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هدف سامانه اساتید نمایش اطالعات اساتید هیات علمی(کتابها ،مقاالت،جزوه ها ،پروژه هاو)...
دانشگاه برای کاربران می باشدکه این اطالعات  ،توسط اساتید دانشگاه وارد می شود .به این
صورت که هراستاد با وارد شدن به پنل مدیریتی خود اطالعات مربوط به ماژول های درنظر
گرفته شده را وارد کرده و نهایتا کاربران با انتخاب استاد از لیست اساتید دانشگاه ،اطالعات
مربوطه را مشاهده خواهند کرد.
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با وارد کردن آدرس سامانه اساتید( (abhariau.ac.ir/index.aspxدر قسمت آدرس بار وارد صفحه زیر میشویم:

نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کرده و وارد صفحه شخصی خود میشویم.

سامانه شامل  3منوی اصلی می باشد:

بایگانی

اساتید :
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در این بخش آرشیو اساتید درج شده در سامانه نمایش داده میشود .با کلیک بر روی آرشیو اساتید دانشگاه نام خود را در لیست
مشاهده خواهید کرد:

با انتخاب گزینه اصالح وارد صفحه زیر میشوید:
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در این بخش می توانید رزومه و آدرس ایمیل خود را وارد کرده و همچنین مرتبه علمی و مدرک تحصیلی خود را اصالح نمایید و در آخر
گزینه ثبت را کلیک نمایید.

سامانه اساتید:
این منو شامل زیر منوهایی جهت درج مطالب بر روی صفحه شخصی شماست.

هر زیرمنو شامل دو قسمت درج و آرشیو می باشد .از زیر منوی درج برای درج مطالب و از زیرمنوی آرشیو جهت مشاهده لیست مطالب
درج شده و اصالح یا حذف مطالب آنها می توانید استفاده کنید.
برای مثال برای وارد کردن کتابهای خود:
در منوی کتا بها زیر منوی ثبت کتاب را انتخاب کنید:
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تمامی موارد خواسته شده را وارد کرده و گزینه ثبت را بزنید.
برای ثبت ترم از منوی ترم ها زیر منوی ثبت ترم را انتخاب کنید:
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ترم را بصورت  3رقمی وارد کنید .برای مثال ترم  2نیمسال  76-77را بصورت  763وارد کنید و سپس کلید ثبت را کلیک کنید.
مثال  :برای ثبت درس
زیر منوی ثبت درس را از منوی درس ها انتخاب کنید:

موارد خواسته شده را وارد کرده و کلید ثبت را کلیک کنید.

همانطور که گفتیم از زیرمنوی آرشیو هر منو لیست مطلب وارد شده در آن بخش را میتوان مشاهده ،اصالح یا حذف کرد.
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سامانه سرویس اساتید
این منو جهت رزرو سرویس ایاب و ذهاب اساتید می باشد.

با کلیک بر روی زیرمنوی درخواست سرویس استادها و سپس زیر منوی درخواست سرویس وارد صفحه سرویس های موجود
دانشگاه می شوید:

گزینه ارسال درخواست را برای سرویس مورد نظر کلیک می کنید .پس از تایید سرویس شما از سوی مسئول مربوطه سرویس انتخابی
در جدول سرویس های من اضافه خواهد شد.
**اساتید گرامی لطفا پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور حتما از قسمت تغییر رمز عبور(سمت چپ پنل اصلی) نسبت به تغییر
کلمه عبور خود اقدام فرمایید.
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