نرمافزار تحت وب «کارنامه.کلیک»
ضمن عرض سالم و خدا قوت به همهی همکاران گرامی سراسر کشور و تشکر به خاطر انتخاب نرمافزار تحت وب
«کارنامه.کلیک» توجه شما سروران گرامی را به چند نکته جلب مینماییم.


تیم تولیدی این نرمافزار ،همگی مدیر ،معاون و آموزگاران یکی از هزاران مدرسهی ابتدایی موجود در کشور هستند
و بسسا اشسسراف کامسسل بسسر مشسسکالت و موانسسع موجسسود در امسسور آموزشسسی مقطسسع ابتسسدایی ،بسسا سسساخت این نرمافسسزار ،خواسسستهاند
تالشی در جهت حل یکی از این مشکالت کرده باشسند و این کسه در این راه چقسدر بسه هسدف خسود نائسل گشستهایم ،چسیزی
است که باید در گذر زمان به قضاوت همکاران محترم قرار گیرد.



اولین هدف از تولید نرمافزار برای تکمیل فرم الف ،تسسهیل نگسارش فسرم السف بسرای مسدیر و آموزگسارس بسوده اسست و در
راستای همین هدف ،محصولی تولید شده است که با گنجاندن امکانات ریز و درشت متنوع درون خود ،به چیزی فراتر
از انتظار اولیه تبسدیل شسده و بسرای توضسیح تمسام این ویژگیهسا ،الزم بسود کسه این راهنمسا تهیسه و در اختیسار شسما سسروران

قرار گیرد.


تمامی امکاناتس و ویژگیهای اصلی در این نرمافزار به صسورت کسامال ً رایگسان تولیسد و عرضسه شسده اسست و بسرای مسدیر،
معاون اجرایی و آموزگاران محترم استفاده از تمام این امکانات رایگان خواهد بود.



در حین تولیسسد این نرمافسسزار هم از جسسانب خودمسسان و هم از جسسانب همکسساران محسسترمی کسسه در جریسسان رونسسد تولیسسد این
نرمافزار قرار داشسستند ،همسسواره انتقسسادات ،پیشسسنهادات و توصسسیههایی بسسرای بهبسسود عملکسسرد نرمافسسزار دریسسافت میکسسردیمس و
همیشه از هر توصیه و انتقاد یا پیشنهادی استقبال کردیم و همچنان نیز ،اگر همکسسار محسسترمی در حین اسسستفاده از این
نرمافزار نکته و نظری داشته باشد ،مشتاق شنیدن و در حد توان ،برآورده ساختن انتظارات خواهیم بود.



این نرمافزار قرار نیست نقطهی پایان آموزش در سال تحصیلی باشد و ما میخواهیم با تکمیل این برنامه و افزودن
امکانات بیشتر،س محصولی تولید کسسنیمس کسسه در طسسول هسسر سسسال تحصسسیلی در کنسسار مسسدیر و معسساونین و آموزگسساران ،تسسسهیلگر
امور آموزشی باشد و این محصول تا بدین مرحله از کار ،اولین قدم ما در این راه است.

با تشکر
مدیر نرمافزارر تحت وب «کارنامه.کلیک»
محمدهادی دادخواهر
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راهنمای استفاده از نرمافزار تحت وب «کارنامه.کلیک»

ویژگیهای نرمافزار در یک نگاه:


امکان استفاده در موبایل ،تبلت و کامپیوتر
با بهرهگیری از جدیدترین متد طراحی سایت شسما قسادر خواهیسد بسود در کسامپیوتر شخصسی ،لپتساپ ،تبلت و یسا موبایسل از
وبسایت کارنامه.کلیک و تمام ویژگیها و قابلیتهای آن استفاده کنید.



بدون نیاز به نصب
هیچ نیازی به نصب نرمافزار بر روی کامپیوتر مدرسه یا منزل نیست .کارنامه.کلیک یک نرمافسزار تحت وب اسست و بسرای
اسسستفاده از آن فقسسط کسسافی اسسست بسسا یسسک مرورگسسر اینترنسستی وبسسسایت کارنامسسه.کلیسسک را بسساز کسسرده و شسسروع بسسه اسسستفاده از
نرمافزار نمایید.



