آهَزش ًرم افسار پُرتال سازهاًی دُرسا

– (ساهاًِ صفحِ شخصی)

ساهاًِ صفحِ شخصی اعضا ّیات علوی

ّذف از پیادُ سازی ایي ساهاًِ ایجاد طفحات شخظی اعضای ّیات علوی هی تاشذ کِ ایي اهکاى را فراّن هی سازد تا ّریک از
اعضا تا ٍارد کردى اعالعات اختظاطی خَد شاهل تیَگرافی ،دستاٍرد ّا ،تشکل ّای علوی ٍ طٌفی ،پایاى ًاهِ ّا ،رزٍهِ ،عرح ّای
تحمیماتی ،هماالت ٍ ّ ...وچٌیي اعالعاتی از لثیل اخثار ٍ اعالعیِ ّاً ،ورات داًشجَیاى ،زهاى تٌذی کالس ّا ،تکالیف داًشجَیاى،
فایل ّای آهَزشی ٍ  ...را در طفحِ خَد ترای تازدیذکٌٌذگاى ٍ داًشجَیاى لرار دٌّذ.
در ایي راٌّوا ًحَُ ٍارد شذى تِ پٌل هذیریتی ایي ساهاًِ ٍ ًحَُ ٍارد کردى اعالعات جْت ًوایش در طفحات شخظی تیاى شذُ
است.
صفحِ شخصی پبادُ سازی شذُ برای پرتال داًشگاُ علَم پسشکی هازًذراى

پس از کلیک کردى لیٌک طفحِ شخظی ٍارد طفحِ زیر شذُ کِ لیست تواهی اعضای ثثت ًام شذُ در طفحات هختلف ٍجَد دارد
کِ کارتر تا کلیک کردى ًام ٍ ًام خاًَادگی هَرد ًظر ٍارد طفحِ شخظی اٍ شذُ ٍ اعالعات هرتَط تِ استاد را هشاّذُ هی ًوایذ.
طفحِ اٍل :لیست اعضای ّیات علوی

در ایي طفحِ عالٍُ تر اًتخاب فرد از لیست تَسظ کارتر  ،ایي اهکااى ًیاس ٍجاَد دارد کاِ عضاَ هاَرد ًظار تاا اساتفادُ از گسیٌاِ
"جستجَی ّیات علوی" تا استفادُ از هَارد هختلف (تظَیر زیر) فرد هَرد ًظر خَد را پیذا کردُ ٍ اعالعات هَرد ًظر را هشااّذُ ًوایاذ.
جستجَی هَجَد تِ طَرت ترکیثی ٍ تکی لاتل اًجام است کِ هی تَاى تر اساس ترکیثی از هَارد ًام ٍ ًاام خااًَادگیً ،اَخ تخظاض،
گرٍُ آهَزشی ٍ هحل کار اًجام شَد.
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طفحِ جستجَی اعضا ّیات علوی:

پس از اًتخاب استاد از عرف کارتر طفحِ هشخظات تِ شکل زیر دیذُ هی شَد

در ایي طفحِ تیَگرافی ٍارد شذُ از عرف استاد تِ کارتر ًوایش دادُ هی شَد ٍ در سوت راست هٌَیی هَجاَد اسات کاِ کاارتر تاا
کلیک رٍی ّرکذام از آیتن ّا اعالعات هرتَعِ را (کِ تَسظ استاد ٍارد شذُ است) هشاّذُ هی ًوایذ.
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صفحِ ٍرٍد بِ پٌل هذیریتی Sign In

ترای ٍرٍد تِ پٌل هذیریتی کافیست پس از ًام داهٌِ داًشگاُ ( )skums.ac.irعثارت  dorsapaxرا اضافِ ًواییذ،
 . http://skums.ac.ir/dorsapaxپس از آى ٍارد طفحِ ٍرٍد تِ پٌل هذیریتی درسا هی شَیذ ،کِ ترای ٍرٍد تایذ ًام کارتری ٍ رهس
عثَر هعتثر داشتِ تاشیذ ،در ایي لسوت ّوچٌیي هی تَاًیذ زیر سایت ٍ زتاى هَرد ًظر را در طَرتی کِ از لثل در سیستن تعریف شذُ
تاشذ را اًتخاب ًوَد.
کِ ّر کذام از آیتن ّای آى در زیر تَضیح دادُ خَاّذ شذ.

