راَىمای استفادٌ از سایت مذرسٍ تًاوا
جْت استفادُ ادهیي (هؼاٍى فٌاٍری هذارس) اس سایت اتتذا تایذ ٍارد تخص هذیزیت ٍب سایت کِ در اختیار هذارس لزار دادُ ضذُ ضَیذ .تِ
ػٌَاى هثال هی خَاّین ٍارد سایت هذرسِ تَاًا ضذُ ٍ سایت را هذیزیت ًوایین .ایي تخص هذیزیت سایت فمظ در اختیار هذارس لزار هی گیزد
تا تتَاًذ پل ارتثاعی هذارس تا ٍالذیي تاضذ تا اس ػولکزد فزسًذاى خَد ٍ اتفالات هذرسِ هغلغ گزدًذ.
پس چیشی کِ ها در اختیار داًص آهَساى ٍ ٍالذیي آًْا هی گذارین آدرس سایت هذرسِ است تا اٍلیاء تتَاًٌذ ٍارد سایت ضذُ ٍ اس اهکاًات آى
جْت اعالع اس ٍضؼیت فزسًذ خَد در هذرسِ استفادُ ًوایٌذ.
تزای ایٌکِ ٍارد سایت ضَیذ تایذ اس دکوِ  startتزًاهِ  Internet Explorerیا  Google Chromeیا  Mozilla firefoxرا تاس ًوَدُ ٍ
در لسوت آدرس سایت ،آدرس سایت هذرسِ یا آدرس تخص هذیزیت سایت هذرسِ را ٍارد ًوائیذ.

سایت هذرسِ ٍ تخص هذیزیت سایت در اختیار هذارس لزار دادُ ضذُ است .تٌاتزایي تا ٍارد کزدى ػثارت  /managementتِ آخز سایت
هذرسِ خَدتاى هی تَاًیذ پٌل هذیزیت سایت هذرسِ را تاس ًوائیذ .هثالً اسن هذرسِ ها تَاًا است .سایت هذرسِ هثالی ها در ایي راٌّوا:
 ٍ www.Tavanaschool.irهی خَاّین ٍارد تخص هذیزیت سایت هذرسِ تَاًا ضَین کِ ػثارت  /managementرا تِ آخز آى اضافِ

هیکٌین .پس اس ٍارد ًوَدى آدرس هذیزیت پٌل سایت هذرسِ  ،ضوا تا تخص دریافت ضٌاسِ ٍ کذ رٍتزٍ خَاّیذ ضذ تا تِ ضوا اجاسُ دستزسی
دادُ ضَد کِ اس عزف ضزکت در اختیار هذارس لزار خَاّذ گزفت.

سپس ضوا ٍارد پٌل کارتزی خَد خَاّیذ ضذ .هٌَّایی کِ در سوت راست صفحِ هطاّذُ هی کٌیذ هَاردی ّستٌذ کِ تِ ضوا اهکاى گذاضتي
هتي ،پیًَذ ،ػکس ٍ  ...را هی دّذ تا سایت ضوا درتزدارًذُ تواهی اتفالات هذرسِ تاضذ.

گشیٌِ اخثار کِ جْت اعالع رساًی ّا تِ داًص آهَساى یا ٍالذیي آًْا در ًظز گزفتِ ضذُ است .در ایٌجا تِ راحتی هی تَاًیذ اخثار هذرسِ را
تگذاریذ کِ ّن َّضوٌذ ٍ اتَهاتیک تز رٍی گَضی اًذرٍیذ اٍلیا لاتل هطاّذُ خَاّذ تَد ٍ ّن اس عزیك سایت لاتل رؤیت هیثاضذ.
تا کلیک تز رٍی گشیٌِ "اخثار" ٍ سپس سدى دکوِ "ثثت خثز" هغاتك تصَیز سیز هحیظ ٍیزایطی جْت ًَضتي هغالة خَد خَاّیذ یافت.

