راهنمای استفاده از سامانه برنامه ریزی آنالین بـاوَر
مقدمه :برنامه ریزی آنالینِ باور یک برنامه تحت وب می باشد که به طور اختصاصی برای استفادۀ دانش آموزان کنکوریِ نظام جدید
(انسانی ،تجربی و ریاضی) طراحی شد ه است؛ در این برنامه دانش آموز بر اساس «درس معلم» ،برنامۀ «آزمون های آزمایشی» یا
برنامۀ شخصی ،برنامۀ هفتگی را تنظیم و روزانه اجرا می کند.
یادآوری مهم :بهتر است برای عملکرد بهتر از مرورگر موزیال (آخرین نسخه) استفاده نمایید.
راهنمای گام به گام:
گام یکم :عضویت در سایت و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور
برای عضویت در سامانه ،وارد این صفحه  http://pln.eqiq.irشوید و روی قسمت «عضویت در سامانه» کلیک کنید.

 -با تکمیل فرم عضویت و تعیین شناسه کاربری (شماره موبایل) و رمز ،شما عضو سامانه برنامه ریزی آنالین باور شده اید.

تذکر مهم :لطفا رمز خود را در یک جا یادداشت نمایید .زیرا در صورت فراموشی رمز شما فقط از طریق ایمیلی که در قسمت
اطالعات ثبت کرده اید ارسال خواهد شد .نام کاربری و رمز عبور نسبت به فارسی یا انگلیسی بودن صفحه کلید حساس است.

گام دوم :در صفحۀ اصلی برنامه با کلیک بر روی ورود به سامانه با استفاده از شناسه کاربری (شماره موبایل) و رمز
عبور وارد سامانه شوید.

 -اکنون شما وارد پنلِ (درگاه ،صفحه) کاربریِ خودتان شده اید.

گام سوم :در پنل کاربریِ خود بر روی اطالعات شخصی کلیک کنید؛ تا صفحۀ جدیدی باز شود.

گام چهارم :در صفحه جدید ،اطالعات شخصی شما نمایش داده می شود .در اینجا گروه آزمایشی و زیرگروه خود را
برای برنامه ریزی انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا اطالعات شما برای برنامه ریزی ثبت شود.

در صورت نیاز به آشنایی با گروههای آزمایشی و زیرگرو ها می توانید فایل های زیر دانلود کنید :در این فایل ها رشته
هایی که در هر زیرگروه قرار گرفته نشان داده شده است برای مثال کسی که در گروه آزمایشی علوم تجربی می خواهد برای رشته پزشکی
برنامه ریزی کند زیرگروه یک را انتخاب می کند.
لینک دریافت گروه آزمایشی علوم انسانی و زیرگروه های مربوط:
https://eform.farsedu.ir/collect/form/download/40
لینک دریافت گروه آزمایشی علوم تجربی و زیرگروه های مربوط:
https://eform.farsedu.ir/collect/form/download/41
لینک دریافت گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و زیرگروه های مربوط:
https://eform.farsedu.ir/collect/form/download/42

گام پنجم :وارد صفحۀ تنظیم برنامه هفتگی شوید.

گام ششم  :در صفحه تنظیم برنامه هفتگی برای تنظیم برنامه باید چند مرحله طی کنید:
 -1ساعت مفید مطالعۀ خود را در هر یک از روزهای هفته وارد کنید .در صورت نیاز به نوشتن دقیقه :برای نوشتن ربع عدد  .25برای
نوشتن نیم عدد  .5و برای نوشتن سه ربع عدد  .75تایپ کنید .در ردیف بعد دقیقه ساعت به صورت صحیح نمایش داده می شود.

 -2با انجام مرحله قبل ،جمع ساعت مطالعۀ هفته شما و سهم هر درس در هفته نمایش داده می شود( .سهم هر درس براساس

ضریب درس ها با مقداری تغییر نوشته شده است) و شما می توانید (در زمان تنطیم برنامه) بر اساس نیاز و تکالیفِ خود ،سهم هر
درس را بیشتر یا کمتر تعیین کنید اما به ساعت کل هفته خود توجه داشته باشید و سهم همه درس ها را در نظر بگیرید.

-3اکنون بر اساس «درس معلم» و «آزمون های آزمایشی» و یا برنامۀ شخصی ،در هر ردیف که به یک درس اختصاص داده شده
پایه ،فصل و مبحث مطالعه را انتخاب نمایید ،در صورت نیاز توضیحات الزم را (در خانه توضیحات) یادداشت کنید و سپس از
کشویِ زمان مورد نظر ساعت مورد نیاز برای مطالعۀ آن مبحث را مشخص کنید؛ در واقع جلوی هر درس و در هر روز یک کشو باز
می شود که معموال شامل پایه ،فصل و مبحث است و شما مبحث مورد نیاز برای مطالعۀ خودتان را مشخص می کنید.

انتخاب
پایه مورد نظر
یا موضوعی

انتخاب
فصل مورد نظر
یا ...

انتخاب
مبحث مورد نظر
-1
-2
-3
 -4خانه وسطی

یا ...

 -4در خانه توضیحات امکان نوشتن و یاداشت وجود دارد .برای مثال وقتی شما می خواهید درسی را بخوانید و فصل های موجود
یا مباحث موجود در «کشو» را نمی خواهید می توانید با انتخاب گزینه «به انتخاب خودم» هر تکلیفی را می خواهید بنویسید یا
تعداد تست یا هر تکلیف دیگری را بنویسید.

