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 صدآفرین و کارت پستالاعطای مهر نحوه ی 

 

یکی از ابزارهای تشویقی که در سامانه گنجانده شده است قابلیت اعطای انواع نشان یا مدال از قبیل مهر 

شوق ، مپیش دبستانی و دبستان عمی باشد که به خصوص برای مقط... صدآفرین، انواع کارت پستال، استیکر و 

 ! برای معلم یا مدرسه یا اولیا هزینه بر باشدخوبی برای تالش بیشتر دانش اموزان خواهد بود بدون اینکه 

میتوان ازانواع مدال استفاده کرد مانند مدال قهرمانی، مدال طال، نشان ... برای مقاطع باالتر نیز بجای صدآفرین و 

 ... .دانش آموز کوشا و 

استفاده از قابلیت مدال در سیستم، باید ابتدا مدال یا مهر یا کارت پستال مورد نظر توسط گوشی یا برای 

 .کامپیوترطراحی شود و سپس مطابق آموزش زیر در سامانه استفاده شود

 یک مدال جدید کردن اضافه دکمه ی و سپس بدین منظور ابتدا وارد درس مورد نظر شده و روی گزینه مدالها

 :کلیک میکنیم
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گزینه هایی که عالمت ) .میکنیم واردو سپس توصیف مدال را ( مثال مهر صدافرین)نام مدال  در صفحه ی باز شده

 .ماییمل مورد نظر را بارگزاری مینسپس عکس مدا(. تعجب قرمز در جلو ان وجود دارد حتما باید پر شوند

 

وی دکمه ی ساخت مدال کلیک میکنیم تا به در انتها نام معلم را به عنوان اعطا کننده ی مدال درج کرده و ر

 :صفحه ی زیر هدایت شویم
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 .ی اعطای مدال را مشخص کنیمحال باید ضابطه 

 آن درس را به پایان رساندتمام فعالیتهای ش اموز یکی از گزینه ها تکمیل درس است یعنی به محض این که دان

 .اهدا شود این نشان به صورت خودکار به وی

یکی از گزینه ها نیز تکمیل فعالیت است که مثال برای هر یک از فعالیت هایی که در درس تعریف شده مثل 

نشان به وی  میکنید برسد اینتکالیف یا ازمونها، چنانچه دانش اموز به حد نصاب نمره ی خاصی که شما تعیین 

 .اهدا شود

 :گزینه ی صدور دستی توسط نقش است حالت نیز عمومی ترین

 

ان درس هر وقت صالح بداند بتواند به صورت دستی یک نشان را ( معلم)که میتوانید مشخص کنید که مثال استاد 

 .نماید اعطابه یک دانش اموز 

 :از ذخیره کردن وارد صفحه ی زیر میشویم بعد
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 .سترسی را بزنیم تا نشان فعال شودمطابق پیغامی که با زمینه نارنجی مشاهده میشود دکمه فعال کردن د که باید

کرده ایم مشاهده  حال هر وقت که در صفحه ی درس روی گزینه ی مدالها کلیک کنیم لیست مدالهایی که تعریف

مشاهده میکنیم که در انتهای ، جزییات مدال را (مرور)میشود که با کلیک بر روی هر مدال، وانتخاب تب اول 

 :را میزنیمدکمه ی اعطای مدال صفحه، 
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که با انتخاب هر یک از دانش اموزان یا چند تن از آنان و میشود  ست دانش اموزان مشاهدهی باز شده لیدر صفحه 

 :میتوان این مدال را به هر یک از دانش اموزان اعطا کرد اعطای مدال، زدن دکمه ی

 

 

 .دمی باش خودشان قابل مشاهده ی صفحه ی شخصیکار و میزان میگیرند در دانش اموزمدالهایی که 

 

 .پیروز باشید


