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-1کارنامه ها
نرم افزار جهت صدور انواع کارنامه با هر بازه زمانی دلخواهی قابل استفاده است.
مانند انواع :


کارنامه های ماهانه



 45روزه



دو ماهانه



میان ترم



نمیسال اول و دوم



و هر بازه دلخواه برای صدور کارنامه

برای سلیقه های مختلف کارنامه های زیادی طرحی شده است که نیاز مدارس را برای دریافت هر نوع کارنامه ای فراهم می کند.
کارنامه ها هم زیبا و جذاب طراحی شده و هم محتوای مناسبی در اختیار اولیا قرار می دهد  ،که وضعیت دانش آموز را برای اولیا از جهت مقایسه فرزند
خود با میانگین کالس و همچنین میزان افت و رشد دانش آموز در طی سال تحصیلی را مشخص می کند.

مواردی که در کارنامه ها لحاظ شده است:
 ریز نمرات هر درس و میانگین آن.
 رتبه دانش آموز در کالس در هر درس.
 رتبه دانش آموز در پایه تحصیلی در هر درس.
 درج نمره کیفی متناسب با نمره دانش آموز که قابل تنظیم توسط کاربر است.
 درج سوابق معدل و رتبه دانش آموز در ماه های قبل برای مقایسه افت و رشد.

 درج اسامی نفرات برتر هر کالس در کارنامه همه دانش آموزان آن کالس.
 درج اسامی نفرات برتر پایه تحصیلی در کارنامه همه دانش آموزان آن پایه.
 نمودار نمرات دانش آموز و میانگین کالس برای مقایسه دانش آموز با کالس.

 نمایش عکس دانش آموزان در کارنامه .
 درج انضباط توصیفی و یک متن توصیفی برای مقطع متوسطه اول.
 امکان درج یک پیام در باالی کارنامه به عنوان پیام مدیر.
 امکان درج یک متن در زیر کارنامه که هم می تواند برای همه یکسان
باشد یا گروهی باشد یا فردی.
 کارنامه های تجمیعی که نمرات چند ماه را در یک کارنامه نمایش میدهد
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-2تجزیه و تحلیل نمرات


لیست ماترسی هر پایه تحصیلی(لیست مادر)



لیست ماترسی هر کالس(لیست نمرات کالس)



لیست ریز نمرات دانش آموزان در هر درس در یک دوره (لیست دبیر)



لیست نمرات دانش آموزان در هر درس در چند دوره (مقایسه نمرات هر درس در طول سال)



لیست نمرات دانش آموزان در هر درس و نمره ماه قبل با میزان افت و رشد



لیست معدل دانش آموزان و معدل ماه قبل با میزان افت و رشد



نفرات برتر  ،نفرات ضعیف  ،نفراتی که بیشترین رشد و نفراتی که بیشترین افت را نسبت به دوره قبل داشته اند.



کارنامه دبیر( لیست نمرات هر دبیر در هر درس و کالس)



آمار تعداد و درصد قبولی دانش آموزان هر کالس در هر درس با ذکر میانگین کالس



آمار تعداد و درصد قبولی دانش آموزان هر پایه تحصیلی در هر درس با ذکر میانگین پایه تحصیلی



آمار تعداد دانش آموزان کالس در بازه های نمره (مثال در بازه زیر  10 -15 ، 10و  15 -17و  17-19و )19-20



آمار تعداد دانش آموزان پایه تحصیلی در بازه های نمره (تعداد در بازه زیر  10 -15 ، 10و  15 -17و  17-19و )19-20



گزارش مقایسه میانگین نمرات کالس های یک پایه تحصیلی با هم در دروس مختلف و معدل در یک ماه یا دوره



گزارش مقایسه میانگین نمرات کالس های یک پایه تحصیلی با هم در دروس مختلف و معدل در چند ماه(طول سال تحصیلی)