تغذیه لیست دانشآموزان از سناد
مدیر ،معاون اجرایی و آموزگارس هر کدام میتوانند به راحستی اقسدام بسه عضسویت در سسایت و سساخت کالس نماینسد و کالس
آنها به صورت مستقیم از سامانه سناد تغذیه شده و نیازی به تایپ اسامی و مشخصات دانشآموزان نیست.



امنیت بسیار باال
به منظور تأمین امنیت سایت و اطالعات کاربران جدیدترین تکنولوژیها و شسیوههای نرمافسزاری بکسار گرفتسه شسده اسست و
عالوه بر آن به منظور حفاظت از اطالعات کاربران ،تمامی دسترسیها به سایت کنترلس شده و محدود میباشند.
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امکانات نرمافزار در یک نگاه:


پوشه کار آنالین (پوشه کار الکترونیکی)
پوشه کار آنالین با امکان ثبت فعالیت برای هر دانشآموز ،برای هر ماه و هر درس و امکان ضمیمه کردن فایل فعالیت
در قالب عکس ،صوت ،فیلم یا فایل متنی.



کارنامه مستمر ماهیانه
امکسان ثبت نمسرات ماهانسه بسرای هسر دانشآمسوز بسه عنسوان کارنامسه مسستمر و امکسان چساپ کارنامههسای مسستمر بسه صسورت
ماهانه و دوماهه در قالب فایل PDF



کارنامهی پایانی (فرم الف)
کارنسامهی پایسانی نسوبت اول و دوم بسدون نیساز بسه تسایپ بسا اسستفاده از متنهسای پیشنسویس خسود شسما یسا متن پیشنسویس
آمادهی سایت.
درج نسسام هسسر دانشآمسسوز در توصسسیف عملکسسرد او در کارنسسامه بسسه صسسورت اتوماتیسسک بسسه منظسسور ایجسساد تفسساوت در توصسسیف
عملکردها



انواع لیستهای کالسی و دانشآموزی مورد نیاز مدیر و آموزگار



امکان نظارت مدیر بر تمام فعالیتهای انجام شده توسط آموزگاران



امکان مشاهدهی آنالین کارنامه توسط اولیای دانشآموز



ارائهی نتایج کارنامههای مستمر و پایانی بهر صورت نمودار با قابلیت چاپ
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شروع به کار سریع
گام اول :ثبت نام
در نسسوار آدرس مرورگسسر اینترنسستی خسسود آدرس  karname.clickرا تسسایپ نمسسوده و دکمهی  Enterرا بسسر
روی کیبورد فشار دهید .وبسایت «کارنامه.کلیک» برای شما باز خواهد شد.
در منوی سایت بر روی گسسزینهی ثبت نررام کلیسسک نمسوده و در فسسرمی کسسه بسساز میشسسود اطالعسساتس خواسسسته
شده را با دقت وارد نمایید:
نام کاربری :هر نام دلخواهی به فارسی یا انگلیسی میتواند باشد.
شمارهی موبایرل :از شسماره موبایسل صسحیح اسستفاده کنیسد کسه در اطالعرسسانیها بتسوانیم بسه شسما پیامسک ارسسال
نماییم.س شمارهی موبایل را با کیبورد انگلیسی وارد نمایید.
کلمه عبور:ر کلمهی عبوری که حداقل از  ۶کاراکتر تشکیل شده باشد بسرای خسود انتخساب کنیسد تسا در هسر بسار ورود
به سایت بتوانید از آن استفاده نمایید.
تکرار کلمه عبور :کلمهی عبور انتخابی را مجددا ً وارد نمایید.

