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در این قسمت نام کاربری و رمز عبوری که به شما داده شده را وارد نمایید



پس از ورود به سایت با این صفحه روبرو خواهید شد

.بعدا این قسمت را توضیح خواهیم داد

.بر روی این قسمت کلیک کنید



افزودن طلبه



در این قسمت اطالعات طالب خود 
.را وارد نمایید

توجه داشته باشید که وارد نمودن نام
.و نام خانوادگی ضروری میباشد

در صورتیکه نام و نام خانوادگی وارد 
نگردد اطالعات ثبت سیستم نخواهد

.شد



بعد از وارد کردن اطالعات دکمه ثبت از پایین صفحه
.را انتخاب نمایید



ثبت



شوید با این پیغام روبرو میدر سیستم بعد از ثبت 
درون اطالعات، که نشان دهنده ثبت شدن 

شماستسیستم 



دکمه لیست طالب را انتخاب نماییدنمایش لیست طالب.



با چنین لیستی مواجه میشوید

در اکثر جدول های نرم افزار نواری به شکل ابی رنگ در 
باالترین سطر جدول وجود دارد که با کلیک بر روی آن 

می توانید جدول را طبق آن گزینه مرتب نمایید

وانید اگر بخواهید چند ترتیب را لحاظ نمایید می ت
را نگه دارید و چند گزینه را انتخاب  Shiftکلید 

گزینه ای را انتخاب Shiftکنید و اگر بدون کلید 
.دنمایید فقط بر اساس همان گزینه مرتب خواهد ش



انوادگی در اینجا ما با کلیک بر گزینه نام خ
بر اساس نام خانوادگی ستون ها را مرتب

کردیم

برخورد idدر تمام قسمت های مختلف برنامه با گزینه 
ستم خواهیم کرد که در واقع شناسه یکتا اطالعات در سی

ترسی خواهد بود که باعث میشود به اطالعات سریعتر دس
.پیدا کنیم

"ثبت غیبت"در قسمت های مختلف از جمله در idاین 
کاربرد دارد

در لیست های حضور و غیاب هم ثبت خواهد idالبته این 
ر باشدشد که ثبت غیبت و دسترسی به اطالعات آسانت



ثبت اطالعات اساتید



.کلیک کنید" افزودن استاد"بر روی گزینه 

.صفحه ای که مشاهده مینمایید با صفحه افزودن طلبه تقریبا یکسان است

بت اطالعات را وارد نمایید و از پایین صفحه گزینه ثبت را انتخاب کنید تا اطالعات ث
.شود

.وارد کردن نام و نام خانوادگی الزامی است: تذکر

دا به پنل توصیه میشود شماره موبایل اساتید و طالب را وارد نمایید تا اگر بع
.دپیامکی متصل شدید بتوانید از امکانات پیامکی استفاده کنی

.در ادامه بیشتر در مورد امکانات پنل توضیح داده خواهد شد



نمایش لیست اساتید



.گزینه لیست اساتید را انتخاب نمایید

.با این لیست مواجه خواهید شد

میتوانید اطاعات کاملتر و idبا کلیک بر روی 
یدهمچنین به ویرایش اطالعات دسترسی پیدا کن



افزودن درس



ه ابتدا درس برای اینکه بتوانید کالس های مدرسه را به سیستم اضافه نمایید الزم است ک
های آنها را وارد سیستم نمایید

تفاده کنیدتنها الزم است که درس ها را یک بار وارد سیستم نمایید تا برای همیشه از آنها اس

لی جدید باید برخالف کالس ها که مربوط به یک سال تحصیلی هستند و برای سال تحصی
اد و ساعت کالس ها را به سیستم معرفی نمایید چرا که معموال طالب کالس و همچنین است

مکان آرشیو درسی در هر سال تغییر میکنید و تا زمانی که سال تحصیلی مشخص نباشد ا
.اطالعات وجود نخواهد داشت



گزینه افزودن درس را انتخاب نمایید

در اینجا نام درس ، پایه مربوطه ، و همچنین تعداد نمراتی که در طول سال که از طالب در 
سیستم ثبت خواهد شد را وارد نمایید
محدودیتی در تعداد نمرات نیست 

تعداد نمرات غیر از نمره امتحانات شفاهی میباشد 
در قسمت افزودن کالس میتوانید امتحان شفاهی را فعال 

.یردنمایید تا برای آن کالس امکان ثبت نمره شفاهی قرار بگ



بعد از وارد کردن 
ت اطالعات دکمه ثب

را بفشارید



مثل همیشه با 
این پیغام مواجه 

.خواهید شد



لیست درس ها



.گزینه لیست درس ها را انتخاب نمایید

در این قسمت لیست درس های موجود در سیستم را میتوانید مشاهده نمایید

با تغییر اطالعات در هر سطر و 
میتوانید " ویرایش"فشردن دکمه 

اطالعات وارد شده را ویرایش نمایید

درس ها میتوانید کالس هایی را که با این عنوان idبا فشردن بر روی 
درسی ایجاد شده را مشاهده نمایید



 افزودن کالس



دقت نمایید که برای ورود به این قسمت رعایت این موارد ضروری است

را وارد شما باید اطالعات استادی که میخواهید در این کالس انتخاب نمایید
.سیستم کرده باشید

اطالعات درس را نیز باید به سیستم داده باشید

داگر مدرس و زمان درس هم مشخص شده باشد میتوانید آنها را وارد نمایی

البته در تمامی مراحل امکان ویرایش این اطالعات وجود دارد.



