راهنمای تکمیل وبگاه اساتید دانشگاه تبریز
جهت ویرایش از مرورگر Internet Explorerاستفاده نماییذ تا در بخش
Uploadدچار مشکل نشویذ.
 .1دس صًستیکٍ تب ثٍ حبل  Usernameي  Passwordدسیبفت وکشدٌ ایذ اص طشیك اتًمبسیًن فشم
مشثًط ثٍ يثگبٌ اسبتیذ سا تکمیل ي اص طشیك داوطکذٌ ثشای سیبست مشکض فىبيسی اطالعبت اسسبل ومبییذ
ي یب اگش پسًسد سا فشامًش ومًدٌ ایذ ،ثب مشکض فىبيسی اطالعبت داوطگبٌ تجشیض تمبس حبصل ومبییذ.
 .2پس اص دسیبفت  Usernameي  ،Passwordاص طشیك صیش ياسد محیط يیشایص ضًیذ:
http://asatid.tabrizu.ac.ir/login.aspx
 .3پس اص يسيد ثٍ صفحٍ  ،Loginوبم کبسثشی ي سمض يسيد خًد سا تبیپ ي ياسد محیط يیشایص ضًیذ.

 .4پس اص يسيد ثٍ مىًَبی سمت ساست صفحٍ تًجٍ کىیذ ي مشاحل صیش سا ثٍ تشتیت اجشا ومبییذ.
 .5دس صًستیکٍ می خًاَیذ اطالعبت خًد سا ثٍ صثبن فبسسی ياسد ومبییذ" ،صثبن وًضتبسی فبسسی"
خًاَذ ثًد ي اگش اطالعبت اوگلیسی سا ياسد می ومبییذ" ،صثبن وًضتبسی اوگلیسی" سا اوتخبة کىیذ.

 .6دس ایه لسمت "ومبیص ية سبیت ثٍ صثبن فبسسی" ي "ومبیص ية سبیت ثٍ صثبن اوگلیسی" حتمبً
ثبیذ اوتخبة ضًد ي تیک ثخًسد.

" .7مطخص کشدن داوطکذٌ" الضامی است .حتمبً وبم داوطکذٌ خًد سا مطخص کشدٌ ي  saveومبییذ.
دس غیش ایىصًست وبم ضمب دس داوطکذٌ تبن ظبَش وخًاَذ ضذ.
" .8ثجت ومبیص مىً" مشثًط ثٍ آخشیه لسمت يیشایص می ثبضذ .یعىی ثعذ اص ایىکٍ يیشایص تمبم ضذ
ي لیىک َبی مًسد ویبص خًد سا تکمیل ومًدیذ ،حتمبً ثبیذ آن سا کلیک ومبییذ .چًن دس غیش ایىصًست
ثخطُبی تکمیل ضذٌ ضمب (مثل مطخصبت مه-سًاثك تحصیلی ي  )...دس صمبن مطبَذٌ يثگبٌ ،دیذٌ
وخًاَىذ ضذ.
 .9حبل ثٍ تشتیت ضشيع ثٍ تکمیل مطخصبت خًد ثىمبییذ .ثٍ ایه صًست کٍ ثب کلیک سيی َش عىًان
(مثل "مطخصبت مه") فشم مشثًط ثٍ آن ثبص خًاَذ ضذ .آن سا تکمیل ي کلیذ "رخیشٌ" یب " "saveسا
ثضویذ.
 .10ثعذ اص اتمبم ي تکمیل مطخصبت ي فشم َب ،حتمبً "ثجت ومبیص مىً" سا ثضویذ.

 .11لسمت آخش یعىی "آپلًد فبیل ثٍ صثبن فبسسی ي اوگلیسی" ثٍ ایه معىی است کٍ ضمب می تًاویذ
یک فبیل مًسد عاللٍ خًد (مطخصبت ضخصی،ممبلٍ ،کتبة ي  )...سا دس يثگبٌ خًد لشاس دَیذ .يلی تًجٍ
ومبییذ کٍ اگش "سمض داولًد" اوتخبة کىیذ ،فمط افشادی ثٍ ایه فبیل دستشسی داسوذ کٍ ایه سمض سا
داضتٍ ثبضىذ ي اگش سمض داولًد اوتخبة وکىیذ ي محل سا خبلی ثگزاسیذ ،ایه فبیل ثشای َمٍ لبثل مطبَذٌ
است.

پس اص اوتخبة یکی اص مًاسد فًق ضکل صیش سا مطبَذٌ خًاَیذ کشد:

 .22ثعذ اص اتمبم کبس ي تکمیل کلیٍ فشمُب ،ثشای اطمیىبن اص مطبَذٌ مطخصبت خًد دس ية سبیت
داوطگبٌ تجشیض" ،صفحٍ مه" سا کلیک ومبییذ .حبل می تًاویذ اص مطبَذٌ ي صحت اطالعبت خًد
مطمئه ضًیذ.

 .11جُت مطبَذٌ وُبیی ،سيی مطبَذٌ کلیک ومبییذ.
 .24ثشای تعًیض  passwordخًد کلیذ" تغییش سمض عجًس" سا کلیک کشدٌ ي الذام ومبییذ.

 .11ومبیی اص صفحٍ يیشایص:

با تشکر از همکاری شما
مرکس فناوری اطالعات دانشگاه تبریس

