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 .1ورود به پنل
ابتدا آدرس سامانه را در نوار آدرس مرورگر خود تایپ کنید ،تا به صفحه اصلی سامانه هدایت شوید.
در بخش ورود کاربران ،نام کاربری و رمز عبور را بترتیب در بااک

هاای اوو و دوم وارد کارده؛ ساس

ا

طریق منوی با شونده گروه کاربری دستیار را انتخاب کنید ،و بعد ا تایپ کد امنیتی(با توجه به تصویر) بار
روی دکمه ورود کلیک نمایید تا به پنل کاربری خود وارد شوید(.شکل )1

شکل 1

توضیحات :چنانچه در سامانه ثبتنام نکردهاید ،در بخاش ورود کااربران بار روی لیناک ثبتناام دساتیاران
کلیک کنید .فرم مربوط به ثبتنام را تکمیل کرده و در انتها بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.
توجه :برای ورود به سامانه باید اطالعات شما توسط مدیر گروه تایید گردد.

2

توضیحات :چنانچه رمز عبور خود را فراموش کردهاید و نمی توانید وارد ساامانه شاوید بار روی لیناک اگار
رمز عبورتان را فراموش کردهاید کلیک کنید ،کلیاک نماییاد و ناام کااربری خاود را در بخاش مربوطاه وارد
کنید ،رمزعبور جدید ا طرف سامانه به آدرس ایمیل شما ارساو گردد.
همانطور که در شکل  2مشاهده میکنید منوها در پنل سمت راست شما قرار دارند و شما باکلیک بار روی
هر یک ا منوها به صفحات مربوطه هدایت خواهید شد.

شکل 2

توضیحات :چنانچه شما بعد ا ورود به پنل کاربری خود تقویم را مشااهده نمودیاد ،بادیع معناسات کاه در
طوو هفته آینده کنفرانسی برگزار خواهد شد؛ اما در صورتیکه شما پیام جدید و خوانده نشدهای داشاته
باشید ،بعد ا ورود به پنل کاربری ،پیامها را مشاهده خواهید نمود.

3

 .2تنظیمات کاربری
 صفحه اصلی :با کلیک بر روی ایع منو شما به صفحه اصلی سامانه هدایت خواهید شد. پروفایل :برای مشاهده یا ویرایش اطالعات مربوط به پروفایل کاربری خود میتوانید بر روی ایع گزینهکلیک نمایید(.شکل )3
 تغییر رمزعبور :اگر میخواهید رمز عبور خاود را تغییار دهیاد بار روی ایاع مناو کلیاک نماییاد؛ باا واردکردن رمز عبور فعلی ،رمز عبور جدید و با کلیک بر روی دکمه تایید رمز عبور شما تغییر خواهد یافت.
 خروج :جهت خروج ا پنل کاربری بر روی ایع منوکلیک کنید.نکته :با توجه به دالیل امنیتی جهت خروج ایمع ا پنل کاربری خود بر روی ایع منو کلیک کنید تا پنال
شما ا جانب دیگر کاربران مورد استفاده قرار نگیرد.

شکل 3
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 .3مدیریت فعالیتها
نوع فعالیت مورد نظر را ا بیع منوهای گروههای فعالیت انتخاب کنید(شکل  ،)4تاا تماامی فعالیتهاای
ثبت شده توسط شما در گروه مربوطه ،قابل مشاهده باشد.

شکل 4

برای مشاهده جزئیات تعداد فعالیتهای هر نقش بر روی نقش مورد نظر کلیک کنید.
اعدادی که در مقابل هر عنوان در نقش مورد نظر وجود دارد نشاندهنده وضعیت انجام آن فعالیت در
ساو دستیاری انتخاب شده میباشد( .شکل )5
عناویع بشرح یر میباشند:
 تعااداد فعالیتهااای انجااام شااده :عااددی کااه در مقاباال ایااع فیلااد وجااود دارد نشااان دهنااده تعااداد
فعالیتهای انجام شده توسط شما در ساو دستیاری مورد نظر یا در طوو کل دوره میباشد.
توضیحات:چنانچه میخواهید در نقاش ماورد نظار ،تعاداد فعالیتهاای مرباوط باه یاک سااو خااص را
مشاهده کنید ،ا لیست با شونده ساو دستیاری آیتم مورد نظر را انتخاب کنید.
 تعداد فعالیتهای باقی مانده مورد تایید :عدد مقابل ایع فیلد ،کل تعداد باقی ماناده ا فعالیتهاای
یک نقش که بر اساس برنامه برای شما تدویع شده است را نشان میدهد و شما موظفید با توجه به
ساو دستیاری یا کل دوره ،فعالیت مربوطه را در نقش خواسته شده به ایع تعداد انجام دهید.
نکته :در صورتی که فعالیت بررسی شده مورد تایید استاد قرار بگیرد ا تعداد فعالیتهای بررسای
نشده و تعداد فعالیتهای باقی مانده کاسته و به تعداد فعالیتهای ماورد تاییاد افازوده میشاود .و
در غیر اینصورت به تعداد فعالیتهای غیرقابل قبوو افزوده میشود.
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شکل 5

 تعداد فعالیتهای بررسی نشده :همانطور که میدانید شما هر فعالیتی را در هر نقشی که انجام داده و
ثبت میکنید ،جهت اظهار نظر در اختیار استاد قرار میگیرد ،بنابرایع تعداد فعالیتهاایی کاه در اختیاار
استاد قرار گرفته شده است و ایشان بررسی نکردهاند در ایع قسمت مشخص میشود.
 تعداد فعالیتهای مورد تایید :تعداد فعالیتهایی که در اختیار استاد میباشاد و پا

ا بررسای ماورد

تایید قرار گرفته است و وضعیت در حد مورد انتظار یا بیش ا حد مورد انتظار توسط اساتاد بارای ایاع
فعالیت ثبت شده است ،در مقابل ایع فیلد نمایش داده میشود.
 تعداد فعالیتهای غیر قابل قبوو :تعاداد فعالیتهاای انجاام شاده در نقاش مربوطاه کاه توساط اساتاد
بررسی و تایید نشده است در مقابل ایع فیلد قرار میگیرد.
نکته :چنانچه فعالیتی غیر قابل قبوو باشد ،جزو تعداد فعالیتهای شما محاسبه نخواهد شد.
 درصد قابل قبوو :ایع بخش وضعیت فعالیتهای انجام شده را بصورت درصدی ا برنامه تدویع شده
در اختیار شما قرار میدهد.
نکته :شما باید  %100کریکولوم آمو شی را انجام دهید.
برای درج فعالیت ،بر روی لینک ثبت فعالیت جدید کلیک کنید(.شکل )6
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شکل 6

مرکز درمانی ،نام استاد ،عنوان فعالیت و نقش دستیاری را ا لیسات با شاونده انتخااب کنیاد .و ساایر
فیلدهای ال م را وارد نمایید.
چنانچه نیا به ارائه توضیحات اضافی در مورد فعالیت وجود دارد ،در باک

توضیحات وارد نمایید.

و اگر می خواهید فایلی را به فعالیت الصاق کنید بر روی دکمه  Choose Fileکلیک کنیاد و در انتهاا بار
روی دکمه ثبت کلیک نمایید.
بعااد ا ثباات اطالعااات ایااع فعالیاات ،صاافحه تا هسااا ی شااده و میتوانیااد یااک فعالیاات دیگااری ثباات
کنید(.شکل )7

شکل 7
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نکته :پ

ا تا هسا ی صفحه ،مقادیر فیلدهای مرکز درمانی ،نام استاد ،عنوان فعالیت ونقش دستیار

پاک نمیشوند؛ به ایع دلیل که اگر شما چندیع فعالیت در فیلدهای گفته شده انجام داده باشید ،دیگر
نیا ی نباشد که مجددا مقادیر فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایید.
چنانچه استاد فعالیتی را بررسی نکرده باشد شما میتوانیاد باا کلیاک بار روی لیناک مشااهده در ساطر
مورد نظر اطالعات مربوط به آن فعالیت را مشاهده یا ویرایش کنید(.شکل )8

شکل 8

ویرایشهای مورد نظر را انجام داده و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید و یا در صورتی که می خواهیاد
در همیع صفحه فعالیت جدیدی ثبت کنید بر روی لینک جدید کلیک نمایید.
همچنیع در صفحه لیست فعالیتها میتوانید فعالیتهایی را که ا قبل ثبت کردهایاد ( و اساتاد آنهاا
را بررسی نکرده است) ،با کلیک بر روی لینک حذف ،ا لیست حذف کنید(.شکل )9
حذف

شکل 9
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همانطور که در شکل  6میبینید فعالیتهای ثبت شده به لیست اضافه شدهاند.
 گزارش عملکرد :با کلیک بر روی ایع منو تعداد تمامی فعالیتهای تایید شده توسط استاد برای شاما
قابل مشاهده میباشد.