درسا1 -
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ًام کارتری  :در ایي لسوت ًام کارتری خَد را ٍارد ًواییذ.
رهس عثَر  :در ایي لسوت رهس عثَر خَد را ٍارد ًواییذ.
زیر سایت  :هوکي است تِ شوا هجَز دسترسی تِ زیر سایت خاص ٍ تا سغح دسترسی هشخض دادُ شذُ تاشذ ،کِ در ایي طاَرت
تایذ ًام آى زیر سایت را از ایي لسوت اًتخاب ًواییذ .کِ ترای اعضای ّیات علوی ترای دسترسی تِ پٌل خَد تایذ از لیست زیرساایت ّاا
زیرسایت "طفحِ شخظی" اًتخاب گردد.
زتاى  :زتاى فارسی را اًتخاب ًواییذ
کذ اهٌیتی  :در ایي تخش کذ ًوایش دادُ شذُ در لسوت تاال را ٍارد ًواییذ.

درسا2 -
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تظَیر زیر طفحِ اطلی پٌل هذیریتی ًرم افسار درسا را ًوایش

هی دّذ.

درسا3 -

ایي طفحِ ٍاسظ کارتری کاهلی ترای دسترسی تِ تواهی لسوت ّای ًرم افسار فاراّن آٍردُ اسات .کاِ تاِ لساوت ّاای هجاسا ٍ
هشخظی تمسین تٌذی شذُ است:
در لسوت تاال سوت چپ گسیٌِ ّایی ترای اًتخاب زیر سایت ،اًتخاب زتاى ،طفحِ اطلی ٍ خرٍج از ًرم افسار فراّن شذُ است.

درسا4 -

الزم تِ رکر است کلیک تر رٍی گسیٌِ طفحِ اطلی ،طفحِ اطلی زیر سایت تِ ًوایش در هی آیذ.
در لسوت ٍسظ ،تاالی طفحِ هشخظات کارتر سیستن ٍ زهاى ٍرٍد اٍ ًشاى دادُ شذُ است.

درسا5 -
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در لسوت راست طفحِ لسوت ّای هختلف پرتال در لالة تة کِ ّر کذام دارای هٌَّای هخظَص تِ خَد ّستٌذ تاِ ًواایش در آهاذُ
است.

درسا6 -

ترای اعضای ّیات علوی فمظ لسوت هاشٍل ّا ٍ لسوت تٌظیوات فعال هی تاشذ.
در لسوت تٌظیوات تٌْا یک لیٌک تِ ًام تغییر کلوِ عثَر هذیر سایت فعال هی تاشذ کِ ترای اعضای ّیات علوی الساهیست از عریك
ایي لیٌک رهس عثَر خَدرا ٌّگام اٍلیي ٍرٍد خَد تغییر دٌّذ.
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لسوت هاشٍل ّا:
لیست هاشٍل ّای هَجَد ترای ساهاًِ طفحِ شخظی اعضای ّیات علوی تِ شرح زیر هی تاشذ:


اخثارٍ اعالعیِ اساتیذ



تیَگرافی اساتیذ



دستاٍردّای اساتیذ



تشکل ّای علوی ٍ طٌفی اساتیذ



پایاى ًاهِ ّای اساتیذ



ًورات داًشجَیاى



دریافت رزٍهِ



هماالت اساتیذ



زهاًثٌذی کالس ّا



عرح ّای تحمیماتی اساتیذ



تکالیف داًشجَیاى

تا کلیک رٍی ّر کذام از آیتوْای فَق اعالعات هرتَعِ ًوایش دادُ هی شَد کِ در هرحلِ اٍل تواهی ایي هااشٍل ّاا تارای اعضاا
خالی از اعالعات ّستٌذ (تِ غیر از هاشٍل تیَگرافی اساتیذ) ٍ ّریک از اعضا ّیات علوی تایذ اعالعات هرتَط تِ خَد را ٍارد ًوایٌذ کِ پس
از آى اعالعات هرتَعِ در طفحِ شخظی ّریک از اعضا تِ طَرت اختظاطی ًوایش دادُ هیشَد.
هاشٍل تیَگرافی اساتیذ:
ایي هاشٍل ترای دریافت اعالعات تیَگرافی اساتیذ ایجاد گردیذُ کِ ّریک از اساتیذ اعالعات تیَگرافی خَد را تر اساس گسیٌِ ّاای
هَجَد ٍارد کردُ تا ًْایتا ترای کارتراى ًوایش دادُ شَد.
تا اًتخاب ایي هاشٍل ترای ّریک از اساتیذ یک رکَرد تا ًام آًْا ٍجَد دارد کِ تا استفادُ از اعالعات پایاِ آًْاا پرشاذُ اسات .اعضاا
ّیات علوی تایذ اتتذا سایر اعالعات هَرد ًیاز ایي هاشٍل را تکویل کٌٌذ تا در ًوایش طفحِ شخظی کارتر تتَاًذ ّوِ اعالعات را هشااّذُ
ًوایذ .ترای ایي کار رٍی آیکي ٍیارایش

