راهنمای سایت سپند

برای شرو ع کار با این سایت الزم است مدیران محترم مدارس به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنند:
www.irtusepand.ir

از قسمت ورود بخش مدرسه را انتخاب کنید:

در این بخش از شما نام کاربری و رمز عبور پرسیده می شود برای هر دو کد واحد سازمانی خود را وارد کنید:

از پنل باز شده پس از ورود به سربرگ ثبت نام وارد شوید:

سپس اطالعات خواسته شده را بطور کامل تکمیل می کنید:

ورود اطالعاتی که با * مشخص شده است الزامی است در نهایت دکمه بعدی در پایین صفه را زده اطالعات مدیر و موقعیت مدرسه را وارد و دکمه تایید
اطالعات را می زنید .
اطالعات مدرسه شما بعد از تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان در پنل اولیا دیده خواهد شد .و اولیا می توانند با کد ملی خودشان (ولی) وارد سامانه شوند و
دانش آموز خود را بعد از پر کردن تعهد نامه به راننده مربوطه که به تایید سازمان تاکسیرانی و آموزش و پرورش رسیده ،تخصیص دهند.

نحوه ورود اولیا
بعد از مراجعه به آدرس اینترنتی یاد شده در باالی همین متن
از بخش ورود اولیا وارد می شوند

از ولی نام کاربری و رمز خواسته می شود که هردو کد ملی ولی می باشد و برای اتباع کد اتباع خارجه اخذ شده از سامانه سناد می باشد

بعد از ارسال کد فعالسازی به شماره  01110001شماره موبایل ولی تایید می شود و ولی باید در پنل خود مدرسه و مشخصات خود و دانش آموز را بطور کامل
وارد کند و دانش آموز خود را به راننده مد نظر تخصیص دهد

با کلیک بر دکمه آبی افزودن دانش آموز مشخصات دانش آموز را تکمیل کنید

در پایین صفحه بر روی مرحله بعد کلیک کنید تا نهایی شدن تکمیل مشخصات پیش برید و دانش اموز خود را به راننده مربوط تخصیص دهید

یاسر صالح فر
کارشناس مسؤل آمار و فناوری

