
 آموزش نحوه ورود به سامانه تراز

: آدرس سایت زیر اقدام کنیدراز از طریق  جهت ورود به سامانه ت  

taraz.org 

زینه ورود به سامانه کلیک کنید.روی گ  سپس در صفحه باز شده  

 

  09121500120و سپس شماره همراه معلم می باشد. برای مثال اگر معلمی دارای شماره    tدر صفحه ورود ، قسمت نام کاربری حرف کوچک  

 می باشد.    t09121500120بری وی  باشد نام کار

 می باشد.   0120رمز عبور کاربر یاد شده  ق  ثال فوم انتهایی شماره همراه می باشد. در مقرمز عبور اولیه ، چهار ر

 

 رود کلیک نمایید. پس از ورود نام کاربری و رمز و اطمینان از صحیح بودن روی دکمه سبز رنگ و

 

taraz.org


 کتر می باشد تغییر دهید.  کارا  6چنانچه اولین بار است که وارد سیستم می شوید می بایست رمز عبور خود را به رمز ایمن تری که حداقل  

 سپس روی دکمه تغییر کلمه عبور کلیک کنید.

 

 ه کاربری تراز شدید. وارد صفحبا موفقیت  

 

 

 

 

 



 آموزش نحوه ارسال گزارش و تکالیف 

زیر منوی  روی    گزارش روزانه و تکالیف در یک پیام ، کافی است از طریق منوی سمت چپ گزینه پیام رسانی را انتخاب کرده و  برای ارسال  

کنید.کلیک  ارسال پیام  

 

 

باشد. که توصیه می شود از ارسال فایل های    هم  فایلشامل    اختیارا  نین میتواندباشد. همچ  متنو    عنواندارای  الزاما  هر پیام ارسالی باید  

 شود. نگین خودداری  س

 

 یک عنوان مناسب است : این عنوان    عنوان پیام باید گویا و غیر تکراری باشد . برای مثال ،

 مهر   22شنبه  –سطح متوسط زبان   و تکلیف گزارش 



نگ آپلود  رآبی  ب کنید سپس روی دکمه  فایل مورد نظر را انتخاکرده و    یککل  Choose Fileصورتی که دارای فایل هستید روی گزینه  در  

فایل  "رنگ  متن نارنجی  فایل کلیک کرده و منتظر بمانید که نوار پیشرفت آپلود تکمیل شود . در صورت موفقیت آمیز بودن آپلود ، فایل زیر  

 یش در میاید. به نما  "  های آپلود شده

 

مانند کالس های زبان پایه چهارم و    در صورتی که کالس بصورت تلفیقی است ) افراد از کالس ها و پایه های متفاوت در یک کالس هستند

 ید.  ، گروه مربوطه را انتخاب نمای  گروهتنها کافی است از قسمت  ( الزم است  پنجم ابتدایی  

گروه  ر صورتی که معلم زبان سطح متوسط هستید ، این گروه دارای دانش آموزان کالس چهارم و پنجم می باشد و هنگام انتخاب  دبرای مثال  

 با هم انتخاب شوند.   متوسط کالس چهارم و پنجم

 

 نمایید.   اقدام  گروهگزینه ای را انتخاب کنید و فقط باید از قسمت    ش آموزاندان و قسمت    کالس هااز قسمت    نبایددر این صورت شما  



قسمت کالس ، کالس    کافی است تنها از  اول تا سوم ابتدایی(    های    کالستمام دروس  ) مانند    در صورتی که کالس تلیفقی نیست. •

 د. شو  خودداری  گروهو      دانش آموزان  شدر بخ  انتخابدر این صورت از    مربوطه را تیک بزنید.

 

یا  نش آموز  ت از قسمت دانش آموزان ، آن دارا دارید الزم اس  خاصیش آموزان یا دانصد پیام به دانش آموز قدر صورتی که   •

 گردد.    اریخوددو گروه    کالس  ش آموزان خاص را انتخاب کنید. در این صورت لطفا از انتخاب  دان

 

 

 

 ایید. اری نمباشد و از انتخاب گزینه های دیگر خودد   فقط دانش آموزت مشاهده کنندگان باید  مقس •


