به نام خذا
راهنمای آموزشی استفاده از صفحات شخصی اساتیذ :
 در ایه راَىما ازداوشکذٌ مُىذسی گريٌ برق بعىًان ومًوٍ استفادٌ شذٌ است . الزم بٍ یادآيری است اطالعات از ساماوٍ مذیریت پژيَشی ياکشی می شًوذ .جُت يريد بٍ صفحات شخصی مراحل زیر را بٍ ترتیب دوبال کىیذ :
)1پس اس ٍرٍد تِ صفحِ داًطکذُ اس هٌَّای تاالی گزٍُ آهَسضی خَد را اًتخاب کٌیذ.

 -2پس اس ٍرٍد تِ صفحِ گزٍُ اس هٌَی سوت راست تز رٍی اعضاء ّیات علوی کلیک ًواییذ.

1

ً )3ام ٍ ًام خاًَادگی خَد را در لیست اعضای ّیات علوی پیذا کزدُ ٍ تز رٍی ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد کلیک
ًواییذ.

 در ایي قسوت پست الکتزًٍیکی داًطگاّی تایذ ثثت ضذُ تاضذ.
صفحِ سیز تزای ضوا تاس هی ضَد .

2

 -4تِ آدرس ایٌتزًتی تاالی صفحِ دقت کٌیذ .
http://engg.scu.ac.ir/~ karim.ansari

ایي آدرسی است کِ در اختیار داًطجَیاى جْت رٍیت ٍ تزداضتي فایل ّای آهَسضی قزار هی گیزد .
http://engg.scu.ac.ir/~ karim.ansari
)4آًچِ تعذ اس هذ قزار گزفتِ است را اس ًَار آدرس تار کپی کزدُ ،

تة جذیذ تاس کزدُ ٍ سپس آدرس سیز را در آدرس تار خَد تایپ کٌیذ .

 )5صفحِ ٍرٍد یا صفحِ  loginتزای ضوا تاس هی ضَد ً .ام کارتزی ّواى چیشی است کِ اس آدرس تار کپی
کزدُ ایذ  .رهش عثَر ًیش کذ هلی در ًظز گزفتِ ضذُ است .
اٍلیي تار کِ ایٌکار را اًجام دّیذ سیستن اس ضوا هیخَاّذ کِ کلوِ کارتزی ٍ رهش عثَر خَد را عَض ًواییذ ٍ.
رهش جذیذتاى را ٍارد ًواییذ .

3

در صَرتیکِ ٍرٍد ضوا تا هَفقیت اًجام ضَد پس اس ٍرٍد در گَضِ سوت چپ تاال کلوِ کارتزی کِ تا آى ٍارد
داضتیذ ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.حال ضوا ٍارد حساب کارتزی پزتال خَد ضذُ ایذ.

) 6گزٍُ آهَسضی خَد را اًتخاب کزدُ  ،تزرٍی اعضاء ّیات علوی کلیک ًوَدُ ً ،ام خَد را اًتخاب کٌیذ .
ایٌثارصفحِ عَض ضذُ ٍضوا ٍارد صفحِ ضخصی خَد ضذُ ایذ .

 ) -7تا کلیک تز رٍی گشیٌِ ٍیزایص پزٍفایل هی تَاًیذ پزٍفایل ٍ اعالعات خَد را ٍیزایص کزدُ ٍ عکس خَد
را عَض ًواییذ.

4






ویرایش ویا اضافه کردن عکس
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در ایي تخص ضوا هی تَاًیذ فیلذّای

را عَض ًواییذ ّ.ز فیلذی کِ اضارُ گز در آى فعال ضَد قاتل

ٍیزایص است  .ضوٌاً در ّویي قسوت ضوا اهکاى افشٍدى فایل رسٍهِ خَد را تغَر کاهل داریذ .



