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مشخصات درس-گروهها
در این بخش میتوان انواع درس-گروههای الزم برای استفاده در سایر بخشهای سیستم نظیر انتخاب واحد و ورود
نمرات و ...را تعریف و یا اصالح نمود .در ضمن میتوان برای هر درس-گروه تعریف شده برنامه هفتگی ارایه و آن را در ساعات
مختلف روزهای هفته و در کالسهای مختلف در سیستم وارد نمود.

با ورود به این بخش سیستم صفحهای مطابق شکل زیر را نمایش خواهد داد.

در صفحه باال فهرست مشخصات تمامی درس گروههایی که تاکنون در سیستم برای سال و دوره و مدرسه جاری تعریف
شدهاند درج شده است.
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تعريف درس گروهها :در این سیستم درس–گروه فقط برای سوابق غیرانتقالی و غیرتطبیقی تعریف میشود لذا در ثبت
سوابق انتقالی و تطبیقی احتیاجی به تعریف اولیه درس گروه نمیباشد .همچنین برای ثبت سوابقی از قبیل نمرات مربوط
به تغییر رشته و یا جبران معدل نیز درس گروه جدیدی تعریف نخواهد شد .بطور خالصه اینکه درس گروههای تعریف شده
صرفاً مربوط به مدرسه جاری سیستم میباشند .سه نوع از درس-گروههای مختلف قابل تعریف شدن میباشند:
الف) درس-گروههای حضوری :این نوع شامل واحدهای اصلی و معمولی ارایه شده در آموزشگاه میباشند که برای آنها
در طول سال تحصیلی کالس تشکیل خواهد شد و بصورت حضوری تدریس میشوند .همه دانشآموزان ثبتنام شده در
مدرسه حق دارند تا در چهارچوب آییننامههای آموزشی نسبت به انتخاب هریک از آنها در مجموعه انتخاب واحد خود اقدام
کنند .برای این نوع از درس-گروهها حتماً باید معلم مشخص و زمانبندی هفتگی مناسبی تخصیص داده شود.
ب) درس-گروههای غيرحضوری :برای این نوع از درس-گروهها که طبق قواعد خاصی قابل تعریف میباشند در آموزشگاه
کالس مشخصی در طول سال تحصیلی ارایه نخواهد شد و برنامه هفتگی و سقف ظرفیت پذیرش هم وجود ندارد .بلکه ارایه
آنها صرفاً به منظور برگزاری یک آزمون نهایی خواهد بود .این درس-گروهها قطعاً اختصاص معلم خواهند داشت و در
ارزشیابی نحوه محاسبه نمرات سالیانه بصورت تک نمرهای عمل خواهند کرد .در سیستم معموالً به اینگونه درس-گروهها
شماره گروه  999تا  99999اختصاص داده میشود.
ج) درس-گروههای مهارتی :این نوع از درس-گروهها از جهاتی مشابه با گروه غیرحضوری هستند با این تفاوت که برای
آندسته از درسها تعریف میشوند که در شاخههای فنیوحرفهای و یا کاردانش ارایه شده و آموزش در آنها به معنی مهارت
آموزی است و اینگونه مهارت آموزیها نیز معموالً در کارگاههای آموزشی خارج از مدرسه انجام میپذیرد در مورد این
درس-گروهها ارزشیابی آنها با برگزاری یک آزمون در داخل و یا خارج از مدرسه و بصورت تک نمرهای صورت خواهد پذیرفت
و این تک نمره بصورت نمره نهایی او در سیستم ثبت خواهد شد .برای این نوع از درس-گروهها تخصیص معلم نیز ممکن
است صورت گیرد و لیست کالسی نیز میتواند چاپ شود .در سیستم معموالً به اینگونه درس-گروهها شماره گروه  999تا
 99999اختصاص داده میشود.
در این بخش برای تعریف و یا اصالح یک درس-گروه ابتدا باید نوع آنرا مطابق با گروههای سهگانه باال مشخص نمود .با
انتخاب هر یک از انواع ذکر شده در پنجره میان صفحه فقط درس-گروههای مطابق با نوع انتخاب شده ظاهر خواهد شد.
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درس گروه جديد :با زدن این کلید میتوان اقدام به تعریف فقط یک درس-گروه جدید از نوع مشخص شده نمود .در این
صورت پنجرهای به شکل ظاهری زیر ظاهر میشود.