کِ در سغر هرتَعِ ًوایش دادُ شذُ است کلیک کردُ ٍ در طفحِ ظاّر شذُ اعالعات

فیلذّای هحل کار ،گرٍُ آهَزشیًَ ،خ تخظض ،آدرس سایت ،شوارُ تواس ،عکس پرسٌلی ،رتثِ علوی ٍ شرح زًذگی ًاهِ را تکویل ًوَدُ
ٍ دکِ ٍیرایش را کلیک کٌیذ .پس از آى طفحِ اًتظاب گرٍُ ًوایش دادُ هی شَد کِ تِ عَر پیش فارع گارٍُ تیاَگرافی اسااتیذ تیاک
خَردُ است ٍ ایي ًکتِ ّائس اّویت هی تاشذ کِ بِ ّیچ عٌَاى ایي تیک را برًذاریذ تا ترداشتِ شذى ایي تیک ترای ّر عضَ
اعالعات هرتَعِ دیگر ًوایش دادُ ًویشَد .سپس گسیٌِ تازگشت را کلیک کٌیذ.
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ترای سایر هاشٍل ّای هَجَد اعالعاتی ٍارد ًشذُ است ٍ خَد اعضا تایذ اعالعات هرتَعِ را ٍارد ًوایٌذ کِ در پاییي ًحَُ ٍارد کردى
اعالعات تیاى شذُ است.

ًحَُ ٍارد کردُ اطالعات در هاشٍل ّا:

تا اًتخاب ّریک از هاشٍل ّای دیگر (تِ غیر از تیَگرافی اساتیذ) ٍلتی ترای اٍلیي تار ٍارد هاشٍل هی شَین کِ ٌَّز اعالعااتی ثثات
ًشذُ است ،در پٌجرُ ٍسظ طفحِ اعالعات تِ شکل زیر ًوایش دادُ هی شَد

ثبت آیتن جذیذ:
جْت ثثت آیتن جذیذ در ایي طفحِ رٍی آیکي

(سوت چپ) کلیک کٌیذ .پس از آى ترای ّریک از هاشٍل ّای اًتخاب شذُ

گسیٌِ ّای هرتَعِ ظاّر شذُ کِ تا تکویل اعالعات هرتَعِ هی تَاى رٍی دکوِ رخیرُ کلیک کرد تا اعالعات ٍارد شذُ رخیرُ گردد .پس
از رخیرُ اعالعات ٍارد طفحِ اًتظاب گرٍُ هی شَین کِ یک گرٍُ تِ ًام هاشٍل اًتخاب شذُ ظاّر هی شَد .در ایي لساوت حتواا گارٍُ
ًوایش دادُ شذُ را تیک تسًیذ تا اعالعات ٍارد شذُ در گرٍُ هرتَعِ رخیرُ گردد سپس دکوِ رخیارُ را کلیاک کٌیاذ .پاس از رخیارُ ٍارد
طفحِ فایل ّای هرتثظ هی شَین کِ در ایي طفحِ گسیٌِ تازگشت را اًتخاب کٌیذّ .واًغَر کِ در لیست آیتن ّا هشاّذُ هی کٌیذ ،آیاتن
ٍارد شذُ ًوایش دادُ شذُ است کِ ترای ٍیرایش آیتن هی تَاًیذ رٍی گسیٌِ ٍیارایش

کلیااک کٌیااذ ٍ اعالعااات ٍارد شااذُ را

ٍیرایش ًواییذ.

ترای هاشٍل تیَگرافی فمظ یک رکَرد ٍارد ًواییذ (ایي یک رکَرد لثال ترای شوا ٍارد شذُ است ٍ فمظ کاافی اسات اعالعاات آى را
ٍیرایش ًواییذ)
سایر هاشٍل ّا ایي لاتلیت را دارًذ کِ رکَرد ّای تیشتری ٍارد ًواییذ
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