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 هاکالسمشخصات 

 
اند در هر توباشد. این تعریف میهدف از این قسمت سیستم تعریف و یا اصالح مشخصات کالسهای فیزیکی مدرسه می

 هاییگروه-های قبلی خود باشد. بدیهی است که در هر یک از این کالسها تعدادی از درسسال و دوره متفاوت از سال و دوره

شوند ارائه و تدریس خواهند شد. لذا این امکان نیز وجود دارد که این درس ستم تعریف میکه برای سال و دوره جاری سی

 کالس صورت گیرد. تنظیم برنامه هفتگیها و زمان ارائه آنها در این کالس مشخص و در واقع گروه

 شود:ای به شکل زیر ظاهر میبا ورود به این بخش پنجره-1
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 کلیک کنید. در این پنجره شماره کالس، نام کالس، رشته و پایه را تعیین کنید. جدیدبرای تعریف کالس روی -2

دهد که اند. هر خط این جدول نشان میهای اختصاص داده شده به این کالس لیست شدهدر قسمت زیرین فرم، درس گروه

گردد. تنظیم برنامه هفتگی برای یک یکی از روزهای هفته در این کالس ارائه می این درس گروه حداقل در یک تک زنگ در

م های سیستکالس در ادامه همین بخش و تنظیم برنامه هفتگی برای یک درس گروه جداگانه در بخش تعریف درس گروه

 توضیح داده خواهد شد.

 

 
 

 تنظیم برنامه هفتگی: -3

شود، در قسمت پایین شمایی از برنامه هفتگی عمومی برای یک کالس در یک تصویر فوق مشاهده می همانگونه که در

تک زنگ برای هر روز هفته رسم شده است. در هر سلول از این شکل  12زنگ و  6مدرسه با مشخص کردن روزهای هفته و 

ابل هایی که قگروه-ای به شکل زیر شامل درسگروه قرار گیرد. روی سلول مورد نظر کلیک کنید پنجرهتواند یک درسمی

 گروه مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه تأیید را بفشارید. نام درسشود درسانتخاب برای این سلول هستند نمایش داده می

 شود.و گروه در سلول درج می

 تکمیل شده باشند. هامشخصات درس گروهها قبالً باید از طریق گزینه گروهشایان ذکر است درس
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گروه صفر را که در ردیف اول گروه از یک سلول، درسبرای حذف درسگروه از یک خانه: حذف یک درس

 ها وجود دارد)تصویر زیر( برای آن سلول انتخاب کنید.گروهدرس

 
 

  را بزنید. حذفو یا  اصالحبرای اصالح و یا حذف یک کالس، کالس مورد نظر را انتخاب کرده و کلید -3
 

 کالمی زیبا از امام علی )ع(:

ن اگر مهربان باشی، تو را هب داشتن انگیزه اهی پنهان متهم میکنند. ولی مهربان باش.  ای مالک! بدا
کار باش. کار باشی فریبت می دهند، ولی شریف و ردست  اگر شریف و ردست

 نیکی اهی امروزت را فراموش می کنند، ولی نیکوکار باش.
 بهترین اهی خودت را هب دیگران ببخش، حتی اگر اندک باشد.

 رد انتها خواهی دید آنچه می ماند میان تو و خدای توست، هن میان تو و مردم.....
 «نهج البالهغ » 
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