
 معرفي نرم افزار كارنامه بيست 
  باشد كه در ادامه هر بخش توضيح داده خواهد شد. ي) ميجانبامكانات  و  سه بخش  ينرم افزار شامل هفت بخش ( چهار بخش اصل

 لطفا تمام صفحات را مطالعه نماييد.  ،  قرار دارد 6در انتهاي صفحه  سفارش نرم افزار صفحه مي باشد و شماره تماس 6اين كاتالوگ دراي 

  com20karname. و امكانات در سايت مشاهده گزارش ها    ا به نرم افزار اضافه شد.سامانه سيدنمرات از انتقال امكان 

   كارنامه ها-خش اولب

 نواع:   امانند  نرم افزار جهت صدور انواع كارنامه با هر بازه زماني دلخواهي قابل استفاده است. 

 كارنامه هاي ماهانه  
 45  روزه  
  دو ماهانه  
  ميان ترم  
 نميسال اول و دوم  
 و هر بازه  دلخواه براي صدور كارنامه  

 براي سليقه هاي مختلف كارنامه هاي زيادي طرحي شده است كه نياز مدارس را براي دريافت هر نوع كارنامه اي فراهم مي كند.  

مقايسه كارنامه ها هم زيبا و جذاب طراحي شده و هم محتواي مناسبي در اختيار اوليا قرار مي دهد ، كه وضعيت دانش آموز را براي اوليا از جهت 
  با ميانگين كالس و همچنين ميزان افت و رشد دانش آموز در طي سال تحصيلي را مشخص مي كند.فرزند خود 

  

 مواردي كه در كارنامه ها لحاظ شده است: 

 .ريز نمرات هر درس و ميانگين آن  
 .رتبه دانش آموز در كالس در هر درس  
 .رتبه دانش آموز در پايه تحصيلي در هر درس  
 با نمره دانش آموز كه قابل تنظيم  درج نمره كيفي متناسب

  توسط كاربر است.
  درج سوابق معدل و رتبه دانش آموز در ماه هاي قبل براي

  مقايسه افت و رشد.
  درج اسامي نفرات برتر هر كالس در كارنامه همه دانش

  آموزان آن كالس.
  درج اسامي نفرات برتر پايه تحصيلي در كارنامه همه دانش

  آموزان آن پايه.
  نمودار نمرات دانش آموز و ميانگين كالس براي مقايسه دانش

  آموز با كالس.
 . نمايش عكس دانش آموزان در كارنامه  
  درج انضباط توصيفي و يك متن توصيفي براي مقطع

  متوسطه اول.
 .امكان درج يك پيام در باالي كارنامه به عنوان پيام مدير  
  هم مي تواند براي امكان درج يك متن در زير كارنامه كه

  همه يكسان باشد يا  گروهي باشد يا فردي.
  كارنامه هاي تجميعي كه نمرات چند ماه را در يك

  كارنامه نمايش ميدهد



در بخش نمونه كارنامه ها   نمونه هاي آن را   karname20.comنرم افزار داراي كارنامه هاي متنوعي كه خودتون مي توانيد در سايت
 مالحظه كنيد. به عنوان مثال كارنامه هاي مطابق با فرمت دانا براي نيمسال اول و دوم طراحي شده است.

كارنامه هاي بسيار عالي كه در عكس زير مالحظه ميكنيد . شامل نمرات ماه هاي قبل و همچنين نمودار مقايسه افت و رشد دانش آموز در  يكي از 
 طول سال تحصيلي به همراه مقايسه دانش آموز با ميانگين كالس در هر درس به صورت جداگانه مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  بخش نمونه گزارش ها مراجعه نماييد)  karname20.comاين بخش به سايت  يمشاهده گزارش ها ي(براتجزيه و تحليل نمرات- بخش دوم

  ليست مادر(تحصيليليست ماترسي هر پايه( 
 ليست نمرات كالس(ليست ماترسي هر كالس( 
 (قابل تنظيم)ليست دانش آموزان الزم التوجه بر اساس نمره كمتر از نمره مد نظر شما 

