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 باسمه تعالی

 دانش آموز / ولی گرامیویژه  –جزوه آموزشی سامانه مدبر 
 )مجتمع دخترانه الغدیر( 97-98سال تحصیلی 

 

 کد رمز دانش آموز در جلسه به ایشان تحویل داده می شود.

کلیه  اول و دوم()دوره مستمر خانواده ها با فرایندهای آموزشی و تربیتی دبیرستانمجتمع آموزشی الغدیر به منظور ارتباط 

 فعالیت های کالسی دانش آموزان را درسایت اینترنتی زیر وارد می کند و شما با مراجعه به آن می توانید از آنها مطلع شوید .

 ابتدا وارد سایت دبیرستان شده و در بخش پایین صفحه برنامه مدبر را کلیک نمایید. ، برای ورود به سامانه آموزشی مدبر

www.alghadirschool.ir                                 

 

 

 

 

 

 

 را بزنید . "ورود به سیستم  "عد از وارد کردن شناسه کاربری و کلمه عبور ، دکمه ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسه کاربری

 کلمه عبور

ه اعداد را ب

انگلیسی وارد 

 کنید

 برنامه درسی فردا

برنامه مطالعه پیشنهادی 

 مشاور برای امروز

 ها ی فردا و آزمون تکالیف

 طرف مدرسهفایل های ارسالی از 

تقویم 

اجرایی 

 دبیرستان

http://www.alghadirschool.ir/
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 این بخش باید توسط دانش آموز هر روز پر شود**

 گزارش میزان مطالعه دانش آموز در هفته به اطالع خانواده می رسد

 به اطالع خانواده می رسد هفته پایان هرنمرات  دانش آموز در 

 تکالیف  دانش آموز در هر هفته به اطالع خانواده می رسد

 مشاهده کارنامه های ترم و ماهانه و نیز نمودار درسی دانش آموز

 مشاهده موارد انضباطی دانش آموز در مدرسه

ام پیدر این بخش می توانید پیام برای پرسنل مدرسه ارسال کنید و یا 

 هایی که برای شما از طرف مدرسه ارسال شده را بخوانید .

 مشاهده فایل ها و مطالب ارسالی عمومی از طرف دبیرستان

 www.alghadirschool.irآدرس سایت اینترنتی مجتمع الغدیر  

 www.jte.irآدرس سایت اینترنتی جامعه تعلیمات اسالمی  

http://www.jte.ir/


 

3 

 ** نحوه پر کردن )) ثبت زمان مطالعه (( توسط دانش آموز

د با این کار معلمین راهنما عالوه بر کنترل روند نوارد کن  "ثبت زمان مطالعه"میزان مطالعه خود را در بخش باید دانش آموزان 

 پیشنهاد دهند .  مطالعه را به دانش آموز درسی می توانند الگوی مناسب

 فرصت پر کردن آن را دارید( پایان هفتهربع وقت نمی خواهد وفقط تا ) وارد کردن این اطالعات در سایت در هر روز بیش از یک 

 

 

 

 

 

 

چنانچه دانش آموز برنامه مطالعه خود 

را در سایت وارد کند ، صفحه به شکل 

مطالعه هر زیر در می آید که میزان 

 هفته او را کامال مشخص می کند.

در نهایت می توانید گزارشی از مطالعه 

مشاهده دانش آموز به صورت کامل 

در برای نمونه کنید . ) انواع گزارش 

  ( شکل های زیر آمده است

 

 

 


