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8و )7+ز' &  !3# $%ا ادان و  Aن دا و 43) 4ا/01ان(ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
 -1ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﺮورﮔﺮ  google chromeﻧﺴﺨﻪ 40ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.ﺟﻬﺖ
درﻳﺎﻓﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي ورودي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 -2ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره ﻫﺎي ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي ﻗﺒﻞ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮورﮔﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره ﻫﺎي ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺘﺎدان و ﻧﺨﺒﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎرﻧﻤﺎي
 ، www.ziafatasatid.nahad.irدرﮔﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺎﺗﻴﺪ و ورود ﻛﺎرﺑﺮان را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره (1

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 1

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﮔﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ورود ﻛﺎرﺑﺮان وارد ﺻﻔﺤﻪ ورودي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ .ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮ روي ﻛﻠﻤﻪ
اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره (2

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 2

ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺻﺤﻴﺢ وارد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره (3

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 3

ﭘﺲ از ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت وارد ﺻﻔﺤﻪ ي ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺘﺎدان ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً در اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻞ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دوره
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دوره را وارد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دوره را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻻزم ﺑﻪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره(4

)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره (4

ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن ﺻﻔﺤﻪ ي ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺮﻛﺖ در دروه و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻳﻚ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﺑﺮي ﻫﻤﺎن ﻛﺪ ﻣﻠﻲ و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره (5

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 5

ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ورودي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﺪ ﻣﻠﻲ و در ﻗﺴﻤﺖ
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد و در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎم
ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره ﻫﺎي ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺘﺎدان از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره(6

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره6

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دوره داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت را
وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره (7

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 7

ﭘﺲ ازاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،ﺑﻴﺎن ﺳﻮاﻻت و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در دوره ﻫﺎي ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺘﺎدان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﺒﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره  8و (9

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 8

)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره (9