ّز کذام اس ایي فیلذّا اگِ تیک کٌار اًْا گذاضتِ ضَد در صفحِ دیذُ هی ضَد اها ّز کذام کِ تیک ًذاضتِ
تاضٌذ در صفحِ دیذُ ًوی ضَد .
ضوا هی تَاًیذ تا کلیلک تز رٍی دکوِ "ستاى ّای دیگز" هَارد سیز را هذیزیت فزهاییذ:
 -1تزجوِ تَضیحات ضخصی در ستاى ّای دیگز
 -2تعییي فایل رسٍ هِ در ستاى ّای دیگز
 -3تٌظین ًوایص/عذم ًوایص تة ّای صفحِ رسٍهِ در ستاى ّای دیگز

تعذ اس اًتخاب سیاى هَرد ًظز تز رٍی دکوِ تاییذ کلیک کزدُ تا صفحِ تزجوِ ضذُ آى تزای ضوا تاس ضَد .

6

تا تیک کزدى ّز کذام اس ایي فیلذّا هعادل صفحات فارسی ضوا در صفحِ اًگلیسی دیذُ هی ضَد ّ.وچٌیي در
ایي قسوت ضوا هیتَاًیذ فایل رسٍهِ خَد را تِ ستاى اًگلیسی تارگشاری ًواییذ .
ایجاد صفحه شخصی :
تزای ایجاد ٍ ٍیزایص صفحِ ضخصی در ّویي تخص ٍیزایص پزٍفایل تز رٍی تة صفحات ضخصی رفتِ ٍ
دکوِ ایجاد صفحات ضخصی را کلیک ًواییذ. .

صفحِ سیز تزای ضوا ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.

7

در ایي قسوت اعالعات درس خَد را ٍارد ًواییذ .
عىًان ي آدرس جشٍ فیلذّای اجثاری هی تاضذ کِ در فیلذ آدرس حتوا تایذ هعادل اًگلیسی عٌَاى درج گزدد.
فیلذّای اعالعات کارتز هزتَط تِ کارتزی است کِ ضوا تِ اٍ اجاسُ هی دّیذ ٍیزایص صفحاتتاى را اًجام دّذ ،
پز کزدى آًْا اجثاری ًیست .
حال دٍتارُ تِ صفحِ ضخصی تاسگزدیذ تا درس ٍارد ضذُ را تثیٌیذ.

8

درس اضافِ ضذُ را خَاّیذ دیذ سپس تز رٍی دکوِ عولیات رفتِ ٍ گشیٌِ ًوایص را اًتخاب ًواییذ .

تعذ اس اًتخاب گشیٌِ ًوایص صفحِ سیز را خَاّیذ دیذ .

تز رٍی دکوِ ایجاد هغلة کلیک کٌیذ تا تتَاًیذ فایلْای درس را درآى قزار دّیذ .صفحِ سیز تاس ضَد .
9

1
2

3

فیلذّای عٌَاى  ،خالصِ ٍ هحیظ تایپ تزای ضوا آهادُ است .پس اس پز کزدى آًْا اکٌَى هَقع تارگشاری
( )Uploadفایل ّا هی تاضذ.

4

11

) کلیک کزدُ تا صفحِ سیز تاس

تعذ اس تایپ عٌاٍیي هَرد ًظز تز رٍی آیکي گٌجاًذىٍ/یزایص پیًَذ(
ضَد .

5

6

10

9

7

8
11

پس اس اًتخاب فْزست ًوایی سزٍر ،داًطکذُ هٌْذسی  ،پَضِ خَدتاى را خَاّیذ دیذ .هزاحل اس ضوارُ  6تا 10
را تِ تزتیة اًجام دادُ تا فایل ضوا(  ) Uploadگزدد .تعذ اس اًتخاب فایل پٌجزُ تستِ ضذُ ٍ پٌجزُ هسیز
فایل هطخص هی ضَد  .دکوِ پذیزش را سدُ تا لیٌک تزقزار گزدد .تِ صفحِ اصلی تزگطتِ ٍ تاییذ را اًتخاب
ًواییذ .

ًوًَِ تکویل ضذُ :

12

آًچِ کارتز خَاّذ دیذ :

13

