
 

 

 بسمه تعالی

را به دانش آموزان خالق و آینده ساز کشور و شما اولیای همراه و همدل از  1401-1400آغاز سال تحصیلی 

 می نماید.طرف مدیریت و کادر آموزشی مجتمع آموزشی و فرهنگی عماد تبریک و تهنیت عرض 

و همچنین پنل همراه آن   /ac.ir-http://emadفایل زیر جهت توضیح امکانات و نحوه کار با سایت مدرسه 

ac.ir-http://www.modabber.emad/  محتوای آن توسط  گردآوری شده، امید است با مطالعه دقیق

 شما ولی گرامی و دانش آموزان عزیز بتوانیم از مشکالت احتمالی جلوگیری نماییم.

   /ac.ir-http://emadسایت مدرسه :  .1

آدرس فوق سایت اصلی مجتمع عماد است که استفاده از این آدرس به سایت وارد می شوید که در 

 هر آیتم به طور کامل پرداخته خواهد شد. به معرفیذیل 

 
 

 

نام کاربری و رمز عبور برای شما  .1

 پیامک شده است.

توجه: نام کاربری و رمزعبور سایت با 

پنل مدبر یکی می باشد که در ذیل به 

 آن پرداخته خواهد شد.
 

 

شد این فیلد طبق دفترچه قاصدک می با .2

که در ابتدای سال همراه کتاب ها تحویل 

داده شده و زمان بندی تدریس و آزمون ها 

 در آن برای هر پایه ارائه شده است.

 

 

طبق برنامه اعالم شده در دفتر قاصدک معموالً در پایان آزمون ها ، . 3

 –ششم  -پنجم -آزمونی جامع به صورت آنالین در پایه های چهارم

هشتم و نهم برگزار می گردد که از طریق همین سایت و از این  –هفتم 

 قسمت طبق زمانبدی های اعالم شده در سال تحصیلی می باشد.

توجه: دانش آموز باید وارد سایت شود و سپس با کلیک بر روی این فیلد 

 اقدام به پاسخگویی به آزمون داشته باشد.

 

 

با کلیک بر روی این قسمت ها می توانید وارد پنل . 4

مدبر شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد 

 نمایید و از امکانات پنل مدبر بهره مند گردید.

  /ac.ir-http://www.modabber.emadتوجه: پنل مدبر از آدرس 

 نیز قابل دسترسی می باشد.
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 /ac.ir-http://www.modabber.emadسایت / پنل مدبر:     . 2

 آدرس فوق برای ورود به سایت مدبر می باشد همچنین می توانید با ورود به سایت مدرسه و 

 ( وارد سایت/ پنل مدبر شوید.4کلیک بر روی قسمت )

 بر روی گوشی همراه )سیستم عامل اندروید( واین اپلیکیشن قابل دانلود 

 )سیستم عامل Add to Home Screenهمچنین اضافه شدن به صورت  

ios.می باشد ) 

توجه: نام کاربری و رمز ورود به این قسمت برای شما پیامک شده است که با نام کاربری و رمز ورود به سایت 

  مدرسه یکسان می باشد.

 و اولیا با هم متفاوت است در ذیل امکانات هر صفحه را برای شما شرح می دهیم.نام کاربری دانش آموزان 

در باالی صفحه عنوان ولی دانش  با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور اولیا وارد صفحه زیر می شوند. .3

 آموزذکر شده است.

 

 

 

 

 

امکانات و دستیابی های  .1

شما را به قسمت های 

 مختلف پنل نشان می دهد.

 

با کلیک بر روی تاریخ . 2

مدنظر می توانید تکالیف و 

گزارش آن روز را مشاهده 

 نمایید.

 

. تکالیفی که روز تحویل آن 4

ها فردای آن روز می باشد در 

 این قسمت یادآوری می گردد.

 

تابلو اعالنات پیام ها و اطالعیه ها 

را به اطالع شما می رساند که با 

کلیک بر روی جزئیات متن پیام را 

 مشاهده می کنید.
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 پنجره زیر باز شده و شما می توانید تکالیف و  این قسمتبر روی با کلیک   تکالیف و آزمون ها: .4

 آزمون های نزدیک را مشاهده نمایید.

 : پنل مدبر تنها برای اطالع دانش آموزان آنالین توجهقابل )

 این فایل یا تکلیفی را از طریق  رسانی می باشد و هیچگونه

 داده نمی شود. برای ارائه تکالیف بایدسایت به آموزگار تحویل 

 مراجعه و در محل مشخص  /https://lmsemad.irایتبه س 

 توسط آموزگار فایل تکالیف را بارگزاری نمائید.(شده 

 

 

 هر درس آموزگار را در مورد تکالیفگزارش  می توانید وضعیت انجام تکالیف: با کلیک بر روی این قسمت .5

 مطالعه نمائید.

 
 

نمودار  کارنامه و نمودار: گزارش عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به صورت کارنامه و روی. 6

 نمایش می دهد.

 

 

 

 گزارش انضباطی: جهت اطالع رسانی موارد انضباطی می باشد. .7

وز و یا عدم حضور . گزارش تردد: با کلیک بر روی این قسمت می توانید ساعات ورود و خروج هر دانش آم8

 در مدرسه را چک نمائید.
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 مدرسه برای شما ارسال کرده است  . پیامک: با کلیک بر روی این قسمت می توانید پیام هایی که9

 مشاهده نمائید یا پیامی را به مدرسه ارسال کنید.

 آرشیو صندوق پیام: پیام های تبادلی بین اولیا. 10

 و مدرسه در طول سال تحصیلی در این قسمت 

 ذخیره می گردد.

 . تابلو اعالنات: تمامی اطالعیه ها در تابلو اعالنات 11

 قابل مشاهده است . در صفحه اصلی نیز نمایش 

 کلیک نمائید.   زئیاتداده می شود که برای اطالع از متن پیام باید بر روی گزینه +ج

. بوفه اکترونیک: این امکان را به شما می دهد پرداختی ها و خرید های دانش آموز را مدنظر قراردهید و یا 12

 جهت شارژ کارت بوفه اقدام نمائید.

لمه و دیگر مشخصات را تغییر ندهید تا در صورت از دست رفتن کنام کاربری  ،. تغییر کلمه عبور: لطفاً رمز13

 عبور شما و مدرسه دچار سردرگمی نشوید.

کردن نام کاربری دانش آموز و کلمه عبور وارد صفحه دانش آموز خواهید شد و تمامی با وارد  ***      

الزم به توضیح است که دسترسی دانش آموزان نسبت به اولیا باال می باشد و بق با توضیحات دسترسی ها منط

 محدود تر می باشد.***

 با آرزوی سال تحصیلی خوب و پرباری برای همه شما عزیزان

 مجتمع آموزشی و فرهنگی عماد

 

 

 


