
 ی بسمه تعال 

 سالم و عرض ادب با

 به کاربران و همراهان خود در نظر دارد ورود اطالعات شتر یارائه خدمات کاملتر و ب یدر راستا اموزیدا

 . انجام دهد گانیمجموعه شما را بصورت را هیاول

 اعالم شده ،ثبت و به شما یو طبق زمانبند یشتریاطالعات ارسال شده مدرسه ، با دقت ب نکهیا جهت

 .دیینما تیرا رعا شودیداده م حیرا که در ادامه توض  یگردد؛ لطفا موارد لیتحو

 :مرحلهدر دو  هیارسال اطالعات اول  -1
 

 یکی)اعالم شماره تماس    به همراه شماره تماس ها  نیاطالعات دانش آموزان و والد  اول:مرحله   •
 )است یالزام نیوالد از

 (وست یپ لی)مطابق با فرمت فا یبرنامه کالس ران،یاطالعات پرسنل، دب دوم:مرحله  •
 

واحاد ثبات ارساااال نگردد، ثبات اطالعاات انجاام   یکاه اطالعاات باه تاااورت کاامال برا یتاا زماان -2
 .شد نخواهد

لذا در  ردیپذ یانجام م گانیبار اول به تورت را یالزم به ذکر است که ثبت اطالعات فقط برا -3
لطفا پس   باشدی م  شیرایو  ای  ر ییتغ  ازمندیو چنانچه ن  دییدقت الزم را مبذول نما  اطالعات  ارسال 

 .اطالعات ارسال شود راتییتغ از اعمال
 باشد یم رشیاکسل ارسال شده قابل پذ لی اطالعات فقط در فرمت فا دیلطفا مد نظر داشته باش -4

ثبت و در  یروز کار5. اطالعات پس از  دییمتفرقه اجتناب نما یارسال اطالعات در فرمتها از
 .داده خواهد شد لیتحو شما سامانه به

 یخروج  –واحد ثبت باشد )عکس    یاز فرمت ارائه شده از سو  ر یکه فرمت اطالعات غ   یدر تورت -5
اضافه خواهد  یروز کار7ثبت اطالعات در پرتال   یاکسل / ورد متفاوت و...( به بازه زمان یها

 .دیگرد
به نام کالس  تیجدا مربوط به خودش باشد و نام ش تیدانش آموزان هر کالس در ش یاسام -6

 .باشد
 ...و یدر برنامه کالس راتییدانش آموزان و هرگونه تغ ییجابه جا ایکاربران  شیدر تورت افزا -7

 .باشد یبه عهده مدرسه م ثبت
 .ثبت پرسنل با ذکر سمت باشد -8
 .به همراه نام درس ثبت شود ر یکه حتما نام دب دیتوجه داشته باش یدر ثبت برنامه کالس -9



 .باشد یرقم 11 دیهمراه حتما با ی،شماره ها دیهمراه دقت نظر داشته باش یدر ورود شماره ها -10
 
در اما  .باشد یواحد ثبت م یاکسل از سو لیفا  افتیروز پس از در 4تا اطالعات  لیزمان تحو ❖

ی  مدرسهفا تا زمان ثبت اطالعات کامل لطکامل نشده است، ا تورتیکه اطالعات مدرسه شم
 رمایید.گ فبا پشتیبانی هماهن موضوع را و؛ آنرا ارسال نفرمایید ،در اکسلخود 

آن به عهده  یها نهیشده باعث اتالف وقت در واحد ثبت شده که هز نکات ذکر  تیعدم رعا ❖
 . باشد یم مدرسه

 .گردد   ی خدمت شما ارسال م   وست ی اکسل مربوطه به پ   ل ی ا ف 

 .میخرسند اریبس  می؛ در کنار مجموعه شما هست99-1400  یلیسال تحص نکهیا از

 ؛احترام با

 اموز ی دا   ی بان ی پشت   واحد


