
 راهنمای بروز رسانی پروفایل وب سایت دانشگاه

 مرحله اول ورود

 

 مرحله دوم رفتن به صفحه اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه 

 



 

  مرحله سوم ورود یا ویرایش  -نمایش صفحه پروفایل عضو هیأت علمی

 اطالعات

 

 

 

 

 

 

 



 نمایش صفحه ویرایش اطالعات 

 

 

  جهت ویرایش هر کدام از صفحات کافی است بر روی کلیدedit   مقابل

عنوان صفحات کلیک نمائید، سپس صفحه ویرایش مروبط به هر صفحه 

 برای دو زبان انگلیسی و فارسی باز می شود.

 

 

 



 ویرایش در صفحه ورود یا  و افزودن تصویر جهت تغییر کلمه عبور

 مربوط به مشخصات فردی کلیک نمایید.  editاطالعات بر روی 

 

  



 افزودن لینک دانلود فایل مقاالت و اسناد 

 به قسمت مدیریت اسناد و فایل ها رفته -1

 

 

که امکاناتی شامل دسته بندی  و سپس صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد

اسناد و موضوعات و مرور اسناد و موضوعات  مرتب سازی ،موضوعی اسناد

 . وجود دارد

 

 

 



جهت بارگزاری فایل های و اسناد مورد نظر برای پروفایل فارسی یا انگلیسی 

 .تا صفحه زیر باز شود بر روی لینک افزودن سند جدید کلیک نمائید

 

ل )انگلیسی(، وضعیت ، موضوع مرتبط ، حق فیلد های عنوان سند، نام فای

انتخاب نمائید( و  خودتان رایانهدسترسی ، فایل سند) فایل مورد نظر را از 

ده برروی کلید تأیید کلیک نمائید تا فایل مورد نظر به توضیحات را پر کر

 فهرست اسناد و فایل های شما اضافه گردد.

دسترسی کاربران عمومی به فایل های شما حق دسترسی را روی تمام جهت 

 کاربران عضو و غیر عضو تنظیم نمائید.

  



لینک به صورت کادر آبی رنگ  2در باالی صفحه مدیریت اسناد و فایل ها 

مالحظه می شود که برای دسترسی کاربران عادی وب سایت به اسناد و فایل 

 های شما در نظر گرفته شده اند.

 

فحه ص اگر بر روی لینک فهرست فارسی/ انگلیسی برای کاربران کلیک نمائید

ای نمایش داده می شود که فهرست کامل فایل های شما که دارای دسترسی 

  وود و همچنین امکان جستجکاربران عضو و غیر عضو است نمایش داده می ش

 در میان اسناد را هم فراهم شده است.

 

 

 



در صورتی که کاربر بخواهد فایلی را دانلود نماید کافی است بر روی لینک 

downlowd .کلیک نماید تا فایل مورد نظر دریافت گردد 

 

 

 downloadجهت ایجاد پیوند به هر یک از فایل ها کافیست بر روی لینک 

   coppy link location/addressد و بر روی گزینه راست کلیک نمائی

 کلیک نمائید. لینک مورد نظر برای شما کپی می شود .

 

  

  



هر کدام از  Editبر روی  قسمت ورود یا ویرایش اطالعات بروید. به سپس 

 صفحات که کلیک نمائید صفحه  ویرایش باز می شود.

 

 

نجاندن / ویرایش پیوند در صفحه ویرایش امکان لینک دهی از طریق گزینه گ

 را انتخابمتنی را جهت نمایش پیوند تایپ کنید و سپس متن  .وجود دارد 

 دن /ویرایش پیوند کلیک نمائید.نموده بر روی گزینه گنجان

 

 

 

 

 

 



نمایش داده می شود که زمانی که روی این گزینه کلیک نمائید صفحه ای 

 پست کنید. یا نشانی urlآدرسی که کپی کرده اید باید در کادر آدرس 

 

 

 و سپس بر روی گزینه تأیید کلیک نمائید تا تغییرات اعمال گردد.

 لینک مورد نظر در صفحه مورد نظر نمایش داده خواهد شد.


