جْت ٍسٍد تِ ساهاًِ آهَصشی هی تایست تش سٍی دکوِ "ٍسٍد تِ ساهاًِ آهَصشی" کلیک ًواییذ ٍ
ّوچٌیي هی تَاًیذ کلیِ ساٌّواّای ساهاًِ سا اص کلیک تش سٍی دکوِ "ساٌّوای ساهاًِ آهَصشی" تذست
آٍسیذ  .پس اص کلیک تش سٍی دکوِ "ٍسٍد تِ ساهاًِ آهَصشی" تِ صفحِ ریل ّذایت هی شَیذ :

دس صفحِ تاال تش سٍی "ٍسٍد تِ ساهاًِ" کلیک کٌیذ تا صفحِ ریل تشای شوا تاص شَد :

دس کادس تاال دس کٌاس کادس تصَیش

شواسُ داًشجَیی خَد ٍ دس کٌاس کادس تصَیش

سهض ػثَس شوا کِ

تِ صَست پیشفشض شواسُ هلی هی تاشذ ٍاسد ًواییذ ٍ سپس تش سٍی دکوِ "ٍسٍد تِ
ساهاًِ" کلیک کٌیذ تا ٍاسد ساهاًِ آهَصشی شَیذ(تصَیش ریل).

1
2

تِ تصَیش تاال دقت ًواییذ  .هی تایست اتتذا تش سٍی گضیٌِ "اهَس آهَصشی" کلیک کٌیذ  .دس تیي گضیٌِ ّا،
گضیٌِ " تجذیذ ًظش ًوشات" سا اًتخاب ًواییذ .سپس تِ صفحِ ای هاًٌذ ػکس ریل ٍاسد هی شَیذ:

دس تصَیش تاال  ،فشهی هقاتل ش وا تاص شذُ است کِ دس اتتذا تایذ تش سٍی کادس کشَیی هقاتل گضیٌِ "تشم"
کلیک کٌیذ تا لیست آى هطاتق ػکس ریل تاص شَد :

ّواًطَس کِ هشاّ ذُ هی فشهاییذ  ،دس ایي لیست هی تایست تشم هَسد ًظش خَد سا جْت اػتشاض تِ ًوشات
آى اًتخاب ًواییذ .تَظیح هْن ایٌکِ داًشجَیاى قادس تِ اػتشاض تِ ًوشات تشم ّای گزشتِ ًیستٌذ(تِ
ػٌَاى هثال دس تصَیش تاال  ،داًشجَ قادس تِ اػتشاض تِ ًوشات ً 241 ٍ 242وی تاشذ)  .تا تَجِ تِ تَظیح ،
شوا تایذ آخشیي تشم کِ دس تصَیش تاال  251هی تاشذ سا اًتخاب ًواییذ  .پس اص اًتخاب گضیٌِ هٌاسة  ،تِ
ػکس ریل هی سسیذ :

پس اص اًتخاب تشم  ،دس کادس هقاتل گضیٌِ "کذ دسس" شوا لیستی اص دسٍسی کِ ًوشات آى تَسط استاد

ٍاسد شذُ است (استاداى تِ دٍ صَست لیست ًوشات سا دس سیستن ثثت هی ًوایٌذ -1 .تِ صَست لیست
هَقت ثثت هی شَد کِ قاتل تجذیذ ًظشخَاّی است  .دقت کٌیذ تشای اػتشاض تِ ًوشُ ً ،وشُ تایذ دس
کاسًاهِ آهَصشی شوا هَقت تاشذ-2 .تِ صَست لیست ًْایی است کِ قاتل تجذیذ ًظشخَاّی ًیست ٍ
ًوشُ دیگش تغییش ًخَاّذ کشد) ،قاتل هشاّذُ است .دس تصَیش تاال تٌْا یک دسس تَسط استاد تِ صَست
لیست هَقت ٍاسد شذُ است ٍ تٌْا ّویي یک دسس قاتل هشاّذُ است .تؼذ اص ثثت ًوشات دیگش تِ
صَست لیست هَقت تَسط دیگش استاداى ً ،ام آى دسٍس دس ایي لیست قاتل هشاّذُ خَاّذ تَد .دس ایي
لیست تش سٍی ًام دسسی کِ هیخَاّیذ دسخَاست تجذیذ ًظش کٌیذ  ،کلیک کٌیذ .پس اص ایي کاس شوا تایذ
تش سٍی کادس هقاتل گضیٌِ "ًَع تجذیذ ًظش" کلیک کٌیذ تا لیستی تشای شوا تاص شَد (هطاتق تصَیش
ریل):

گضیٌِ هٌاسة سا دس کادس تاال اًتخاب ًواییذ .

