باسمه تعال

با عرض سالم خدمت اولیای گرایم
ضمن تشکر از توجه ،همرایه و همکاری شما اولیای گرایم در رشایط موجود و تالش پا به پای شما عزیزان برای
همچنی همرایه شما عزیزان با معلمان گرایم و نمایندگان ر
ن
محتم کالس ها ،در
تعلیم و تربیت فرزندان عزیزمان ،و
ی
ر
ر
ر
آموزش ن
حضت ول
آموزش از راه دور و آنالین موسسه فرهنگ و
بیشت از خدمات
راستای بهره مندی هرچه
عض(عج) الزم دانستیم در ادامه این مست توضیحاتتا به رشخ ذیل اعالم داریم.
 )1توصیه میگردد همه اولیای گرایم در سامانه مدرسه (مدیار) عضو و فعال باشند ،الزم به ذکر است
سامانه مدرسه در این رشایط یگ از ر
بهتین روش های ارتبایط بوده و تمام خدمات آنالین موسسه از
ر
آموزش و آزمون های آنالین
قبیل اخبار و اطالعیه ها ،نمرات و گزارش های درش ،خدمات و محتوای
و ...در این سامانه موجود و در اختیار اولیا و دانش آموزان گرایم قرار گرفته است .شایان ذکر است
به مدد الیه یط هفته جاری برگزاری کالس های کامال آنالین در این سامانه با معلمان گرایم برنامه
گوش های همراه قابل اجرا و در ر
ریزی و برگزار خواهد شد .بعالوه ،سامانه مدیار برای تمام ر
دستس
یم باشد( .راهنمای نصب سامانه مدرسه در انتهای این اطالعیه آمده است)
ن
ن
معرف شده از وزرات ر
محتم آموزش و پرورش (شاد) ن
ن
مسئولی مدرسه اجرا و در
پشتیبان
نت با
 )2سامانه
ر
دستس اولیای گرایم قرار گرفته است ،شایان ذکر است این سامانه ،کانال ارتبایط دانش آموزان با
معلمان گرایم یم باشد .ن
(برخ توضیحات الزم در خصوص استفاده از این سامانه ن
نت در پایان این
اطالعیه بیان گردیده است)
 )3ضمن استفاده از خدمات آنالین و سامانه مدرسه ،این موسسه در تالش است تا بسیاری از مباحث
ویدیون در کالس ضبط
مهم و حائز اهمیت دروس را توسط معلمان مربوط به هر کالس به صورت
ی
نموده و در اختیار اولیا و دانش آموزان گرایم قرار دهد تا دانش آموزان بهره ن
کاف را ربتند ،شایان ذکر
است تاکنون با برنامه ریزی و همرایه معلمان گرایم ساعت ها ویدیو ضبط شده که بعد از تدوین در
وب سایت مدرسه و سامانه مدرسه (مدیار) قرار خواهد گرفت.

 )4اولیای گرایم در صورت هر گونه سوال و یا مشکل در ارتباط با سامانه های مدرسه و خدمات آنالین
یم توانند با شماره تماس  09919407095جناب ر
دکت قزوی نن در ارتباط باشند.

با تشکر از توجه و همکاری همه شما عزیزان
واحد پژوهش ،توسعه و فناوری
ی
ر
(عج)
آموزش ن
حضت ول عض
موسسه فرهنگ

با ر
احتام مجدد
ر
دکت عیل محمد ول
ی
ر
(عج)
آموزش ن
حضت ول عض
مدیر موسسه فرهنگ

راهنمای نصب سامانه مدرسه (مدیار)
اولیای گرایم به منظور دریافت نرم افزار سامانه مدرسه و نصب آن یم توانند به روش های ذیل اقدام فرمایند:
نصب برای ی
گوش های اندروید
رن
داشی نرم افزار بازار (کافه بازار
 .1در صورت
خود مطابق تصویر ذیل به ر ر
احن دانلود نمایند:

) با جستجوی عبارت فارش "مدیار" آن را در ر
گوش

 .2استفاده از دانلود مستقیم نرم افزار از روی لینک داخل وب سایت مدرسه به آدرس valiasramv.sch.ir
و دانلود از منوی "راهنما" مطابق شمل ذیل:

1
2

ر
آموزش سامانه مدرسه ن
نت در وب سایت (عکس باال شماره  )2قرار
• شایان ذکر است مجموعه ویدیوهای
گرفته است.
* متذکر است پس از نصب نرم افزار" ،کد میل دانش آموز" به عنوان نام کاربری یم باشد و رمز عبور به
صورت پیش فرض ( 222222شش تا  )2یم باشد.

