راﻫﻨﻤﺎی ورود اﻃﻼﻋﺎت در وﺑﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ورود ﮐﺎرﺑﺮ :ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه از
ﻣﻨﻮی اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ "ورود" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ
"ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وارد ﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ :ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را از ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ورود ﻧﺎم ﮐﺎرﯾﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر :در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﴰﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﮑﺲ آﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﮑﺲ
ﺧﻮد را ﺑﺎرﮔﺬاری ﳕﺎﯾﻨﺪ.
ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ :ﺑﺮای ورود ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد از ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺮت ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﯾﺎ وارد ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻃﻼﻋﺎت ﲞﺸﻬﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن آﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﲞﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد وارد ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﴰﺎ از ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﲤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﳕﺎﯾﯿﺪ.
ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ " ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﴰﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول ﴰﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ورود اﻃﻼﻋﺎت "ﳘﺎﯾﺶ ﻫﺎ" " ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﳎﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ"" ،ﺟﻮاﯾﺰ و ﺑﻮرس
ﻫﺎ" اﺑﺘﺪا روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺟﺪﯾﺪ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮای ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﴰﺎ ﳕﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .ﭘﺲ از ورود اﻃﻼﻋﺎﻋﺖ در ﻓﺮم ﮔﺰﯾﻨﻪ "اﺿﺎﻓﻪ" را
ﺑﺰﯾﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﴰﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در ﻣﻨﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﴰﺎ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴰﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻔﺤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺑﮕﺎه ﺧﻮد زﺑﺎن
آﻧﺮا ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در
ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﳕﺎﯾﯿﺪ.

