آموزش کار با دفتر روزنگار
در سامانه مدبر
ابتدا جهت ورود به سامانه مدبر مراحل زیر را انجام دهید:
 -1وارد مروگر خود شوید( .بر روی آیکن گوگل کروم

یا فایرفاکس

کلیک نمائید).

 -2پس از باز شدن مرورگر آدرس  banooamin1.modabberonline.irرا در نوار آدرس تایپ
کنید.
توجه :لطفا از جستجو کردن نام سایت جدا بپرهیزید.

 -3پس از نمایش صفحه زیر ،نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمائید و دکمه «ورود به سیستم» را
بزنید.

 -4پس از ورود به سایت بخشهای زیر را مالحظه مینمائید.
منوی نرم افزار :
دسترسی به قسمتهای
مختلف نرمافزار

 -1دفتر روزنگار

 -2تکالیف :مشاهده تکالیف و
آزمونهایی که دبیران مشخص کردن

 -3پیامک ها :پیامک های
ارسالی

 -4تابلوی اعالنات :مشاهده
اطالعیه و اخبارهای پایه

 -6برنامه هفتگی

 -5تقویم :
شامل تکالیف ،مناسب ها
آزمون و گزارش کالسی

 -1دفتر روزنگار

جهت وارد کردن اطالعات بر روی پنل دفتر روزنگار کلیک نمائید تا وارد صفحه زیر شوید:

در این قسمت میتوانید نظرات خود را وارد کنید .پس از اتمام کار حتما دکمه «ثبت» را بزنید.

 -2تکالیف

برای مشاهده تکالیف بر روی منوی تکالیف در منوی صفحه اصلی کلیک کنید ،صفحه زیر نمایش داده
میشود.

 -3پیامک ها

در این قسمت شما میتوانید لیست «پیامکهایی که به شما ارسال شده است» و «پیامکهایی که شما
ارسال کردهاید» را میتوانید مشاهده نمائید.

 -4تابلوی اعالنات

این قسمت اخبار و اطالعیه های پایه ها را نمایش میدهد.

 -5تقویم

در قسمت تقویم بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید .صفحه زیر باز می شود که شامل :مناسبت ها،
تکالیف ،آزمون و گزارشات میباشد.

 - 6برنامه هفتگی

برنامه کالسی و ساعت کالسها در اینجا نمایش داده میشود.

لطفا به نکات زیر توجه فرمائید:
 -1با توجه به اینکه با شروع سال تحصیلی جدید دفتر روزنگار مقطع دبستان به طور کامل به سامانه
مدبر منتقل شدهاست ،لطفا درصورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور با داخلی  139تماس بگیرید.
 -2شما میتوانید مشکالت خود را در زمینه کار با سامانه مدبر با شماره  09381793857تنها از
طریق نرمافزار تلگرام تا تاریخ  15آبان ماه مطرح نمائید.

باتشکر

