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  جمهوري اسالمي ايران

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت پرورشي و فرهنگي 

 

 دانا امانهسیدا به س امانهنهم  از سدانش آموزان پايه نحوه انتقال نمرات 

 

تم و نهم  هش ،سرويس هدايت تحصيلي ، نمرات دانش آموز در پايه هاي تحصيلي هفتم ارائه که مستحضريد براي همانطوري 

 مورد نياز مي باشد. . 

 ولي اين سامانه  ،در سامانه سيدا ثبت شده است 0911-0011 تحصيلي آموزان در سال از آنجايي که سوابق تحصيلي  دانش

فعال سوابق تحصيلي  پايه هاي قبلي دانش آموزان را ندارد ، لذا عمال ارسال اطالعات مورد نياز از سامانه سيدا به سامانه همگام 

 باشد .  مطابق با سنوات گذشته امکان پذير نمي

همگام ، تمهيداتي در سامانه سيدا پيش بيني شده است سامانه ساله دوره متوسطه و ارسال آن به  9براي تجميع اطالعات  ازين رو

ال و دوره متوسطه اول ارسدانا (  )قادر باشند تا اين سوابق را به سيستم ويندوزي  که مدارس دوره متوسطه اول داراي پايه نهم ،

 روش کار به شرح زير است :به سامانه همگام ارسال کنند.  اآن ج در آن سيستم تجميع نموده و از

 اين عمليات فقط براي مديران و معاونين اجرايي مدارس مقطع متوسطه اول  قابل مشاهده و اجرا است و در  امکان اجراي 

 قرار د اده شده است.  سيدادر سامانه  ،  زير منوي تسهيالت -  منوي مديريت

تواند  اين فايل را  دهد. کاربر مي شده را ساخته و در اختيار کاربر مدرسه قرار مي  Zipبا اجراي اين بخش ، سامانه يک فايل 

 در بخش نقل و انتقال اطالعات بند  00.11متوسطه اول با شماره نگارش دانا (  )در نگارش جديد سيستم ويندوزي 

 دروس و نمرات  پايه نهم دانش آموزان در  ، دريافت نمايد . پس از اين کار ، "دريافت سوابق پايه نهم از سامانه سيدا"

 مايد.اطالعات را به سامانه همگام ارسال ن تواند با استفاده از آن سيستم  ، سيستم ويندوزي جابگزين شده و سپس کاربر مي

درسه اي که دانش آموز در پايه هشتم در آن : دريافت بسته اطالعاتي ساخته شده توسط سامانه سيدا  ، فقط توسط م0تذکر 

 باشد. مدرسه ثبت نام داشته است قابل انجام مي

 : مشخصات دانش آموزان ارسال شده از سيدا بايد  از قبل در سيستم ويندوزي  مدرسه مورد نظرموجود باشد. 2تذکر 

 اداره كل امور تربیتي، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب هاي اجتماعي

 

 اطالعیه

   9  شماره 

 ويژه هدايت تحصیلي دانش آموزان
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