محیط نوشتن متن خبر) این ویرایشگر در منوهای دیگر هم کاربرد دارد)

اتسارَای يیرایش مته (از سمت راست تٍ ترتیة)
جْت کطیذى خظ
تٌظین هتي اس لحاػ فاصلِ تیي کلوات
راست چیي کزدى هتي
ٍسظ چیي کزدى هتي
چپ چیي کزدى هتي
رًگ پس سهیٌِ هتي
رًگ خَد هتي
لیٌک کزدى هتي کِ تا کلیک رٍی آى کارتز را تِ یک آدرس ایٌتزًتی (پیًَذ) ّذایت کٌذ .تایذ پس اس ًَضتي آدرس یا هتي یا کلوِ
تؼذ اس ًَضتي آى را اًتخاب ًواییذ ٍ سپس تا سدى

آدرس سایتی کِ لصذ داریذ آى هتي یا جولِ یا  ...تِ آى رجَع ًوایذ را

تٌَیسیذ.

تا سدى دکوِ لیٌک دٍ گشیٌِ سیز ظاّز هی گزددUnlink .2 Insert Link .1 :
گشیٌِ اٍل را کِ تشًیذ کادر سیز ظاّز هی گزدد تا آدرس سایتی کِ هیخَاّیذ آى جولِ یا کلوِ ٍ  ....تِ آى هزاجؼِ کٌذ ٍ تزای کارتز
تاس ًوایذ را ٍارد کٌیذ.

اکٌَى در جولِ " لغفا تِ سایت تَاًا هزاجؼِ ًوائیذ " کلوِ تَاًا تِ آدرس  www.Tavanaschool.irپیًَذ خَاّذ ضذ کِ تا
کلیک رٍی کلوِ "تَاًا" کارتز تِ ایي سایت ّذایت خَاّذ ضذّ .وچٌیي اگز تخَاّیذ در هتي تاى لیٌک اضافِ کٌیذ ٍ تِ کارتز

تگَییذ کِ تِ سایت هَرد ًظز هزاجؼِ کٌٌذ ّن هی تَاًیذ تا سدى گشیٌِ

ٍ سپس گشیٌِ "ّ "insert linkویي کادر را هطاّذُ

ًوائیذ .سپس آدرس سایت را ّن در لسوت ّ ٍ URLن در لسوت ٍ Textارد ًواییذ تا در هتي لزار گیزد ٍ تِ کارتز اهکاى کلیک را
تذّذ.

هتي تِ صَرت سیز خَاّذ ضذ.

ایي گشیٌِ ضویوِ کزدى فایل تِ هتي کِ تا کلیک تز رٍی آى فایل هَرد ًظز داًلَد هی گزدد .هثالً پس اس سدى ایي گشیٌِ فایل هَرد
ًظز هاًٌذ فایل  ٍ pdfیا اکسل ٍ یا  .... ٍ wordرا اًتخاب هی کٌیذ تا داًص آهَس یا ٍالذیي تز رٍی آى کلیک کزدُ ٍ آى را داًلَد
کٌٌذٌّ .گاهی کِ گشیٌِ

را هیشًیذ کادر سیز ظاّز هی گزدد کِ تا سدى دکوِ  Choose Fileفایل خَد را اًتخاب هی کٌیذ.

گذاضتي فیلن (هثالً اس آپارات) تِ عَری کِ تا کلیک تز رٍی آى فیلن پخص هی ضَد .تایذ کذ  iframeفیلن را در آى کپی کٌیذ.
فیلن هَرد ًظز اس هذرسِ تاى را کِ داریذ در آپارات تگذاریذ ٍ یا حتی فیلن آهَسضی کِ اس آپارات یافتِ ایذ را هیتَاًیذ در هتي سایت
تگذاریذ.
تِ ػٌَاى هثال فیلن خَد را در آپارات گذاضتیذ ٍ اکٌَى هیخَاّیذ در هتي تگذاریذ تا اٍلیا تا کلیک تز رٍی آى فیلن را هطاّذُ
ًوایٌذ .در سایت آپارات کِ فیلن سیز را گذاضتین در تصَیز سیز ،اس لسوت هطخص ضذُ تا کادر لزهش ،هی تَاًیذ کذ را تزداریذ.

تا سدى ػثارت "ٍیذئَ در سایت ضوا " کادر سیز را هطاّذُ خَاّیذ ًوَد.