شکل 10

توضیحات :بطور پیشفرض گزارش فعالیتهای کال دوره قابال مشااهده میباشاد و شاما میتوانیاد باا
کلیک بر روی لیست با شونده ،ساو دستیاری مورد نظر را انتخاب کنید تا گزارش فعالیتهای مربوط به
آن ساو را مشاهده کنید(.شکل )10
نکته:در ایع صفحه اعدادی با فرمت  xا  yدر مقابل هر فعالیت مشاهده میکنیاد؛ ایاع اعاداد نشاان
میدهنااد کااه شااما ا  yفعالیاات تاادویع شااده باارای ساااو دسااتیاری مااورد نظاار  xفعالیاات را انجااام
دادهاید.همچنیع در مقابل همیع اعداد در کادرهای مساتطیل شاکل وضاعیت فعالیتهاای انجاام شاده
بصورت درصدی نوشته شدهاند .بطور مثاو ،عدد  1ا  4380نشان میدهد که شاما ا  4380فعالیات
تدویع شده فقط  1فعالیت مورد تایید داشتهاید.
همانطور که مشاهده میکنید در ایع صفحه انواع گروههای فعالیت با فونت آبی رنگ نوشاته شادهاند و
در مقابل هر گروه اعدادی طبق نکته قبل نوشته شدهاند ایاع اعاداد نشاان دهناده اناواع فعالیتهاای
انجام شده توسط شما در گروه مورد نظر میباشد(.شکل )10
در هر گروه نیز چندیع فعالیت با  7نقش دستیاری نوشته شده است ،برای هر فعالیت در یر هر نقش
دستیاری اعدادی نوشته شدهاند ،ایع اعداد نیز نشان میدهند که شما در نقش دستیاری موردنظر چه
تعداد ا آن فعالیت را انجام دادهاید(.شکل )11
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نقشها

انواع فعالیتها

شکل 11

توجه :عنوان فعالیتهای مربوط به هر گروه در کادرهای آبی رنگ نوشته شده است.
توضیحات :برای مشاهده جزئیات عنوان فعالیاتهاای مرباوط باه هار گاروه بار روی آیکاع

کلیاک

نمایید.
بطور مثاو در گروه موارد سرپایی و در ویزیت نان عمومی در نقش مشاهده ،شما ا  10فعالیت در نظر
گرفته شده هیچ فعالیتی انجام ندادهاید(.شکل )11
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شکل 12

توضیحات :همانطور که در شکل  12نیز میبینید در باک

مربوط به برخی ا نقشهای دستیاری برای

یک فعالیت مقداری وجود ندارد ،ایع بدیع معناست که برنامهای برای فعالیت موردنظر در آن نقش در
برنامه آمو شی تعریف نشده است.
 -تقویم :چنانچه بر روی ایع منو کلیک کنید ،تقویم مربوط به کنفران

ها را مشاهده خواهید نمود .که

ایع تقویم بطور پیشفرض رویدادهای مربوط به ماه جاری را نمایش خواهد داد.

شکل 13
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توضیحات :در صورتی که میخواهید کنفران

ها و رویدادهای مربوط به ماه و یا ساو دستیاری خاص را

مشاهده نمایید ،ا منوی با شونده ماه ،ماه موردنظر و ا منوی با شونده ساو دستیاری ،ساو مورد نظر
را انتخاب کنید.
 پیامها :با کلیک بر روی منوی پیامها شما به صفحه پیامها هدایت خواهید شد .در ایع صفحه شماکلیه پیامهای ارسالی ا جانب استاد ،دبیر برد ،مدیرگروه و یا معاون آمو شی را مشاهده خواهید
کرد(.شکل )14

شکل 14

شما میتوانید با دوبارکلیک بر روی هر پیام متع کامل آن را مشاهده نمایید.
توجه :چنانچه پیام خوانده نشدهای داشته باشید ،آن پیام در کادری به رنگ سفید دیده خواهد شد.
برای جستجوی سریع یک پیام ا بیع خیل پیامها در باک
)14
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جستجو بخشی ا پیام را وارد نمایید(.شکل