را انتخاب نمایید" افزودن کالس"گزینه 



.به این صفحه ارجاع داده خواهید شد
.تک تک موارد را با هم بررسی میکنیم



با استفده از گزینه روزهای درسی ، روزهای موردنظر را انتخاب نمایید تا در لیست حضور و 
.غیاب فقط همان تاریخ ها چاپ شود

.و اگر خالی بگذارید تمام روزهای ماه چاپ خواهد شد

ادامه صفحه



اگر این کالس امتحان 
شفاهی دارد میتوانید 

ان را فعال کنید که 
بعدا در ثبت نمرات 

محل امتحان شفاهی 
باز باشد

اگر دکمه نظارت روشن باشد در چاپ لیست حضور و غیاب یک لیست 
حضور و غیاب مخصوص نظارت هم چاپ خواهد شد



نمونه ثبت کالس



ابتدا درس را انتخاب میکنیم





با وارد کردن مقداری از نام خانوادگی استاد ، مواردی که 
مطابقت داشته باشند را نمایش میدهد

استاد هم idالزم به ذکر است برای سرعت بیشتر میتوان از 
که قبال به آن اشاره شد نیز استفاده نمود





بعد از کلیک 
کردن چنین 

عبارتی ظاهر 
خواهد شد



سال حتما باید با 
--13همین شکل

وارد شود



ادامه

روزهای درسی را انتخاب میکنیم 
و مشخص میکنیم این درس نظارت دارد یا خیر

امتحان شفاهی در سیستم ثبت میشود یا خیرو

سپس با فشردن دکمه ثبت اطالعات 
را برای پردازش به سیستم ارسال 

میکنیم



مثل همیشه با این پیغام مواجه خواهیم 
.شد

حال به 
لیست 

کالس ها 
میرویم



در این قسمت اطالعات اجمالی کالس ها را مشاهده 
میکنیم

با کلیک روی قسمت های مختلف
به اطالعات دیگر دست پیدا 

:میکنیم
Id=>نمایش

کالس های در این پایه<=پایه 
اداطالعات کامل است<=نام استاد 

نمایش اطالعات کالس<=نمایش 
ه ویرایش اطالعاتی ک<=ویرایش 

در ثبت کالس وارد نمودیم
حذف کالس<=حذف 

کالسی که ”نمایش“بر روی دکمه 
متازه ایجاد کردیم کلیک میکنی



در این قسمت اطالعات 
اجمالی کالس را مشاهده 

میکنیم

پایین 
صفحه



در این قسمت مقداری از نام 
خانوادگی طالب را وارد نمایید تا 

طالبی که در سیستم ثبت 
شده اند و با عبارت شما 

مطابقت دارند را نمایش دهد



از لیستی که در پایین نمابش داده میشود شخص مورد نظر خود را انتخاب نمایید
از هم با اینکه اطالعات ثبت شده در سیستم دمو اتوماتیک ایجاد شده ولی ببا *

.استفاده از نمایش نام پدر تشابه به حداقل میرسد
.استفاده نماییدidدر موارد تشابه میتوانید از 



بعد از کلیک بر 
روی هر یک از 
افراد امکان وارد 
نمودن مجدد فرد 

دیگر فراهم است  و 
را میتوانید تمام افراد

یک جا وارد نمایید

اگر نیازداشته باشید میتوانید سطری که توسط 
سیستم اینجا ایجاد شده را کپی کنید تا برای 

.کالس های دیگر استفاده نمایید

در انتها دکمه 
ثبت را فشار 

میدهیم



با این پیغام مواجه مشویم که به 
معنی ثبت صحیح اطالعات در 

.سیستم میباشد

پایین صفحه



در پایین صفحه اطالعات افراد کالس 
نمایش داده میشود

و اگر اشتباهی رخ داده یا انتقال در کالس
یدصورت پذیرد میتوانید آنها را اصالح کن

توجه داشته باشید در صورت حذف فرد از
کالس نمرات او انتقال پیدا نخواهد کرد
ید البته اگر مجددا او را به کالس اضافه نمای
نمراتش در همان کالس قابل مشاهده 

.است

ه با کلیک بر روی این دکمه به صفحه ای ک
اطالعات آماده چاپ هستند ارجاع داده 

میشوید



اطالعات افراد در این صفحه لیست شده اند

یک سطر در باال و یک سطر در پایین صفحه قابل 
نوشتن هستند



در قسمت پایین تر در نمایش 
اطالعات کالس قسمتی برای ثبت
نمرات وجود دارد که میتوانید 

