


ناد ی با ساما  نا آ
تان  ی و  ای و کارداش ا ت روسای ادارات 

داد ماه ھان  1395 ا

دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي







 مديريت و گزارشپنل آشنايي با 

ستادي و استاني



http://snd.medu.ir



كد ملي



صفحه اصلي و آغازين كاربري



امكان مشاهده رشته ها



ويژگي ها و شرايط هر رشته



جدول دروس هر رشته



منو گزارش ها



نمودار و جدول تعداد ثبت نام برخط



منو درخواست هاي رسيده از 
هنرستان ها براي ايجاد رشته جديد



واحد سازمانيپنل آشنايي با 



http://m2.snd.medu.ir

چه اتفاقي مي افتد؟در پنل هنرستان



ورود مديران مدارس به سامانه سناد



صفحه آغازين پنل مدرسه



شروع عمليات ثبت نام
رشته هاي مدرسه-با تعريف پايه



:رشته هاي مدرسه-تعريف پايه
)1هنرستان(صرفاً امكان مشاهده و تعريف رشته هاي داير در سال گذشته را دارد 



)2هنرستان(صرفاً امكان مشاهده و تعريف رشته هاي داير در سال گذشته را دارد 



چگونگي درخواست مجوز رشته جديد

در پنل مدرسه



درخواست مجوز رشته جديد
از منو امور دفترداري



درخواست 
مجوز رشته 

جديد با 
انتخاب زمينه 

با توجه به نوع واحد اين درخواست ها به صورت هوشمند و گروه
.محدود شده است



ادثبت درخواست جديد و انتقال خودكار تقاضا به كاربر مربوطه در استان يا ست



بعد از تأييد كاربر استاني يا ستادي

رشته مورد درخواست 

به صورت خودكار 

به رشته هاي قابل مشاهده در منو  

رشته هاي مدرسه -پايه←امور آغاز سال تحصيلي

.اضافه مي گردد



موافقت كاربر ستادي با درخواست مجوز



انعكاس تأييد ستاد در پنل هنرستان



به رشته هاي قابل مشاهده و تعريف در ) مكاترونيك(اضافه شدن رشته جديد 
هنرستان و امكان ثبت نام هنرجو



:توجه
 يكي »حرفه اي و فني« عنوان تحت »حرفه اي و بازرگاني« و »فني هنرستان« عنوان سناد سامانه در

 در دهم پايه هنرجويان نام ثبت است الزم لذا )مي شود يكي سامانه ها تمام در زودي به( .است شده
 كدي( اكده از يكي در صرفاً  )ضميمه ديگري و اصلي بصورت يكي( كد دو داراي كه هنرستان هايي

 كدها زا يكي گرفته صورت هماهنگي طي .بگيرد صورت )دارد بيشتري هنرجوي و رشته تعداد كه
 وجهت :ضرور غير ضميمه هاي حذف( .مي گردد فعال غير سوم پايه هنرجويان فارغ التحصيلي از بعد
)باشد يكسان كد دو هر اداره نوع شود
 كد دو ره بايد است دولتي نمونه ديگر كد يك و عادي كد يك مثال عنوان به اگر است ذكر به الزم
.بماند باقي
 اب اما شود مجوز درخواست ندارد وجود كدها از يكي پنل در كه رشته هايي براي است الزم چند هر

.مي گردد موافقت وقت اسرع در و )ستادي چه استاني چه( مكاتبه بدون درخواست ها اينگونه

عادي - دولتيهنرستان فني حاج امير كتابچيهنرستان فنيعادي - دولتي38566401هنرستان حاج اميركتابچيبازرگاني و حرفه ايكاشان اصفهان              