مدل گروه :مدل گروه شامل جاری و جاری ردی است که هر دو مورد در موضوع مهارت کاردانش استفاده میشود گروه
جاری به جای نمره  99/99و جاری ردی به جای  99/99در سیستم تحت داس قبلی استفاده میشد .و از این پس نیازی
به ثبت نمرات مذکور در لیست دبیر نمیباشد کافی است این افراد در یک گروه درس سازماندهی شوند .به این ترتیب به
منزله جاری و ردی تلقی میشوند.
برای ایجاد یک درس-گروه جدید اطالعات کادر مشخصات درس-گروه را تکمیل کنید .به این منظور با فشردن دکمهای که
روی آن سه نقطه است جدول دروس به صورت زیر ظاهر میشود.
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از لیست دروس ،درس موردنظر را انتخاب کنید وبا کلیک ،آن را رنگی کرده و سپس دکمه تأييد را بفشارید .سپس به همین
روش دبیر آن درس را برگزینید لیست دبیران به صورت زیر ظاهر میشود دبیر آن درس را انتخاب و دکمه ثبت را بزنید.

انتخاب آموزشگاه و سال و دوره هم غیرفعال و از قبل مطابق با تعریف جاری سیستم پر خواهند بود .ظرفیت کالس بصورت
پیش فرض پر شده است .وظیفه کاربر در این قسمت وارد کردن کد درس و شماره گروه آن و نام معلم مربوط آن میباشد.
بدیهی است که درس-گروه تعریف شده نباید قبالً در سیستم سابقه داشته باشد .در قسمت پایین صفحه میتوان کالسی
که در آن این درس تدریس خواهد شد را مشخص نمود به این منظور برروی روز و ساعت مورد نظر کلیک نمایید تا پنجره
زیر پیدا شود از لیست کالسها ،کالس مورد نظر را انتخاب کرده کلید تأیید را بفشارید.
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حذف :با زدن این کلید میتوان یک درس-گروه تعریف شده را از سیستم حذف نمود .پیش شرط الزم برای حذف یک
دزس-گروه از سیستم این است که برای این درس-گروه هیچ انتخاب واحدی وجود نداشته باشد .با زدن این کلیدِ سیستم
ابتدا پنجره ای ظاهر می شود که روی دکمه ی  YESکلیک کنید .سپس پنجرهای به شکل ظاهریِ مشابه با پنجره مورد
اصالح که شکل آن در ادامه نمایش داده میشود ظاهر خواهد شد .در این پنجره اگر قسمت دانشآموزان مرتبط با این
درس-گروه خالی نباشد به معنی شرکت این درس-گروه در انتخاب واحد مربوط به این دانشآموزان میباشد .این امر
همانگونه که توضیح داده شد موجب جلوگیری از حذف این درس-گروه از سیستم خواهد شد .در اینصورت دکمه تأييد
خاموش و غیر فعال خواهد بود و وجود انتخاب واحد در کادر زرد رنگ باالی صفحه تذکر داده خواهد شد.

اصالح :وظیفه این قسمت اصالح مشخصات تعریف شده برای یک درس-گروهِ قبالً تعریف شده است .همچنین در این
قسمت میتوان برنامه هفتگی درس-گروه مورد نظر را نیز اصالح نمود .برای انتخاب این قسمت ابتدا باید بر روی لیست
درس-گروهها سطر مورد نظر را با کلیک کردن انتخاب نمود .در غیر اینصورت این کلید کار نکرده و سیستم پیام خطا
خواهدداد.
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پس از فشردن این کلید پنجرهای به صورت زیر ظاهر خواهد شد.

در قسمت سمت چپ باالی این پنجره فهرست مشخصات دانشآموزانی که این درس-گروه را در مجموعه انتخاب واحد خود
اخذ کردهاند درج شده است .اگر در این لیست دانشآموزی وجود داشته باشد به این معنی است که این درس-گروه در
عملیات انتخاب واحد شرکت داده شده است و لذا مشخصات اصلی آن نظیر کد درس و شماره گروه و مدل گروه قابل تغییر
نیست زیرا در صورت تغییر این مشخصات اسناد انتخاب واحد دارای کدهای درس-گروه ناشناخته و غیرمعتبر خواهند شد
و این امر موجب خدشهدار شدن سوابق تحصیلی دانشآموزان خواهد شد.
حذف يک تک زنگ از برنامه :در پنجره برنامه هفتگی باید تک زنگ مورد نظر را با کلیک کردن موس بر روی سطر
مربوط به آن انتخاب و سپس از لیست کالسها اولین ردیف که صفر است انتخاب کنید با این کار تک زنگ انتخاب شده از
برنامه هفتگی تعریف شده برای این درس-گروه حذف و فهرست برنامه هفتگی بروز خواهد شد.
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