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معرفی
این سامانه نرم افزاری تمامی مراحل ایجاد پرتال اساتید را تحت پوشش قرار می دهد .به قسمی که تمامی
فرایند های اطالع رسانی ،مدیریت رزومه ،تعریف طرح درسها و بارگذاری فایل مربوطه ،قرار دادن تصاویر و فایل
های مرتبط در سایت را انجام می دهد.
اساتید دانشگاه بر اساس میزان عالقه مندی درخواست های خویش را به مدیر سایت ارسال می نماید .مدیر
سایت پس از بررسی صحت اطالعات ،درخواست را تایید می کند تا سایت ایجاد گردد.

درخواست سایت و عضویت
مراحل عضویت و درخواست سایت به صورت کامل در زیر آمده است:

بعد از کلیک کردن بر روی درخواست سایت به صفحه زیر وارد می شوید
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بعد از پر کردن اطالعات شخصی و قبول کردن شرایط عضویت بر روی دکمه مرحله بعد درخواست سایت
کلیک کرده و در صورت عدم وجود مشکل در اطالعات شخصی شما به صفحه زیر وارد می شوید
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با پر کردن اطالعات مربوطه بر روی ارسال درخواست کلیک کنید تا وارد صفحه زیر شوید و پیغام مناسب
به شکل زیر دریافت کنید

تا اینجا مراحل ایجاد در خواست سایت شما تکمیل گردیده است باید منتظر تائید مدیر سایت باشید وقتی
سایت شما تائید شد می توانید سایت خود را در زیرگروه مربوطه مشاهده کنید
برای رفتن به سایت خود یا آدرس سایت خود را در قسمت ادرس وارد کرده و مستقیما وارد سایت خود
شوید مثل شکل زیر

و یا به یکی از روش های جستجو در پرتال ،سایت خود را جستجو کرده و در صورت فعال بودن سایت
شما  ،به سایت خود وارد شوید

جستجو در سایت
 9روش جستجو در سایت وجود دارد که به شکل زیر می باشد
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روش اول جستجو  :با کلیک کردن بر روی لیست سایت ها وارد صفحه زیر می شویم که لیست تمام
سایت های ایجاد شده در پرتال را که بر اساس حروف الفبای مرتب شده است را مشاهده می کنید با کلیک کردن
بر روی عنوان هرکدام از سایت ها ،وارد سایت مورد نظر می شوید در صورت نیاز می توانید سایت مورد نظر را از
بین سایت های موجود جستجو کنید
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روش دوم جستجو  :بر روی هرکدام از دانشکده ها در صفحه اول کلیک کنید تا وارد صفحه گروه های
زیر مجموعه ان شوید مثال با کلیک کردن بر روی دانشکده علوم پزشکی زیر گروه های ان به شکل زیر قابل
مشاهده می باشد

در صفحه باال با کلیک کردن بر روی هر گروه لیست سایت های ان به شکل زیر قابل مشاهده می باشد که
با کلیک کردن بر روی هر کدام از سایت ها ،می توانید سایت ان استاد را مشاهده کنید.

روش سوم :درصفحه نخست در زیر صفحه ،کادر جستجو اساتید موجود می باشد با وارد کردن عبارت
مورد نظر سایت هایی که شامل آن عبارت می باشد را را می توانید مشاهد کنید مانند شکل زیر
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ورود به سایت
برای ورود به سایت در نوار منوها بر روی ورود به سایت کلیک کنید تا وارد صفحه ورود به سایت شوید

برای ورود به سایت باید نام کاربری و رمز عبور خود را که هنگام ثبت نام وارد کردید را در کادر های
مربوطه وارد کرده و سپس تصویر امنیتی را وارد کنید
توجه  :بعد از وارد شدن حتما به نکته زیر دقت کنید
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بعد از ورود در منوی باالی سایت  ،صفحه مدیریت  ،اضافه می گردد با کلیک کردن بر روی صفحه
مدیریت به بخش مدیریت سایت خود وارد می شوید

راهنمای کار با بخش مدیریت اساتید درصفحه مدیریت قابل دسترسی می باشد می توانید راهنمای مربوطه
را از انجا دانلود و مطالعه کنید
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