آموزش کار با سامانه دانشپذیری مجتمع آموزشی دانش آرا
جهت ورود به سامانه دانشپذیری ابتدا وارد آدرس  www.panel.damez.irشده و بر روی گزینه سبزرنگ ( سامانه دانشپذیر) کلیک نمائید .

پس از کلیک بر روی سامانه  ،در مقابل نام کاربری  ،شماره دانشپذیری خود و در مقابل رمز عبور  ،کد ملی خود را وارد نمایید.
نکته  :درصورتیکه با واردکردن کد ملی خود قادر به ورود در سامانه نمی شوید  ،شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.

پس از ورود به سامانه ،شما  4گزینه ی زیر را مالحظه می کنید:

 )۱برنامه هفتگی  :در این قسمت شما میتوانید برنامه هفتگی کالس های خود را مشاهده فرمائید.
 )۲کارت ورود به جلسه  :در این قسمت شما میتوانید اطالعات آزمون های خود را دریافت نمایید.
 )۳کارنامه  :در این قسمت شما میتوانید نمرات خود را مشاهده کنید ،در صورت اعتراض به نمره آن را ثبت نموده و نظرسنجی عملکرد اساتید را انجام دهید.
 )4تغییر کلمه عبور  :جهت امنیت بیشتر به دانش پذیران عزیز توصیه میشود پس از ورود به سامانه نسبت به تغییر کلمهی عبور خود اقدام نمایند.

توضیحات تکمیلی نظرسنجی اساتید :
جهت مشاهده نمرات هر درس  ،دانشپذیر باید نظرسنجی اساتید مربوطه را تکمیل نماید .اگر در قسمت نمره دانشپذیر عبارت " نظرسنجی پر
نشده " مالحظه شد  ،با کلیک کردن بر روی " پر کردن فرم نظرسنجی " در ستون " نظرسنجی اساتید " نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.
مانند تصویر زیر :

پس از کلیک بر روی گزینه فوق  ،فرم زیر ظاهر میشود:

پس از تکمیل تمام سواالت بر روی گزینه ی " ثبت " کلیک کرده و نمره خود را مالحظه فرمایید.

توضیحات تکمیلی نمرات :
نمرات درون سامانه  ۲دسته میباشند :
 )۱موقت  :نمره ی دانش پذبر قابل اعتراض می باشد.
 )۱نهایی  :نمرهی دانشپذیر نهایی میباشد و قابلبرگشت نیست.
 )۲ناقص  :پروژه تحویل داده نشده و یا در آزمون شرکت نکردهاند.

توضیح تکمیلی نظرسنجی آموزشگاه :
در اواسط دوره سامانه دانشپذیر قفل و به شکل زیر درمیآید:

برای باز شدن سامانه خود ابتدا بر روی " نظرسنجی آموزشگاه " کلیک کرده و با تکمیل فرم نظر سنجی پس از ثبت آن به سامانه ی خود
بازگشته و امکان استفاده از آن را خواهید داشت.

« نظر به اینکه میزان رضایت شما از آموزشگاه برای ما دارای اهمیت میباشد؛ تکمیل دو فرم نظرسنجی آموزشگاه و اساتید صرف ًا جهت آگاهی از
میزان رضایت شما و همچنین رفع مشکالت آموزشی و امکاناتی مرکز است».

با تشکر
واحد آموزش