حاال رٍی ػثارت "اًتخاب ًَع کذ ٍ اًذاسُ ًوایص" کلیک کٌیذ.

حاال تؼذ اس سدى دکوِ "کذ  ٍ "iframeسپس اًتخاب اًذاسُ ًوایص کادر فیلن تا یکثار کلیک رٍی کادر کذ ٍ کلیک راست رٍی آى ٍ سدى
گشیٌِ  Copyکذ را تزداریذ.

اکٌَى در ّواى هتي سایت هذرسِ کِ تا سدى دکوِ

ظاّز ضذُ تَد هتي را  pasteکٌیذ ٍ دکوِ  insertرا تشًیذ.

ًتیجِ کار لزار گزفتي فیلن در هتي اخثار ضوا ،هتي ٍتالگ ضوا ٍ  ....در سایت هذرسِ هی تاضذ.

ایي گشیٌِ جْت گذاضتي تصَیز تا سدى دکوِ  ٍ Choose fileسپس اًتخاب تصَیز اس هسیز تکار هیزٍد.

تؼذ اس اًتخاب تصَیز تا حجن کوتز اس  150کیلَتایت تصَیز در هتي لزار هی گیزد.

گذاضتي خظ سیز هتي هؼوَالً جْت تاکیذ تز اّویت آى جولِ یا کلوِ
هؼوَالً در جوالت اًگلیسی جْت ایتالیک کزدى
جْت ضخین کزدى للن ٍ تزجستِ ًطاى دادى جولِ
اًتخاب ًَع للن تزای جولِ یا پاراگزاف

مىًَا
تِ صَرت پیص فزض چْار هٌَ در سایت لزار دارد .اها تٌا تِ ًیاس هذرسِ هیتَاى هٌَّایی تِ سایت اضافِ کزد ٍ در هٌَّا اعالػات هَرد
ًظز را گذاضت .هثالً جْت اضافِ کزدى هٌَی تزًاهِ تغذیِ ٍ هؼزفی تزًاهِ غذایی رٍساًِ داًص آهَساى ضوا هی تَاًیذ تا سدى گشیٌِ سیز
یک هٌَ را ایجاد کٌیذ.

تا سدى دکوِ "هٌَی جذیذ " تِ گشیٌِ ّای سیز دستزسی خَاّیذ یافت.

هٌَی پیًَذی کِ تا ٍارد ًوَدى ػٌَاى ٍ سپس آدرس سایت یا لیٌک هَرد ًظز صزفاً یک هٌَیی است کِ داًص آهَساى ٍ یا ٍالذیي تا کلیک
رٍی هٌَ تِ سوت آدرس سایت هَرد ًظز ضوا ّذایت هی گزدًذ .هثالً یک هٌَی آسهَى للوچی هی تَاًیذ تساسیذ کِ داًص آهَساى تا کلیک
رٍی هٌَ تِ سایت للوچی ّذایت گزدًذ .در لسوت "ػٌَاى" ػٌَاى هٌَ ٍ در لسوت "آدرس پیًَذ" آدرس لیٌک سایت را ٍارد کٌیذ.
در صَرتی کِ تز رٍی "هٌَی هتي" کلیک کٌیذ یک ٍیزایطگز تزای ضوا تاس خَاّذ ضذ تا تتَاًیذ اعالػات هَرد ًظز خَد اػن اس هتي ،فایل،
لیٌک ،فیلن ٍ یا ػکس ّای هَرد ًظز خَد را تگذاریذ.

تؼذ اس سدى دکوِ ثثت هٌَ ایجاد هی گزدد کِ تا کلیک رٍی هٌَ کارتزاى هی تَاًٌذ تزًاهِ ّفتگی تغذیِ را تثیٌٌذ.

اوتخاب روگ قالة
رًگ سایت ضوا را هی تَاًذ تِ رًگ ًارًجی ،آتی ٍ یا در رٍسّای ٍفات ائوِ تِ رًگ هطکی درتیاٍرد.