 -5در اینجا امکان حذف مبحث و انتخاب دوباره و یا کم و زیاد کردن ساعت مطالعه وجود دارد.

 -6همزمان با اختصاص دادن ساعت برای مطالعۀ یک مبحث چند گزارش ثبت می شود:
(برای نمونه در این مثال 2ساعت برای خواندن گفتار 1از فصل گوارش اختصاص داده شده)
 -1از ساعت مطالعۀ همان روز کم می شود(  5ساعت بوده شده  3ساعت)
 -2به زمان مورد نیاز من اضاف می شود (تا معلوم شود چند ساعت به این درس بر اساس نیاز واقعی اختصاص داده اید ـ که
جمع این قسمت می تواند از «زمان پیشنهادی» برنامه بیشتر یا کمتر باشد.
 -3به جمع ساعت استفاده شده در هفته اضاف می شود تا شما بدانید که درمجموع چند ساعت از ساعت کل هفته استفــاده
کرده اید.

-2به زمان مورد نیاز من د ر این درس اضاف می شود

 -7برای همۀ درس ها (یا درس هایی که در این هفته نیاز دارید) مبحثِ مطالعه و زمان مورد نظر را مشخص کنید.
 در هر روز که از همۀ وقت خود استفاده کرده اید در ردیف اول عبارت وقت تمام نمایش داده می شود اما شما مجددا می توانیددر آن روز وقت مطالعۀ خود را به میزان الزم اضاف نمایید( .در این صورت به همان میزان می توانید مجدد از وقت استفاده نمایید)

گام هفتم :در پایانِ تنظیم برنامه ،با کلیک بر روی دکمه ذخیره (در گوشه پایین سمت راست برنامه) برنامه را ذخیره
کنید.
تذکر خیلی مهم :در صورت کلیک روی دکمۀ ذخیره کل برنامه ای که نوشته اید در صفحه «تنظیم برنامه هفتگی» پاک می شود
و برنامه ای که برای این هفته تنظیم کرده اید فقط در منوی «گزارش برنامه» به صورت  pdfقابل دریافت می باشد که دیگر قابل
ویرایش نیست اما تمام برنامه های شما بر اساس ساعت و تاریخ در این قسمت بایگانی و قابل دسترس و چاپ است.

گام هشتم :بعد از کلیک روی دکمه ذخیره به منوی «گزارش برنامه» بروید و برنامه تنظیم شدۀ خود را مالحظه نمایید.
می توانید برنامه را چاپ کنید و یا به صورت فایل  pdfذخیره کنید .در این قسمت برنامه های هفتگی شما بر اساس
ساعت و تاریخ تنظیم ،ذخیره و قابل دریافت است.

ـ نمونۀ نمایش برنامه برای چاپ یا ذخیره

یــادآوری مهـــم :توصیۀ می شود عالوه بر برنامۀ هفتگی برنامۀ روزانه هم بنویسید -1 :برای نوشتن گزارش های دقیق و ارزیابی روزانۀ
بـرنامه -2برای کم و زیاد کردن برنامه بر اساس نیازهای واقعی روزانه
لینک نمونه دفتر روزانهhttp://www.eqiq.ir/2014-11-13-06-38-42/136-daftar98.html :

لینک های مفید برای کمک به برنامه ریزی:
سامانه آزمون سراسری فارس (بخصوص قسمت فهرست درس ها جهت برنامه ریزی) :
http://eform.farsedu.ir/3386
مشاوره تحصیلی:
www.eqiq.ir
روش مطالعه:
https://eform.farsedu.ir/collect/form/download/136
مراحل و زمان های تست زدن:
http://www.upsara.com/images/f256468_maraheletest22.pdf

چگونگی تکرار:
http://www.eqiq.ir/images/maqalatchapi/tekrar1.pdf
زمان های تکرار:
http://www.eqiq.ir/images/maqalatchapi/tekrar2.pdf

یادآوری مهم:
برای دانش آموزان پایۀ یازدهم و پایه های پایین تر توصیه می شود که از روش برنامه ریزی روزانه
استفاده نمایند؛ این روش بسیار آسان و واقع بینانه است.
لینک مراحل تنطیم برنامه روزانهhttp://www.eqiq.ir/2014-11-13-06-38-42/136-daftar98.html :
لینک مراحل تنطیم برنامه روزانهhttps://eform.farsedu.ir/collect/form/download/147 :



تشکر و قدردانی :

از جناب آقای مهندس مسعود عسکری مدیر شرکت داده پرداز پریشانِ کازرون که خالصانه
زحمت زیادی برای نوشتن این برنامه کشیدند .
از مشاوران عزیز و دبیران گرانقدری که با کمک و راهنمایی های ارزندۀ خود به غنای این
برنامه کمک کردند و مایه دلگرمی و مشوق راه بودند.
از دانش آمـوزان عزیزی که همواره از آن ها درس آموختـه ام و به توانمندی هایشــان
عمیقا «باور» دارم.
و از همۀ کسانی که به هر نحو در تنظیم این برنامه اینجانب را یاری نمودند تشکر و قدر دانی
می نمایم.

تقدیم:
به آن هایی که توانمندی های مهندسان این سرزمین را باور دارند.
به آن هایی که به توانمندی های مشاوران آموزش و پرورش باور دارند.
به دانش آموزان عزیزی که به توانمندی های خودشان باور دارند.
رزاق خواجه زاده ـ مشاور تحصیلی ـ آموزش و پرورش ناحیه 1شیراز
هفتم مهر ماه 1398

