
 بِ ًام خذا

پس از باز ضذى هراجعِ ًوَدُ    www.javaddp1.irبِ هٌظَر هطاّذُ هَارد اًضباطی ٍ ًورات داًص آهَزاى ابتذا بِ سایت 

کلیک « ٍرٍد » دکوًِام کاربری ٍ کلوِ عبَر را ٍارد ًوَدُ ٍ بر رٍی « ٍرٍد بِ ساهاًِ » سایت در باالی سایت ٍ در قسوت 

 .هی کٌین 

 

 ٍرٍد بِ ساهاًِ – 1ضکل 

. در صَرت درست ٍارد کردى ًام کاربری ٍ کلوِ عبَر ًام داًص آهَز در باالی سایت ًوایص دادُ خَاّذ ضذ

تغییر کلمه عبور 

. (1-1ضکل )بِ هٌظَر تغییر کلوِ عبَر بر رٍی ًام داًص آهَز کِ در باالی صفحِ ًوایص دادُ ضذُ است کلیک هی کٌیذ   
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جذیذ کلوِ  کلیک کردُ ٍ در پٌجرُ «تغییر کلوِ عبَر»با کلیک بر رٍی ایي گسیٌِ پٌجرُ ای باز خَاّذ ضذ بر رٍی گسیٌِ   

( 1-2ضکل . )عبَر جذیذ را تعییي هی کٌین

 

 1-2ضکل 

مشاهده نمرات دانش آموز  

زیٌِ تَاًیذ گّوچٌیي در ایي هٌَ هی.  ( 2ضکل )را اًتخاب هی کٌین« هطاّذُ ًورات » گسیٌِ ی «  داًص آهَز» از هٌَی      

ّوچٌیي با اًتخاب گسیٌِ پیاهک ّای دریافتی در  .هطاّذُ کارًاهِ داًص آهَز اًتخاب ًوائیذبرای را ًیس «  کارًاهِ ٍ ًوَدار» 

 .صَرتیکِ پیاهکی از طریق سیستن برای ضوا زدُ ضذُ است از آى هطلع ضَیذ

 

 اًتخاب هطاّذُ ًورات از هٌَی داًص آهَز – 2ضکل 



ّواًطَر کِ در ضکل هطاّذُ هی کٌیذ ( . 3ضکل ) گسیٌِ ًورات داًص آهَز را هطاّذُ خَاّیذ ًوَد پس از اًتخاب ایي 

(. ّفتِ آخر هْر هی باضذ)  4ٍ هْر ( ّفتِ اٍل هْر )  1خَاّذ بَد کِ هٌظَر از هْر ( 4تا هْر  1هْر ) ًورات بصَرت 

اگر آزهًَْای ّواٌّگ دیگری برگسار ضذُ باضذ در ایي لیست خَاّذ آهذ کِ هی تَاًیذ با اًتخاب آى از ًورات داًص ّوچٌیي 

 .آهَز در آى آزهَى هطلع ضَیذ

 

 هطاّذُ ًورات داًص آهَز – 3ضکل 

 

ٍ ٍجَد دارد کِ هی تَاًیذ با اًتخاب تاریخ هَرد ًظر « گسارش اًضباطی » گسیٌِ ای با ًام « داًص آهَز » ّوچٌیي در هٌَی 

 .(5ضکل ) از هَارد اًضباطی داًص آهَز ًیس هطلع ضَیذبا باز ضذى صفحِ ای جذیذ « تَلیذ » سپس اًتخاب دکوِ 

 

 هطاّذُ هَارد اًضباطی – 4ضکل 



 

ًوًَِ ای از گسارش اًضباطی  – 5ضکل

 