در نهایت با کلیک بر روی دکمهی ثبت نام ا گر اطالعات مورد تأییسسد بسسودس ثبت نسسام شسسما تکمیسسل شسسده و
وارد سایت خواهید شد.
گام دوم :تنظیمات اولیه
پیش از این که کالسی ساخته باشید با کلیک روی هر یک از منوهای سایت از شسسما خواسسسته میشسسود کسسه بسسه
بخش تنظیمات بروید و اقدام به ساخت کالس نمایید.
پس از مشاهدهی صفحهی تنظیمات اولیه باید نقش خود را انتخاب کنید.
اگر مدیر مدرسه هستید:
اگر مدیر مدرسه هستید بسسر روی دکمهی سرراختن کالسهررای مدرسه کلیسسک کنیسسد و در فسسرمی کسسه بسساز میشسسود
اطالعات زیر را وارد نمایید:
کد مدرسه :کد مدرسه را وارد کنید.
رمز دانا :رمز ورود به سیستم دانا رمزی است که در صفحهی اول سسامانهی سسناد نمسایش داده میشسود و فقسط
و در اختیارس مدیر مدرسه است .با استفاده از این رمز میتسسوانیم دانشآمسوزان را از سسسامانهی سسناد خوانسده و در
سایت ثبت کنیم .رمز را با رعایت حروف کوچک و بزرگ و به صورت کامل با حروف و اعداد التین تایپ کنید.
مدیر مدرسه :نام مدیر مدرسه را بسه صسورت کامسل وارد نماییسد .این نسام در زیسر هسر کارنامسه در قسسمت مربوطسه
چاپ خواهد شد( .بعدا ً در بخش تنظیمات قابل تغییر است)
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معاون اجرایی :نام معاون اجرایی مدرسه را به صورت کامل وارد نمایید .این نام در زیر هر کارنامه در قسمت
مربوطه چساپ خواهسد شسد .مدارسسی کسه معساون اجسرایی ندارنسد و این قسسمت را سسفید میگذارنسد میتواننسد این
بخش را خالی بگذارند( .بعدا ً در بخش تنظیمات قابل تغییر است)

پس از وارد کردن اطالعسساتس دکمهی ثبت اطالعرراتر را کلیسسک نماییسسد و منتظسسر تکمیسسل فراینسسد بمانیسسد .نسسسبت بسسه
تع سسداد کالس و دانشآم سسوز مدرس سسهی ش سسما ممکن اس سست این فراین سسد از چن سسد ثانی سسه ت سسا چن سسد دقیق سسه ب سسه ط سسول
بیانجامد .لذا از تغیسسیر صسسفحه ،بسسستن صسفحه یسسا کلیسسک روی هسسر دکمهی دیگسسری در زمسسان تکمیسسل فراینسسد جسسدا ً
خودداری نمایید.
اگر تمام اطالعاتس صحیح وارد شده باشد تمام کالسها و دانشآموزان مدرسهی شما از سناد تغذیسه شسده و
به صفحهی بعد هدایت خواهید شد.
اگر آموزگار هستید:
اگر آموزگار هستید یکی از سه حالت زیر را خواهید داشت:


مدیر مدرسهی شما قبل از شما در همین سایت ثبت نام کرده و اقدام به ساخت مدرسه و کالس نموده و یررک
برگه پرینت به شما داده است که در آن کد مدرسه ،کد کالسر و رمز ورود به کالس چاپ شده است.



مردیر مدرسره رمرز دانا را در اختیرار شرما قررار داده و شرما خودتران اقردام بره سراخت کالس و تغذیره آن از سرناد
مینمایید .در این حالت کالس شما به صورت اتوماتیک از سناد تغذیه میشود.



مدیر مدرسه رمز دانا را در اختیار شما قرار نداده و یا به هر دلیل دیگرری مایرل بره اسرتفاده از تغذیرره اتوماتیررک
از سررناد نیسررتید .در این حررالت کالس شررما برردون دانشآمرروز سرراخته میشررود و بایررد یررک برره یررک و برره صررورت
دستی دانشآموزان را به کالس خود اضافه کنید.

در حالت اول ،باید نقش آموزگار را انتخاب و بسسر روی دکمهی دسترسرری بررا رمررز ورود برره کالس کلیسسک کسسرده و
در فرمی که باز میشود اطالعات زیر را با دقت وارد نمایید:
کد مدرسه :کد مدرسه را وارد کنید.
کد کالس :کد کالسس را وارد کنید.
رمز ورود به کالس :رمز ورود به کالس را وارد کنید.