  ليست دبير(ليست ريز نمرات دانش آموزان در هر درس در يك دوره( 
  تحصيلي ر درس در طول سالمقايسه نمرات ه(ليست نمرات  دانش آموزان  در هر درس  در چند دوره( 
 ليست نمرات دانش آموزان  در هر درس و نمره ماه قبل با ميزان افت و رشد  
  ليست معدل دانش آموزان  و معدل ماه قبل با ميزان افت و رشد  
 .نفرات برتر ، نفرات ضعيف ، نفراتي كه بيشترين رشد و نفراتي كه بيشترين افت را نسبت به دوره قبل داشته اند  
 ليست نمرات هر دبير در هر درس و كالس (كارنامه دبير(  
  آمار تعداد و درصد قبولي دانش آموزان هر كالس در هر درس با ذكر ميانگين كالس  
   آمار تعداد و درصد قبولي دانش آموزان هر پايه تحصيلي در هر درس با ذكر ميانگين پايه تحصيلي 

  19-20و  17-19و  15 -17و  10 -15،  10مثال در بازه زير (آمار تعداد دانش آموزان كالس در بازه هاي نمره( 
  19-20و  17-19و  15 -17و  10 -15،  10تعداد در بازه زير (آمار تعداد دانش آموزان پايه تحصيلي در بازه هاي نمره( 
 صيلي با هم در دروس مختلف و معدل در يك ماه يا دورهگزارش مقايسه ميانگين نمرات كالس هاي يك پايه تح  
 طول سال تحصيلي(گزارش مقايسه ميانگين نمرات كالس هاي يك پايه تحصيلي با هم در دروس مختلف و معدل در چند ماه( 
 ميله اي ، خطي و دايره اي مقايسه كالس هاي يك پايه در هر درس نمودار  
 هر كالسميله اي ، خطي مقايسه دروس  نمودار  
 مقايسه دروس هر پايه تحصيلي  نمودارميله اي ، خطي  
 نمودار عملكرد هر دبير در هر درس در طول سال تحصيلي  
  ميله اي ، خطي مقايسه داش آموزان هر كالس در هر درس و معدلنمودار  
 ... و گزارش هاي ديگر 

 

  

 
  

   



     ارسال پيامك – بخش سوم
نرم افزار كارنامه بيست داراي پنل پيامك بسيار قوي با ارسال سريع و آني بدون مشكل بلك ليست مي باشد كه نياز 

نمايد.(پيامك براي  مدرسه را جهت اطالع رساني به اوليا و دانش آموزان و حتي دبيران و پرسنل مدرسه را فراهم مي
  پنل پيامك كارنامه بيست خدماتي است) چون ، دشون رو بستن شود حتي كساني كه تبليغ همه ارسال مي

  ارسال پيامك شامل موارد زير مي باشد :
  )به يك يا چند كالس جهت جلسه انجمن يرسان ي(متن ثابت مانند اطالع به اوليا و دانش آموزان يارسال پيامك گروه-1

  اوليا و دانش آموزان يارسال پيامك نمرات برا-2

  ر دانش آموز به اولياو تاخيغيبت ارسال پيامك نمرات -3

  ارسال پيامك تبريك تولد دانش آموز-4

  ارسال پيامك نظير به نظير به اوليا و دانش آموزان  (پيامك متفاوت به هر فرد)-5

 ارسال پيامك به دبيران و پرسنل مدرسه.-6

  

  تصوير زير مربوط به ارسال نمرات به اوليا مي باشد

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

 
 

 



 )مراجعه نماييد يبخش نمونه امكانات جانب  karname20.comبراي مشاهده گزارش هاي اين بخش به سايت ( اختصاص شماره صندلي-بخش چهارم

براي حوزه مي باشيد. و قادر خواهيد بود  (تعداد دانش آموز(در اين بخش شما قادر به تعريف حوزه امتحاني و مشخص كردن ظرفيت
بر اساس معدل نمرات دانش آموز و يا نام خانوادگي يا انتخاب تصادفي دانش آموز به حوزه اضافه كنيد.همچنين نرم افزار اين امكان 