نصب برای ی
گوش های اپل ()iOS
ن
کاف است برای نصب در داخل App Store

ر
گوش ،عبارت انگلییس "  " firstideaرا مطابق شکل

وارد نموده و نرم افزار را دانلود نمایید.
* همنطور که ذکر شد پس از نصب نرم افزار" ،کد میل دانش آموز" به عنوان نام کاربری یم باشد و رمز
عبور به صورت پیش فرض ( 222222شش تا  )2یم باشد.

راهنما و توضیحات الزم در خصوص استفاده از سامانه شاد
سامانه شاد شبکه ای برای ارتباط ن
بی معلمان و دانش آموزان یم باشد که با عضویت دانش آموزان عزیز در این
سامانه و احراز هویت به کانال گرویه کالس خود یم پیوندند .متاسفانه ن
برخ نواقیص در این سامانه موجود یم
باشد که با دریافت اطالعات الزم در این خصوص راه کارهای ذیل توسط مدرسه به اولیای گرایم پیشنهاد یم شود
تا بتوانند به ر ر
احن از این سامانه بهره ربتند:
گوش های اندروید قابل ر
دستس یم باشد اما ر
 .1این سامانه به صورت رسیم برای ر
روش برای استفاده
از این نرم افزار در ر
گوش های اپل ( )iOSدر ذیل ارائه شده است.
 .2ن
برخ از دانش آموزان متاسفانه بعد از عضویت و احراز هویت به کانال کالس مربوط خود منتقل نیم
ن
قزوین) ارسال
شود ،لطفا از طریق سامانه مدرسه (مدیار) پیغایم را به مسئول فناوری اطالعات (آقای
نمایید و شماره تماس همراه خود که با آن در سامانه شاد ثبت کرده اید را ارسال نمایید.
 .3ن
برخ از اولیای گرایم دارای دو یا چند فرزند در مدرسه یم باشند که به صورت معمول برای هر یک
نیاز به نصب در یک ر
گوش جداگانه یم باشد ،اما توصیه یم گردد برای استفاده برای چند دانش آموز

ن
در یک ر
گوش کاف است ابتدا با یک شماره تماس و اطالعات یک دانش آموز وارد سامانه شاد شوید
و سپس همان شماره تماس و اطالعات فرزندان دیگر خود را که در مدرسه تحصیل یم کنند را در
ن
قزوین) ارسال نمایند تا کانال سایر دانش آموزان برای
سامانه مدیار به مسئول فناوری اطالعات (آقای
شما در همان ر
گوش ایجاد گردد.

راهنمای سامانه شاد برای اندروید
سامانه شاد را یم توانید از لینک گذاشته شده در وب سایت مدرسه به آدرس  ، valiasramv.sch.irهمانند شکل
ذیل در بخش راهنما دانلود نمایید.

پس از دانلود و نصب نرم افزار نیاز ورود به سامانه یم باشد که برای آن شماره همراه باید در سامانه وارد شود و
ی
بعد از دریافت کد تایید از طریق پیامک وارد سامانه یم شوید .در قسمت نام و نام خانوادگ یم توانید نام دانش
آموز را وارد نمایید (این نام در سامانه نشان داده یم شود) .شما در سامانه شاد عضو شده اید به منظور ر
دستش
به کانال کالش ن
کاف است احراز هویت دانش آموز را انجام دهید .چنانچه بعد از احراز هویت هنوز به کانال کالش
دستش ندارید ن
ر
کاف است در سامانه مدیار به مسئول فناوری اطالعات مدرسه شماره تماس ثبت شده خود در
سامانه شاد را ارسال نمایید.

راهنمای سامانه شاد برای ی
گوش های اپل ()iOS
گوش های اپل به صورت جداگانه وجود ندارد اما از نسخه تحت وب یم توانید در ر
سامانه شاد برای ر
گوش خود
استفاده نمایید .در ادامه راهنمان جهت ایجاد ر
دستش راحت سامانه شاد در ر
گوش های اپل ارائه شده است:
ی
آدرس سامانه شاد در نسخه تحت وب عبارت است ازshadweb.iranlms.ir :
با وارد نمودن آدرس باال در مرورگر ر
گوش خود وب سایت سامانه شاد باز خواهد شد و همانند شکل ذیل با کلیک
یم توانید یک مست ر
دستش ساده بر روی ر
گوش خود در کنار برنامه ها ایجاد نمایید.

بر روی عالمت

جزئیات در شکل های ذیل به ترتیب نشان داده شده است:
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