گام اول :ورود به سایت
 لطفا از مرورگر  Mozilla Firefoxبرای باز کردن سایت مدرسه (  ) sabaschool.irاستفاده
نمایید.
 مقطع تحصیلی دانش آموز را انتخاب کنید.

گام دوم  :ورود به صفحه شخصی
 بر روی قسمت ورود کاربران کلیک می کنیم:

گام دوم  :ورود به صفحه شخصی
 به صورت پیش فرض نام کاربری و کلمه عبور برای والدین ،شماره تلفن همراه مادر در نظر گرفته
شده است(.نام کاربری و کلمه عبور دانش آموزان کدملی آن هاست)
 حتما بعد از اولین ورود کلمه عبور را تغییر دهید و کلمه عبور جدید را به خاطر بسپارید.
 اگر وارد نشد ،در صورتی که از صحت اطالعات وارد شده اطمینان دارید ،با مدرسه تماس بگیرید.
تلفن همراه مادر

گام سوم  :بهره مندی از امکانات میز کار
 در میز کار خالصه ای از امکاناتی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را می بینید.
 از طریق منوی سمت راست می توانید به کلیه امکانات صفحه کاربری دسترسی داشته باشید.

گام چهارم  :تغییر کلمه عبور
 توصیه میشود پس از اولین ورود از بخش مشخصات کاربری ،کلمه عبور خود را تغییر دهید.
 مسئولیت امنیت و حفظ کلمه عبور با شما خواهد بود.

گام پنجم  :چک کردن صندوق پیام
 در صورتی که پیام جدیدی داشته باشید ،در این قسمت نمایش داده می شود.
 با مشاهده صندوق پیام ،می توانید کلیه پیام های دریافتی را مشاهده نمایید.
 لیست پیام های ارسالی خود را نیز از داخل صندوق پیام می توانید ببینید.

گام ششم  :ارسال پیام برای انجمن ،کادر آموزشی یا اداری






از منوی سمت راست و بخش ارسال پیام ،ارتباط با اعضای سایت را انتخاب می کنیم.
عنوان گیرنده را (کادر اداری/کادر آموزشی/انجمن اولیا و مربیان) را انتخاب می کنیم.
از لیست باز شده افرادی را که میخواهیم انتخاب کرده و به ستون چپ منتقل می کنیم!
موضوع پیام و متن پیام را نوشته و تاریخ انقضا را خالی می گذاریم.
در صورت نیاز فایل ضمیمه را از قسمت  Browseانتخاب کرده و در نهایت پیام را ارسال می کنیم.

گام هفتم :مشاهده ریز نمرات کالسی دانش آموز
 تعداد ریز نمرات کالسی دانش آموزان در میز کار نمایش داده می شود .برای رویت بر روی اطالعات
بیشتر کلیک کنید.
 ماه یا ماه های مورد نظر را انتخاب نمایید.
 چنانچه درس و آزمون همه موارد باشد،نمرات کلیه
دروس و آزمون های ماه های انتخاب شده نمایش داده
می شود.
 با انتخاب حالت ساده بر روی نمایش کلیک کنید.

گام نهم :مشاهده کارنامه های ماهانه و نیم سال
 نمونه کارنامه ریزنمرات کالسی

 از منوی سمت راست و بخش
گزارش تحصیلی و انضباطی می توانید
کارنامه های ماهانه و  ...را ببینید.
 ماه مورد نظر را انتخاب کنید.
 چنانچه دانش آموز سال قبل در
دبیرستان صبا تحصیل کرده باشد ،با
انتخاب سال تحصیلی گذشته میتواند
کارنامه پایان سال سال  93/94را
رویت کند.

گام دهم :مشاهده پرونده انضباطی
 از میز کار و یا پرونده انضباطی در منوی سمت راست
می توانید موارد انضباطی ماه انتخاب شده را ببینید.
اگر تمایل دارید کلیه موارد انضباطی همه ماه ها را ببینید،
با ماوس از اولین ماه را انتخاب و تا پایین بکشید تا همه
ماه ها انتخاب شوند.

با تشکر از توجه شما
 سواالت و یا اشکاالت شما را از طریق پیام رسان پاسخگو خواهیم بود.
برای این منظور می توانید به کادر اداری خانم ها شادی جوانمردی ،مانا ملک پور و یا
سمیرا افتخارنوری پیام دهید.
 با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در ارتقای کیفیت وبسایت مدرسه یاری
نمایید.
 ویژه نامه آموزشی تکمیلی در آینده بر روی وبسایت قرار خواهد گرفت.