اسالیذشً
تصاٍیزی کِ در صفحِ اٍل سایت پطت سز ّن ًوایص دادُ هیطًَذ اسالیذضَ ّستٌذ .تزای ایٌکِ تتَاًیذ آًْا را تغییز دادُ ٍ ػکس ّای
هذرسِ خَد را تگذاریذ هی تَاًیذ اس ایي هٌَ استفادُ کٌیذ.

تا سدى گشیٌِ "اسالیذ جذیذ" ٍ سپس پز کزدى هَارد سیز هی تَاًیذ یک تصَیز تِ اسالیذضَ اضافِ ًواییذ.

چٌاًچِ ضوا یک هٌَ یا اخثار ایجاد کٌیذ یؼٌی هثالً اخثار هزاسن ضة یلذا کِ در آى هی خَاّیذ اتفالات ٍ هزاسن ٍ جطي آى را تَضیح دادُ ٍ
یا ػکس ّای آى را درٍى صفحِ تگذاریذ هی تَاًیذ تِ ػٌَاى ًوًَِ یک ػکس اس هزاسة ضة یلذای هذرسِ در اسالیذ ضَ اًتخاب کزدُ ٍ
سپس آدرس اخثار هزاسن ضة یلذا را در لسوت "آدرس پیًَذ" ٍارد ًوائیذ .اگز در لسوت "آدرس پیًَذ" ّن چیشی ٍارد ًکٌیذ،ػکس ّا فمظ
تِ صَرت اسالیذضَ در صفحِ اٍل سایت تِ تزتیة ًوایص دادُ خَاٌّذ ضذ.

جمالت قصار
سخٌاى تشرگاى ،اهاهاى ٍ  ..را هی تَاًیذ تا سدى دکوِ سیز اضافِ ًوائیذ.

تا سدى "جولِ جذیذ" کادر سیز ظاّز هی گزدد کِ تا پز ًوَدى هَارد آى ٍ سدى دکوِ "ثثت" جولِ تِ هجوَػِ جوالت اضافِ خَاّذ ضذ ٍ در
صفحِ اٍل سایت تِ ًوایص درخَاّذ آهذ.

کتاتخاوٍ دیجیتال
ضوا هی تَاًیذ دستِ ّای کتاب را در کتاتخاًِ ایجاد ًوائیذ ٍ در ّزدستِ هی تَاًیذ کتاتْای آى دستِ را ًسثت دّیذ .هثالً دستِ ّای کتاب
هی تَاًٌذ تِ صَرت سیز تاضٌذ:
کتاتْای کوک آهَسضی پایِ آهادگی ٍ کتاتْای کوک آهَسضی پایِ اٍل اتتذایی ٍ . ...
تزای ایجاد دستِ کتاب تایذ گشیٌِ سیز را تشًیذ ٍ سپس ػٌَاى دستِ را ًَضتِ ٍ دکوِ ثثت را تشًیذ.

تؼذ اس ایجاد دستِ ّای دلخَاُ ،تایذ گشیٌِ سیز را در داخل ّز دستِ کلیک کٌیذ تا تتَاًیذ کتاتْای آى دستِ را ًسثت دّیذ.

در تصَیز تاال هطاّذُ هی کٌیذ کِ تا سدى "فایل جذیذ" هی تَاى کتاب هَرد ًظز را تِ صَرت تصَیز سیز تِ کتاتخاًِ اضافِ ًوَد.

گالری عکس
در ایٌجا هی تَاًیذ اس هزاسن ّا ،جطي ّا،اردٍّا ،هساتمات ٍ ّز اتفاق دیگزی در هذرسِ ػکس ّای هتفاٍتی تْیِ ٍ در گالزی هزتَط تِ خَد
لزار دّیذ .تِ ػٌَاى هثال هی خَاّیذ یک گالزی ػکس هزتَط تِ هزاسن ضة یلذا ایجاد کٌیذ تا تتَاًیذ ػکس ّای هزتَط تِ ایي ضة در
هذرسِ را تِ آى ًسثت دّیذ تا اٍلیاء ٍ داًص آهَساى تتَاًٌذ آى را هطاّذُ ًوایٌذ.
تزای ایجاد یک گالزی جذیذ تایذ اس گشیٌِ سیز الذام تِ ساخت آى ًوائیذ.