پس از وارد نمودن اطالعاتس خواسسته شسده و کلیسسک بسر روی دکمهی ثبت اطالعررات در صسفحهی بعسد اطالعسساتس
مدرسسسه و کالس درخواسسستی شسسما نمسسایش داده میشسسود و در صسسوررت صسسحیح بسسودن ،بسسر روی دکمهی تأییررد
اطالعات کلیک نمایید.
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در ح سسالت دوم و س سسوم بای سسد ب سسر روی دکمهی س رراخت کالس جدید کلی سسک ک سسرده و در ف سسرمی ک سسه ب سساز میش سسود
اطالعات زیر را با دقت وارد نمایید:
کد مدرسه :کد مدرسه را وارد کنید.
رمز دانا :رمز ورود به سیستم دانا را باید مدیر در اختیارس شما قرار داده باشد .اگر این رمز را بسه شسما داده اسست
آن را در این قسمت وارد کنید و کالس شما به صورت اتوماتیک از سناد تغذیه خواهد شد .ولی اگر رمسز دانسا را
در اختیار ندارید این قسمت را خسالی بگذاریسد و کالس شسما بسدون دانشآمسوز ایجساد میشسود و در فرصستی دیگسر
دانشآموزان را تک تک به کالس اضافه خواهید کرد.
کد کالس :کد کالسس را طبق کسدی کسه در سسناد بسرای کالس شسما ثبت شسده اسست وارد کنیسد .بسرای اطالع از این
کد میتوانید به پرینت کارنامهی نوبت اول (فرم الف) که از نرمافزار توصیفی بدست میآید نگاه کنید( .پس از
ثبت قابل تغییر نیست)
نررام کالس :نسسام کالس را طبسسق نسسامی کسسه در نرمافسسزار توصسسیفی توسسسط مسسدیر یسسا معسساون اجسسرایی بسسرای هسسر کالس
تعریف شده است وارد کنید.س برای اطالع از نام کالس میتوانید به پسرینت کارنسامهی نسوبت اول (فسرم السف) کسه
از نرمافزار توصیفی بدست میآید نگاه کنید( .پس از ثبت قابل تغییر نیست)
پایه :پایهی کالس خود را انتخاب کنید( .پس از ثبت قابل تغییر نیست)
مدیر مدرسه :نام مدیر مدرسه را بسه صسورت کامسل وارد نماییسد .این نسام در زیسر هسر کارنامسه در قسسمت مربوطسه
چاپ خواهد شد( .بعدا ً در بخش تنظیمات قابل تغییر است)
معاون اجرایی :نام معاون اجرایی مدرسه را به صورت کامل وارد نمایید .این نام در زیر هر کارنامه در قسسسمت
مربوطه چساپ خواهسد شسد .مدارسسی کسه معساون اجسرایی ندارنسد و این قسسمت را سسفید میگذارنسد میتواننسد این
بخش را خالی بگذارند( .بعدا ً در بخش تنظیمات قابل تغییر است)
آموزگار :نام آموزگار کالس را به صورت کامل وارد نمایید .این نام در زیر هسر کارنامسسه در قسسسمت مربوطسه چسساپ
خواهد شد( .بعدا ً در بخش تنظیمات قابل تغییر است)

پس از وارد کسسردن اطالعسساتس دکمهی ثبت اطالعررات را کلیسسک نماییسسد و منتظسسر تکمیسسل فراینسسد بمانیسسد .اگسسر تمسسام
اطالعات صحیح وارد شده باشد کالس شما ساخته شده و به صفحهی بعد هدایت خواهید شد.
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گام سوم :استفاده از پوشه کار آنالین ،کارنامه مستمر یا ثبت کارنامهی پایانی (فرم الف)
پس از ثبت نام در سایت و ایجاد کالس به هر یک از روشهای فوقالذکر ،بسسا کلیسسک بسسر روی گسسزینهی مدرسه
در منوی سایت لیستی از کالس یا کالسهای خود را مشاهده کرده و با کلیک بر روی نام هر کالس وارد آن
شده و لیست دانشآموزان آن را مشاهده خواهید کرد.
با کلیک بر روی نسسام هسسر دانشآمسسوز بسسه ابسسزار و امکانسسات مرتبسسط بسسا آن از جملسسه پوشرره کررار ،ارزشرریابی مسررتمر و
ارزشیابی پایانی دسترسی پیدا خواهید کرد.
بسسا کلیسسک بسسر روی هرکسسدام از این گزینههسسا بسسه ابسسزار کساملی در همسسان زمینسسه دسترسسسی پیسسدا کسسرده و بسسه سسسادگی
میتوانیسسد بسسا آن کسسار کنیسسد .در صسسورت نیسساز بسسه راهنمسسایی بیشسستر بسسرای اسسستفاده از هسسر کسسدام از ابزارهسسا ،لطفسسا ً
راهنمای استفاده را از بخش پایین صفحهی سایت کلیک کرده و مطالعه نمایید.

با کمال میل پذیرای هرگونه سؤال ،انتقاد یا پیشنهاد شما هستیم.
برای ارتباط با ما به  karname.click/supportمراجعه کنید.
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