ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﺻﻔﻬﺎن،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺗﻤﺪن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺠﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺮازداﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ.ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع(

ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺳـﺎزي ﺷـﺪ .
ارﺳﺎل ﮔﺮدد

ﺷﻤﺎره 1700/326666/780 :
1395/11/11
ﺗﺎرﯾﺦ :

ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ  :ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ

ﺳﻄﻮح اﺟﺮاﯾﯽ  :ﻣﺪﯾﺮ  /رﺋﯿﺲ  .ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ

ﺑﻪ  :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  /اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .....
ﻣﻮﺿﻮع  :ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎم
ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ
ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و درود و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ  ،ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺗﻮﺟﻪ آن اداره را ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري زﯾﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :

اﻟﻒ( وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﻣﺪارس
 -1اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن اداره اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎرﺷﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
 -2روزاﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﯿﺮ را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﻮزﯾﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ب ( وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس
 -1ﻣﻼك ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -2ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮرﯾﺰه از ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه روزاﻧﻪ ﻓﺮم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷـﯿﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮم ﮔﺰارش ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .
 -3ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارﺳـﯽ ﮐﻪ ﺷـﯿﺮاﺳﺘﺮﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﻓﺮم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷـﯿﺮ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در
ﻓﺮم ﮔﺰارش ﺗﻮزﯾﻊ  ،ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ ) : (1ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﺑﺮ 03132219761 :

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎغ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﺑﻠﻮار ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ 11) 32226001 :ﺧﻂ(
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  8145813331 :اﯾﻤﯿﻞ Dbr1700@isfedu.ir:ﺳﺎﯾﺖhttp://isf.medu.ir :

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﺻﻔﻬﺎن،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺗﻤﺪن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺠﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺮازداﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ.ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع(

ﺷﻤﺎره 1700/326666/780 :
1395/11/11
ﺗﺎرﯾﺦ :

ﺳﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ را ﻧﺪارد .
ﺗﻮﺟﻪ ) : (2ﺳﻨﺪﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮم ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﯾﺎل داﺧﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -3ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ روز در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد .
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ  ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اداره ﮐﻞ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺪارس را ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ادارات اﯾﻤﯿﻞ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪﯾﻬﺎ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
از ﻃﺮف ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮﭘﻮر

ﻧﻤﺎﺑﺮ 03132219761 :

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎغ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﺑﻠﻮار ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ 11) 32226001 :ﺧﻂ(
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  8145813331 :اﯾﻤﯿﻞ Dbr1700@isfedu.ir:ﺳﺎﯾﺖhttp://isf.medu.ir :

قابل توجه مذیران محترم مذارس
جهت تکمیل فرم تحویل و توزیع ضیر

در سامانه همگام ( )hamgam.medu.ir

ابتذا با کاربری مذیر مذرسه از قسمت ورود مذیر وارد سامانه همگام آموزضگاه خود ضویذ .

در داضبورد اصلی روی ماشول مذیریت ضیر مذارس کلیک نماییذ.

روش ثبت تحویل ضیر
روی گسینه فرم تحویل ضیر کلیک نماییذ.

به صورت زیر عمل فرماییذ.

در قسمت فرم تحویل ضیر روی گسینه جذیذ کلیک نماییذ.

در فرم باز ضذه فیلذهای مورد نظر را تکمیل نماییذ

برای درج ساعت :کلیک اول ساعت و کلیک دوم دقیقه

از لیست کشوی انتخاب نماییذ

این قسمت با توجه به اطالعات ثبت شذه هنگام درخواست شیر می باشذ.

این فسمت بعذ از انتخاب شرکت توزیع کننذه به صورت اتوماتیک پر می شود

این فسمت به صورت اتوماتیک پر می شود.

بعذ از ورود تعذاد ضیر دریافت ضذه مبلغ به صورت اتوماتیک محاسبه ضذه و در صورتی که اضکال نذاضت نسبت به رخیره اقذام نماییذ.
بعذ از رخیره نتیجه به صورت زیر دیذه می ضود که می توان در ستون مذیریت نسبت به ویرایص یا چاپ سه برگی اقذام کرد.

فرم سه برگی را کنترل نموده در صورتی که مورد تاییذ می باضذ نسبت به مهر و امضای آن اقذام نماییذ.
مذارس در هر نوبت تحویل ضیر بایذ یک بار فرم را تکمیل نماینذ (.با زدن گسینه جذیذ )
نمونه گسارش سه برگی نسخه بایگانی مذرسه

روش ثبت اطالعات توزیع ضیر
برای ثبت توزیع ضیر در ماشول مذیریت ضیر مذارس روی گسینه ثبت اطالعات توزیع ضیر کلیک نماییذ.

روی درخواست جذیذ کلیک کنیذ.

در فرم فیلذهای خواسته ضذه را تکمیل نماییذ و رخیره نماییذ.