پس اس سدى گشیٌِ "ایجاد هجوَػِ" کادر سیز ظاّز هی گزدد کِ تا اًتخاب ًام تزای گالزی هثالً هزاسن ضة یلذا ٍ سدى دکوِ ثثت یک گالزی
جذیذ ایجاد خَاّذ ضذ.

حال تا سدى دکوِ سیز هی تَاًیذ تصاٍیز ایي هزاسن را تِ آى ًسثت دّیذ.

تصَیز را کِ اضافِ کزدیذ در سایت هذرسِ در تخص "گالزی تصاٍیز" تزای ٍالذیي ٍ داًص آهَساى لاتل رؤیت خَاّذ تَد.

پیًوذ تصًیری
تزای ایجاد پیًَذ تصَیزی ( یؼٌی ػکس ّای کَچکی کِ در سیز سایت هذرسِ در حال حزکت ّستٌذ ٍ رٍی ّز یک را کِ کلیک کٌٌذ کارتز را
تِ آى سایت هَرد ًظز ضوا ّذایت خَاٌّذ ًوَد) هی تَاًیذ اس گشیٌِ سیز استفادُ ًواییذ .پس اس سدى آى کادری تاس خَاّذ ضذ کِ در آى تایذ
یک تصَیز کَچک ٍ آدرس سایتی کِ هذًظز ضواست ٍارد کٌیذ تا کارتز تا سدى تصَیز تِ آى سایت ّذایت ضَد.

حال در کادری هاًٌذ کادر سیز هثالً هی خَاّین تصَیز ٍ آدرس سایت گزٍُ عالی ًزم را در سیز سایت داضتِ تاضین تا کارتزاى تا سدى تصَیز تِ
سایت ضزکت ّذایت ضًَذ.

داوش آمًزان ترگسیذٌ
در ایي تخص تا اًتخاب داًص آهَساى تزگشیذُ در هساتمات ،اهتحاًات ٍ  ...هی تَاًیذ آًْا را تِ کارتزاى سایت ٍ ّوچٌیي تِ گَضی اًذرٍیذ اٍلیاء
هؼزفی ًوائیذ.

تا سدى گشیٌِ تاال کادر سیز تاس خَاّذ ضذ.

تا سدى "سِ ًمغِ " در تصَیز تاال جْت اًتخاب داًص آهَس کادر سیز ظاّز خَاّذ ضذ تا داًص آهَس هَرد ًظز اًتخاب گزدد.

حاال تزای دیذى داًص آهَساى تزگشیذُ هی تَاًیذ اس هٌَی تاالی سایت "داًص آهَساى تزگشیذُ" را کلیک کزدُ تا آًْا را هطاّذُ ًوائیذ.

صفحات
در ایي تخص ضوا هی تَاًیذ اعالػاتی راجغ تِ آضٌایی تا هذرسِ ٍ اعالػات تواس هذرسِ ٍارد ًوائیذ تا ٍالذیي اس تاریخچِ هذرسِ ٍ ّوچٌیي
راُ ّای ارتثاعی تا هذرسِ هغلغ گزدًذ .پس اس تکویل اعالػات اس عزیك سدى دکوِ "ٍیزایص" ٍ سپس ثثت آى در لسوت پاییي سایت لاتل
هطاّذُ خَاّذ تَد.

اطالعات کالس َا
در ایي تخص ضوا هی تَاًیذ کالس ّا ٍ داًص آهَساى کالس را هطاّذُ ًوائیذّ .وچٌیي هی تَاًیذ اس ایٌجا تزای ّز کالس تِ صَرت جذاگاًِ
تکلیف درسی تگذاریذ تا اٍلیاء تِ صَرت رٍساًِ اس عزیك گَضی آًْا را دریافت ًوایٌذ یا حتی خَد داًص آهَساى تا ضٌاسِ ٍ رهش خَد ٍارد سایت
ضذُ ٍ آًْا را دریافت کٌٌذ.