نمودار(میله ای  ،خطی و دایره ای) مقایسه کالس های یک پایه در هر درس



نمودار(میله ای  ،خطی) مقایسه دروس هر کالس



نمودار(میله ای  ،خطی) مقایسه دروس هر پایه تحصیلی



نمودار عملکرد هر دبیر در هر درس در طول سال تحصیلی



نمودار (میله ای  ،خطی) مقایسه داش آموزان هر کالس در هر درس و معدل
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-3اختصاص شماره صندلی
در این بخش شما قادر به تعریف حوزه امتحانی و مشخص کردن ظرفیت(تعداد دانش آموز) برای حوزه می باشید .و قادر خواهید بود بر
اساس معدل نمرات دانش آموز و یا نام خانوادگی یا انتخاب تصادفی دانش آموز به حوزه اضافه کنید.همچنین نرم افزار این امکان را فراهم
کرده تا اگر بیش از یک پایه تحصیلی به یک حوزه اختصاص دهید  ،شماره صندلی یکی در میان برای هر پایه اختصاص یابد.تا دانش
آموزان یک پایه کنار هم نیفتند.به عنوان مثال شماره صندلی  1برای دهم ریاضی و شماره صندلی  2برای یازدهم تجربی.

لیست گزارش های این بخش شامل:
 کارت ورود به جلسه
 برچسب صندلی با نام و نام خانوادگی
 برچسب صندلی بدون نام
 لیست حوزه امتحانی
 لیست حضور غیاب
 آلبوم حوزه
 آمار تعداد دانش آموزان در هر حوزه
 راهنمای درب ورودی حوزه
 و چند گزارش دیگر
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نرم افزار کارنامه بیست شامل
 -4بخش انضباطی
 -5بخش طراحی سربرگ امتحانی  ،دعوت نامه اولیا  ،رضایت نامه ،تعهد نامه و ...
می باشد که فقط برای مدارسی که درخواست بدهند فعال می شود.
در ادامه بخشی از امکانات نرم افزار کارنامه بیست را مالحظه خواهید کرد.
 -1ثبت نام کل دانش آموزان به صورت یکجا و به طور خودکار از دیگر فایل های موجود(مانند فایل سناد و )...
 -2سادگی در ثبت نمره دانش آموزان مطابق با کاربرگ دبیر و یا دفتر کالس
-3امکان ثبت نمرات از فایل اکسل
-4امکان انتقال نمرات نیمسال اول و دوم (مستمر و پایانی) از دانا در کمتر از  10دقیقه
 -5تعیین رتبه دانش آموز در هر یک از دروس در کالس و پایه
 -6تعیین معدل کل همراه با رتبه در کالس و رتبه در پایه
 -7مشاهده معدل و رتبه ی در کالس همچنین رتبه در پایه در تمام دوره های قبل در کارنامه دانش آموز جهت مقایسه عملکرد
 -8محاسبه و منظور نمودن واحد درسی در معدل برای دروس دارای واحد برای دوره متوسطه
 -9درج وضعیت هر یک از دروس به صورت توصیفی با توجه به نمره کسب شده توسط دانش آموز
 -10استخراج گزارش های مدیریتی و گزارش های مربوط به دبیران
 -11بارگذاری عکس دانش آموز در کارنامه
 -12امکان ارسال نمرات به تلفن همراه اولیاء
 -13امکان ارسال نمرات به تلگرام اولیا
 -14امکان اختصاص شماره صندلی بسیار کاربردی برای ایام امتحان
 -15امکان چاپ اطالعات دانش آموز در برگه های امتحانی و هر برگه دلخواه دیگر مانند دعوت نامه و ...
 -16امکان ثبت موارد انضباطی (غبیت  ،تاخیر و )...
-17امکان ثبت عملکرد مثبت دانش آموز
-18امکان ارسال پیامک به اولیا و همچنین دریافت پیامک از اولیا.
هزینه نرم افزار فقط یک بار زمان خرید نرم افزار دریافت می شود و در سال های آینده هزینه ای دریافت نمی شود.به عبارت دیگر هزینه
آپدیت سالیانه ای وجود ندارد(.بیشتر شرکت ها برای هر سال هزینه دریافت می کنند ولی نرم افزار کارنامه بیست این طور نیست)
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سفارش نرم افزار 09902922484 :
پاسخگویی به سواالت شما در تلگرام و واتساپ با شماره 09902922484