پس اص اًتخاب گضیٌِ هٌاسة دس کادس تاال  ،شوا هی تایست ًظش خَد سا دس جلَی کادس "ًظش داًشجَ"
تٌَیسیذ( .تصَیش ریل):

پس اص ًَشتي ًظش خَد  ،دس صیش فشم تش سٍی دکوِ

کلیک کٌیذ تا دسخَاست شوا تِ استاد اسسال

شَد .
تا ایي قسوت شوا فقط دسخَاست تجذیذ ًظش ًوشُ سا تشای استاد خَد اسسال ًوَدیذً .حَُ پیگیشی ایي
دسخَاست هطاتق پیگیشی دیگش دسخَاست ّا است کِ هجذدا تِ رکش آى هی پشداصین.
اتتذا هی تایست اص گضیٌِ ّای سوت ساست  ،گضیٌِ "اتَهاسیَى اداسی" سا اًتخاب ًواییذ.

سپس تش سٍی گضیٌِ " کاستاتل ًاهِ" کلیک کٌیذ.

هطاتق تصَیش تاال  ،شوا لیستی اص کلیِ دسخَاست ّای خَد هشاّذُ هی ًواییذ .پس اص اًتخاب دسخَاست
هذًظش خَد جْت پیگیشی  ،تایذ تش سٍی دکوِ

کلیک کٌیذ تا تِ صفحِ جذیذ ّذایت شَیذ(ػکس

ریل):

تْیِ شذُ دس فٌاٍسی اطالػات هَسسِ آهَصش ػالی شرق گلستان

پس اص ٍسٍد تِ صفحِ جذیذ  ،شوا هی تَاًیذ دسخَاست خَد سا هشاّذُ ًواییذ .اها تشای تشسسی دقیق تش
ٍ هٌاسة تش شوا هی تایست اص گضیٌِ ّای سوت چپ ّ ،واًطَس کِ دس ػکس تاال قاتل هشاّذُ است
گضیٌِ "گشدش کاس" سا کلیک ًواییذ تا تِ سًگ صسد دس تیایذ .

اگش تِ تصَیش تاال دقت کٌیذ هتَجِ هی شَیذ کِ دسخَاست تِ استاد اسسال شذُ است ٍلی تِ دلیل ایٌکِ
ٌَّص استاد تِ آى پاسخ ًذادُ است  ،کادس استاد تِ سًگ سثض ًشاى دادُ هی شَد .تِ هحط پاسخ استاد ،
کادس استاد تِ سًگ سفیذ دسخَاّذ آهذ ٍ گضیٌِ "تائیذ ًْایی" کٌاس کادس استاد تِ سًگ قشهض تَپش
دسخَاّذ آهذ .دس ایي حالت هشخص است کِ استاد پاسخ دادُ است ٍ شوا هی تَاًیذ تا هشاجؼِ تِ
کاسًاهِ آهَصش خَد اص ًوشُ خَد هطلغ شَیذ.

اها هو کي است استاد شوا یادداشتی تشای شوا جْت اطالع گزاشتِ تاشذ  ،تشای هطلغ شذى اص ایي
یادداشت  ،شوا هی تایست دس تیي گضیٌِ ّای سوت چپ  ،گضیٌِ "یادداشت" سا اًتخاب ًواییذ ٍ دس
صَستی کِ استاد شوا هطلثی تشای هطالؼِ شوا گزاشتِ تاشذ سا هطالؼِ ًواییذ(.ػکس ریل)

دس تصَیش تاال ّواًطَس کِ هشاّذُ هی کٌیذ ّ ،یچ یادداشتی ٍجَد ًذاسد.