نمرات طالب را ثبت نمایید
ن اگر امتحان شفاهی فعال باشد به ای

شکل نمایش داده خواهد شد و در 
ستون سوم هم معدل نمایش داده 

میشود



در باالی صفحه میتوانید برای 
خروجی گرفتن از لیست حضور و 

دغیاب با توجه به ماه کلیک کنی

بر روی نمایش کلیک میکنیم



ا را چند گزینه در همین صفحه قابل ویرایش است که میتوانید آنه
ویرایش کنید

اثیر داردالبته در ثبت سیستم تاثیری ندارد و فقط در چاپ ت



د که خطوط توجه نمایید اگر می خواهید لیست به همین صورتی که مشاهده میکنی
Google Chromeیکی در میان رنگی هستند چاپ شود از مرورگر 

استفاده نمایید که در اسالید بعد به شما نمایش خواهیم دارد

Idبرای پرینت گرفتن از صفحه دکمهرا برای ثبت غیبت الزم داریم
Ctrl + P
را فشار دهید

اید از حالت یادتان باشد که برای پرینت گرفتن از لیست حضور و غیاب حتما ب
استفاده کنیدLandscapeافقی صفحه 



صفحه دکمهگرفتن برای پرینت 
Ctrl + P

دهیدرا فشار 



بر روی این دکمه کلیک کنید



تیک این گزینه را بردارید

تا زمانی که تنظیمات را 
عوض نکنید ، همین 

تنظیمات باقی خواهد ماند



حال دکمه پرینت را فشار دهید



ثبت غیبت
در این قسمت شما میتوانید غیبت اساتید و طالب را ثبت نمایید.
غیبت ثبت شده را موجه کنید
تاخیر ها را ثبت نمایید.
غیبت ها را مشاهده نمایید.
البته از صفحه مشخصات افراد هم میتوانید غیبت های او را مشاهده کنید



شخص را وارد idدر این فرم ها فقط 
کنید تا کالس های او را نمایش دهد و از
بین کالس ها انتخاب کنید که در چه 

درسی غایب بوده

تمام غیبت های این فرم فقط برای تاریخی که 
در باالی سایت تنظیم کرده اید ثبت میشود



اگر قبال غیبت را ثبت کرده 
باشید تکراری در سیستم 

!ثبت نخواهد شد



که در قسمت اگر بعدا غیبت ثیت شده را بخواهید موجه کنید فقط کافی است
غیبت موجه آن را مجددا وارد نمایید که همان غیبت موجه شود

ف غیبت با وارد بعد از ثبت غیبت اگر اشتباهی شده باشد میتوانید از قسمت حذ
آن ها را حذف نماییدidکردن 



از این قسمت میتوانید از 
لیست غیبت خروجی 

.بگیرید



جستجو

جستجو اطالعات افراد

جستجو اطالعات کالس ها

جستجو اطالعات طالب کالس

 (بعد از ثبت نمره)جستجو نمرات





از دکمه پرینت برای پرینت گرفتن از 
جستجویی که انجام داده اید میتوانید 

استفاده کنید



افرادی که نام رضا دارند را 
به ما نمایش میدهد

جدول قابلیت مرتب 
سازی دارد

دکمه پرینت
را 

میفشاریم



دو سطر قابل نوشتن در باال و 
پایین صفحه موجود است

اگر در پرینت تمامی این اطالعات را الزم ندارید 
میتوانید با دوبار کلیک کردن بر روی عنوان هر 

ستون ، آن ستون را حذف نمایید

آن * با دو بار کلیک بر روی عالمت 
ردیف از جدول حذف خواهد شد

refreshاگر دوباره صفحه را 

کنید اطالعاتی که حذف کرده
ع اید دوباره باز میگردند و در واق

تاثیری بر روی اطالعات 
سیستم ندارد



!بر میگردیم به صفحه اول
حال زمان آن رسیده که این قسمت را توضیح دهیم

شخص اطالعات آن را نمایش میدهدidدر سطر اول شما با وارد کردن 
.کالس اطالعات کالس نمایش می یابدidدر سطر دوم با وارد کردن 

.را برای شما چاپ کردیم که بعدا سریعتر به آنها دسترسی بیابیدidبه خاطر دارید که در لیست حضور و غیاب این *
در سطر سوم میتوانید لیست حضور و غیاب را سریع چاپ نمایید

.در سطر آخر لیست کلی حضور و غیاب تمام کالس ها را یک جا برای پرینت نمایش میدهد



 در انتها:

 اگر قابلیت ویژه ای الزم دارید که در سیستم گنجانده نشده میتوانید با ثبت تیکت در سیستمIHOZE.IRبه اطالع ما برسانید تا این قابلیت به سیستم

.افزوده گردد

 مثل

 غذا برای طالبثبت

 آنالین هزینه غذا وپرداخت...

لیست حسابداری

ارسال اتوماتیک غیبت ها برای طالب و مسئولین آموزش یا مسئولین گروه در پایان هر روز

ثبت حضور و غیاب به وسیله دستگاه انگشتی(FINGER PRINT)
سیستم خبری برای سایت

تغییر اطالعات توسط خود طالب

 نمایش کارنامه طالب

مدیریت پیامکی اساتید برای حضور و غیاب ها

و...


