قابل تٌجو اساتید حمرتم راىنوا :
در صْرتی کَ مشب بع ٌْاى ا طتبد راٌُ وب
ّارد طی ظتن هی شْیذ بب یذ اس کذ کبربزی ّ
ر هش ع بْر ا طتبد راٌُ وب ا طتفبدٍ منبی یذ ّ
در صْرتی کَ خبْاُ یذ منزات را ّارد منبی یذ
بب یذ اس کذ کبربزي ّ ر هش ع بْر ا طتبد كَ
بَ مشب اختصبص دادٍ شذٍ اطتفبدٍ منبییذ.
پض اس ّرّد مشب بَ طی ظتن بَ ع ٌْاى ا طتبد
راٌُ وب در ق ظوت مست را طت صفحَ ،گشی ٌَ
داً شجْیبى ا طتبد راٌُ وب را کل یک کٌ یذ
صفحَ ای بصْرت سیز ظبُز هی گزدد.

هزحلَ اّل هشبُذٍ طْابق حتصیلي داًشجْ
ا طتبد گزا هي ق بل اس تبی یذ اًت خبة ّا حذ
داً شجْ مشب بب یذ ّ ضعیت حت صیلي داً شجْ را
بَ رّع سیز بزرطي منبییذ:
در هقب بل ًبم داً شجْ ( مست چپ صفحَ )
گشیٌههَ کبرًبهههَ کبهههل ّ یههب کبرًبهههَ
ًیو ظبل را كل یك منبی یذ .صفحَ اي ب صْرت
سیز منبیبى هي گزدد.
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كبرًبهَ ًیوظبل

كبرًبهَ كبهل

پض اس هشبُذٍ ّضعیت کلی داًشجْ جمهذدا" بر
روي گزينه دانشجويان استاد راهنما و يا گزينه  Backكليك نماييد.
هزحلَ دّم هشبُذٍ ّ تبییذ اًتخهبة ّاحهذ
داًشجْ
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جِههت تبییذیههَ اًتخههبة ّاحههذ گشیٌههَ
تبییذ یَ را اًت خبة کزدٍ .صفحَ س یز ظبُز
هیگزدد.

پض اس ه شبُذٍ اًت خبة ّا حذ داً شجْ بب
تْ جَ بَ ّ ضعیت حت صیلي آى در صْرتیکَ ُز
کذام اس درّص اًتخبة شذٍ تْطط داًشجْ را
تبییههذ یههب رد هیکٌیههذ حتوههب" در بههبکض
هزبْ طَ کل یک منبی یذ ّ گشی ٌَ ث بت ّ ضعیت
درّص را در اًتِبي لیظت کلیک منْدٍ تب رد
یب ق بْل اًت خبة ّا حذ داً شجْ تْ طط مشب
تبییذ گزدد.
تذكز : 1در صْرتي كهَ اس رد درص داًشهجْ
هطوئي ُظتیذ درص را رد منبییذ.
تههذكز :2درص رد شههذٍ اس اًتخههبة ّاحههذ
داً شجْ حذف هي گزدد كَ تْ طط ا طتبد ً یش
غري قببل بزگشت هي ببشذ.
تغی یز کل وَ ع بْر :پض اس ّرّد
در قظوت راطت صفحَ بز رّي هٌْ
منْدٍ ّ بب اًتخبة گشیٌَ تغییز
مشب هیتْاً یذ کل وَ ع بْر خْد
دُیذ.

بَ طی ظتن
طبیز كلیك
کلوَ عبْر
را تغی یز

ه شبُذٍ ت قْین آهْس شی  :بب کل یک بز رّی
گشی ٌَ ت قْین آهْس شی ّ طپض ّارد کزدى کذ
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ًیو ظبل ت قْین آهْس شی قب بل ه شبُذٍ
ببشذ.

هی
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تٌصیو ىای اهنیتی :
-1حفظ ً حراست از کد کاربری ً رهس عبوٌر
بو عيده مشا استاد گراهی هی باشد.
 -2ىر چند ًقت يكبار کلوو عبٌر خٌد را
ت غیري دى ید ً حت وا" از کاراکرت ىای عددی ً
حرفی با ىن استفاده منايید.
-3پس از امتام کار با کاربرخٌد رًی گسينو
خرًج کل یک مناي ید ً از گسي نو برگ شت بو
ىیچ ع نٌاى ا ستفاده ننواي ید تا کاربر
ديگر نتٌاند از برناهو مشا استفاده منايد.
 -4ىرگس جيت اجنام کار ىا از سیسوتويايی
وٌد دارد
ودٌ ًجو
وتفاده دانشو
واى اسو
وو اهنو
کو
استفاده نننید.
 -5ىرگس قبل از خرًج از سیستن آى را ترک
نننید.
 - 6ىرگس در حضٌر دانشدٌ کود کواربری را
ثبووت نننیوود ً آى را بووا صوودای بلنوود
تنرارننوايید.

(هرکس خدهات هاشینی هديريت آهٌزشی حتصیالت
تنویلی دانشگاه )
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