ومرات
در ایي تخص کل ًوزات دادُ ضذُ تَسظ هؼاٍى در ًزم افشار تزای تواهی داًص آهَساى لاتل هطاّذُ هی تاضذ.
ارتثاط تا ٍالذیي
در ایي تخص ادهیي سایت هی تَاًذ تزای کالس ّا یا داًص آهَساى (ّوِ یا تزخی اس آًْا) پیام ّای اًضثاعی ،هالی ،جلسات ٍ افتخارات را
ارسال ًوایذ کِ ٍالذیي ّن اس عزیك سایت ٍ ّن اس عزیك گَضی آًْا را دریافت ًوایٌذ.

پرسىل دارای وام کارتری
در ًزم افشار تَاًا ایي اهکاى فزاّن ضذُ تا ّز هؼلن یا پزسٌل دارای ًام کارتزی خَد جْت ًوزُ دّی یا اػوال تغییزات در ًزم افشار تاضذ.
تٌاتزایي جْت تؼزیف ًام کارتزی اتتذا تایذ در ًزم افشار ضٌاسِ ٍ رهش کارتزی ّزیک اس کارتزاى را تؼزیف ًوَدُ ٍ سپس تِ ّز یک اس کارتزاى
سیستن (پزسٌل آهَسضی ٍ اداری) در پزًٍذُ پزسٌلی ٍی آى کارتزی ًسثت دادُ ضَد .تزای تؼزیف ًام کارتزی تزای ّز یک اس پزسٌل اس ًزم
افشار تَاًا تایذ ٍارد هٌَی "اهکاًات" ٍ سپس "هذیزیت کارتزاى" ضَیذ .سپس هغاتك کادر سیز اعالػات را پز کٌیذ تا یک کارتزی ایجاد گزدد.
سپس تزای ایٌکِ کارتزی ایجاد ضذُ تِ پزسٌل ًسثت دادُ ضَد تا هطخص ضَد ّز کارتزی هزتَط تِ کذام ضخص یا پزسٌل هی تاضذ تایذ اس

هٌَی "پزًٍذُ" ٍارد گشیٌِ "پزًٍذُ پزسٌل" ضَیذ ٍ آى ضخص را تیاتیذ .سپس اس گشیٌِ "کذ کارتزی" تزای اٍ کارتزی ایجاد ضذُ را ًسثت
دّیذ ٍ در اًتْا دکوِ ثثت را تشًیذ .تِ یاد داضتِ تاضیذ تِ ّیچ ضخصی در پزًٍذُ پزسٌلی ًثایذ کذ کارتری را "هذیز سیستن" لزار دّیذ.

راَىمای يريد داوش آمًزان ،دتیران ي يالذیه تٍ سایت
تا سدى آدرس سایت هذرسِ در  Internet Explorerیا  Google Chromeیا  Mozilla Fire foxهی تَاًیذ سایت هذرسِ راب تاس
کٌیذ.

پس اس ٍرٍد ضٌاسِ ٍ رهش تَسظ داًص آهَس اٍ هی تَاًذ ٍارد صفحِ کارتزی خَد ضذُ ٍ تکالیف رٍساًِ ٍ ًوزات درسی خَد را هطاّذُ ًوایذ.

حال تزای هطاّذُ

ًوزات خَد

هی تَاًذ هٌَی ًوزات را تشًذ تا ًوزات اٍ لاتل ًوایص ضًَذ.

تؼذ اس سدى دکوِ تاییذ کِ اس چِ تاریخی تا تِ اهزٍس داًص آهَس خَاّاى ًوایص ًوزاتص هیثاضذ ًوزات ٍی ًوایص دادُ هی ضَد کِ ّوِ
ًوزات داًص آهَس ػالٍُ تز سایت در گَضی اٍلیاء ًیش ّز رٍس لاتل هطاّذُ هیثاضذ.

حال اگز ٍالذیي تخَاٌّذ تا ضٌاسِ ٍ رهش خَد ٍارد سایت گزدًذ ،پس اس ٍرٍد تا هٌَی کارتزی خَد هَاجِ هی گزدًذ.

گشارش حضَر ٍ غیاب تَسظ ٍالذیي تا سدى تاییذ کادر سیز

سپس گشارضی ّواًٌذ گشارش سیز را هطاّذُ هی کٌیذ.