هر پايه اختصاص را فراهم كرده تا اگر بيش از يك پايه تحصيلي به يك حوزه اختصاص دهيد ، شماره صندلي يكي در ميان براي 
  .براي يازدهم تجربي 2براي دهم رياضي و شماره صندلي  1يابد.تا دانش آموزان يك پايه كنار هم نيفتند.به عنوان مثال شماره صندلي 

 ليست گزارش هاي اين بخش شامل: 

  كارت ورود به جلسه •
  برچسب صندلي با نام و نام خانوادگي •
  برچسب صندلي بدون نام •
  امتحانيليست حوزه  •
  ليست حضور غياب •
  آلبوم حوزه •
  آمار تعداد دانش آموزان در هر حوزه •
   راهنماي درب ورودي حوزه •
 و چند گزارش ديگر •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
 
 

 



 امكانات جانبي زير مي باشد: شاملهمچنين نرم افزار كارنامه بيست 

  بخش انضباطي -5

    ...  امتحاني ، دعوت نامه اوليا ، رضايت نامه، تعهد نامه وبخش طراحي سربرگ  -6
 مالي (شهريه دانش آموز و...)بخش  -7

 

 كه فقط براي مدارسي كه درخواست بدهند فعال مي شود. 

 برخي از ويژگي هاي نرم افزار :

 مانند فايل سناد و ...(ثبت نام كل دانش آموزان به صورت يكجا و به طور خودكار از ديگر فايل هاي موجود( 
 دانش آموز ي، بر اساس اسم دانش آموز يا كد مل ي عكس دانش آموزانثبت گروه 

 سادگي در ثبت نمره دانش آموزان مطابق با كاربرگ دبير و يا دفتر كالس  
 را دارد و جاي (نرم افزار خروجي اكسل به تفكيك دبير مي دهد كه اسامي دانش آموزان و درس امكان ثبت نمرات توسط دبير

نمرات خالي هست . اين اكسل ها رو براي دبير ارسال ميكنيد ، مثال ميتونيد براشون واتساپ كنيد ، دبير نمرات رو در گوشي يا 
 كامپيوترش وارد ميكنه و براي شما برگشت ميده و شما هر اكسل رو در عرض چند ثانيه به نرم افزار منتقل مي كنيد)

  سايت همگام يل خروجيل اكسنمرات از فاثبت امكان 

  سامانه سيدانمرات از انتقال امكان 

  دقيقه 10از دانا در كمتر از  مستمر و پاياني(امكان انتقال نمرات نيمسال اول و دوم(  
  پيامك نمره ، غيبت و تاخير ، تبريك تولد و ... به اولياامكان ارسال 

  تصوير كارنامه هاي در شبكه هاي اجتماعي مانند واتساپ ، شاد ، سروش و غيرهامكان ارسال 

  پيامك به دبيران و پرسنل مدرسهامكان ارسال 

 امكان اختصاص شماره صندلي بسيار كاربردي براي ايام امتحان  
  ي(عملكرد مثبت و منفيثبت موارد انضباطامكان(  
 طراحي سربرگ امتحاني ، دعوت نامه اوليا ، رضايت نامه، تعهد نامه ، كارت تبريك تولد و هر نوع فرمي كه قرار باشد  امكان

 .مخصات و عكس دانش آموز روي آن چاپ شود

  امور مربوط به چك  ، ثبت اقساط  دانش آموز (شهريه و ...) يثبت امور مالامكان 

  دسترسي به كاربرانتعريف كاربر و تعيين سطح امكان  
  استفاده از نرم افزار تحت شبكهامكان  

 

هزينه نرم افزار فقط يك بار زمان خريد نرم افزار دريافت مي شود و در سال هاي آينده هزينه اي دريافت نمي 
 بيشتر شركت ها براي هر سال هزينه دريافت مي كنند(شود.به عبارت ديگر هزينه آپديت ساليانه اي وجود ندارد.

  )ولي نرم افزار كارنامه بيست اين طور نيست
  

 com20karname. و امكانات در سايت مشاهده گزارش ها

   09902922484سفارش نرم افزار :  
  09902922484 : پاسخگويي به سواالت شما در تلگرام و واتساپ با شماره


