ٍسٍد ثِ پٌل شخصی اٍلیب
ٍسٍد
ثشای دستشسی ثِ کٌتشل پٌل ٍ ،اسد سبیت هذسسِ شذُ ٍ اص قسوت کبسثشی  ،عجبست ٍسٍد ثِ کٌتشل پٌل آهَصشی ٍ ،سٍد ثِ دفتش کبس ایٌتشًتی ٍ یب سا
اًتخبة ًوبییذ.
دس ایي قسوت ًبم کبسثشی ٍ کلوِ عجَس دسیبفت شذُ ( کبست ) اص هذسسِ سا ٍاسد ًوبییذ.

دس اٍلیي ثبصدیذ شوب اص پٌل دسخَاست هی شَد کِ ثشای آسبى ثِ خبعش آٍسدى سهض دس هشاجعبت ثعذی اص سهض عجَسی شوب استفبدُ شَد.

ایي سهض ثبیذ شبهل  ۶سقن ثِ ثبال ثبشذ .دس ًْبیت تکشاس سهض خَد سا دس خبًِ پبییي تکشاس کشدُ ٍ سپس ثشای ثجت ٍ ٍاسد شذى ثِ پٌل
خَد دکوِ ٍسٍد سا فشبس دّیذ.
تزکش  :اگش دس کٌبس هستغیل ستبسُ قشهض سًگ * سا هشبّذُ کشدیذ ثبیذ اص سهض عجَس هٌبست تشی استفبدُ ًوبییذ.

آسشیَ هَاسد اًضجبعی هثجت ٍ هٌفی فشصًذ شوب

ٍضعیت داًش آهَص

ًقبط سًگی عجق جذٍل ساٌّوب ،اعالعبت تحصیلی ٍ اًضجبعی فشصًذ شوب سا ًوبیش هی دّذ دس صَست توبیل ثشای دیذى اعالعبت دقیق تش ثب هَس سٍی آى تَقف
ًوبییذّ .ش کذام اص ایي ًقبط دس سدیف افقی دسس ٍ دس ستَى عوَدی سٍص دسیبفت ًوشُ سا ًوبیش هی دّذ .
ثشای دیذى اعالعبت تحصیلی فشصًذتبى دس هبُ ّبی قجل هی تَاًیذ اص قسوت هشثَعِ ،هبُ ٍ سبل هذ ًظش خَد سا اًتخبة ًوبییذ.

ًوَداس پیششفت تحصیلی

ثشای دیذى سًٍذ پیششفت تحصیلی فشصًذتبى اص اثتذای سبل تحصیلی تبکٌَى  ،اص قسوت کشکشُ ای دسس هَسد ًظش سا اًتخبة ًوبییذ تب ًوَداس آى ًوبیبى شَد.
هحَس عوَدی ًوبیبًگش ًوشات ٍ هحَس افقی ًوبیبًگش ًَع آصهَى ّبی ثشگضاس شذُ ثِ ّوشاُ تبسیخ هی ثبشذ.

ًوَداس هقبیسِ
ثشای هقبیسِ ًوشُ فشصًذتبى ثب ثبالتشیي ٍ پبییي تشیي ٍ هیبًگیي ًوشات دس ّش اهتحبى ،ثِ صَست کالسی هی تَاًیذ اص ایي ثخش استفبدُ ًوبییذ.

اسسبل پیبم
دس ایي قسوت شوب هی تَاًیذ ثب هذیش ٍ هسئَلیي پبیِ ٍ یب ّش یک اص دثیشاى ٍ کبدس هذسسِ ٍ داًش آهَصاى ٍ  ...دس استجبط ثبشیذ.
·

اسسبل پیبم سا اًتخبة ًوبییذ

 . ۱گیشًذُ پیبم خَد سا اًتخبة ًوبییذ.

 . ۲دسصَست ًیبص کالس ٍ ًبم هخبعت سا ًیض اًتخبة ًوبییذ.
 . ۳حتوب هَضَع پیبم خَد سا ٍاسد ًوبییذ
 . ۴هتي پیبم خَد سا دس فضبی ثبصی کِ ثشای شوب دس ًظش گشفتِ شذُ دسج ًوبییذ.

 . ۵دس صَستی کِ هبیل ثِ اسسبل فبیل ّستیذ(ثِ ّش فشهتی) فبیل سا اًتخبة ًوبییذ سپس دکوِ اسسبل سا کلیک ًوبییذ.
 . ۶پس اص اسسبل دس قسوت آسشیَ فبیل ّبی اسسبل شذُ شوب آسشیَ هی شَد.
هشبّذُ پیبم ّبی دسیبفت شذُ
 .دس ایي قسوت شوب پیغبم ّبی خصَصی دسیبفت شذُ افشاد هشتجظ ثب هذسسِسا هی تَاًیذ هشبّذُ ًوبییذ
 .اص خصَصیبت ایي ثخش تبسیخ دسیبفت پیبم  ،هَضَع ٍقبثلیت ًوبیش ٍ حزف هی ثبشذ
·

پیبم ّبی دسیبفت شذُ سا اًتخبة ًوبییذ

 . ۱دس ایي قسوت پیبهْبی ثبص ًشذُ شوب هشبّذُ هیشَد کِ دس صَست کلیک کشدى سٍی هَضَع پیبم ٍ هشبّذُ پیبم ثالفبصلِ پیبماًتخبة شذُ ثِ ثخش پیبم
ّبی خَاًذُ شذُ هٌتقل هی گشدد ٍ آسشیَ هیشَد.
چٌبًچِ پیبم شوب شبهل فبیلی ثبشذ دس قسوت فبیل الصبقی تصَیشپَشِ ای هشبّذُ هی شَد کِ ثب اًتخبة ایي پَشِ ایي اهکبى ثشای شوب فشاّن هی شَد کِ فبیل
سا دسسایبًِ خَد رخیشُ کٌیذ ٍ یبهشبّذُ ًوبییذ.

 . ۲پیبم ّبی خَاًذُ شذُ دس ایي قسوت آسشیَ هی گشدد.
 . ۳کلیِ پیبم ّبی شوب چِ خَاًذُ شذُ چِ ثبص ًشذُ دس ایي قسوت قبثل هشبّذُ است.

گشٍُ آهَصشی هذسسِ آًالیي

