد فعال سازي"تهيه كد فعال سازي براي تمام كالسها توسط گزينه ) الف

   و ادامه مراحل"تاييد"انتخاب كالس و گزينه 

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

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

  
  



  توزيع برنامه بين دبيران و تهيه و خريد كد فعال سازي هر كالس توسط دبير مربوطه) ب
 

  .توزيع برنامه بين دبيران با كپي كردن كل پوشه مدير براي هر دبير -4
در اين صورت فقط بر روي يك برنامه در . به توزيع برنامه بين دبيران نيستحتما احتياج : توجه

مراحل زير را براي هر كالس انجام آموزشگاه مي توان كدهاي فعال سازي تمام كالسها را تهيه نمود و 
  .داد
  "ثبت رتبه و توصيف عملكرد فرم الف"لكرد توسط گزينه تكميل رتبه و عم) الف

  
  "نمايش نهايي فرم الف"سط گزينه تهيه كارنامه تو) ب

  
 را ثبت كرده باشيد، با "نتايج ارزشيابي"اگر در ابتدا در نرم افزار توصيفي آموزشگاه : توجه

 آنها به برنامه مدير منتقل شده و بصورت اتوماتيك توصيف و توصيه ها ،استخراج اطالعات
درصورت بود البته مي توانيد يه كارنامه خواهيد تكميل خواهند شد و بالفاصله قادر به ته

  . آنها را ويرايش نمايد"ثبت رتبه و توصيف عملكرد فرم الف" لزوم توسط گزينه
  

 چنانچه برنامه بين دبيران توزيع شده انجام ادامه مراحل زير الزامي خواهد بود
 .تهيه كپي از پوشه برنامه مدير و ارائه آن به هر دبير - 5
 .وي كامپيوتر شخصي و اجراي برنامه مديركپي برنامه مدير توسط دبير بر ر - 6
 توسط هر دبير براي كالس "ثبت رتبه و توصيف عملكرد فرم الف"تكميل رتبه و عملكرد توسط گزينه  - 7

 . در كامپيوتر شخصي دبيرمربوطه



 بوسيله دبير "ذخيره اطالعات يك كالس"تهيه فايل اطالعات ثبت شده كالس مورد نظر توسط گزينه  - 8
  . آموزشگاهو تحويل آن به

 
  "بازيابي اطالعات يك كالس"مدرسه توسط گزينه برنامه مدير دريافت اطالعات هر كالس در  - 9

  
در اينصورت اطالعات تمام كالسها بصورت مجزا از دبيران دريافت شده و در برنامه مدرسه تجميع 

 .خواهد شد
  .راي هر كالس در برنامه مدرسه ب"نمايش نهايي فرم الف"تهيه كارنامه توسط گزينه  -10


