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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 باکسهای اول و دوم وارد کنید؛ سپسس چپ
مربپپوب بپپه اسپپتاد را بزنیپپد و بعپپد ات تایپپپ کپپد امنیتیجبپپا تووپپه بپپه ت پپویر بپپر روی دکمپپه ورود کلیپپ
نماییدجشکل  1تا به پنل کاربری خود وارد شوید.

شکل 1

توضیحات :چنانچه در سامانه ثبتنام نکردهاید ،در بخش ورود کاربران بر روی لین

ثبتنام اساتید کلیپ

کنید .در صفحهای که بات میشود ،فرم مربوب به ثبتنام را تکمیل کرده بر روی دکمپه ثبپت کلیپ
برای ورود به سامانه باید اطالعات شما توسط مدیر سامانه تایید گردد.

2

نماییپد.

توضیحات :چنانچه رمز عبور خود را فراموش کردهاید و نمیتوانید وارد سامانه شپوید بپر روی لینپ
رمز عبورتان را فراموش کردهاید کلی

کنید" کلی

"اگپر

نمایید و نام کاربری خود را تایپ کنید ،رمزعبور ودید

ات طرف سامانه به آدرس ایمیل شما ارسال شود.
بعد ات ورود به پنل کاربری منوهای دسترسی به صفحات ،در سمت راست صفحه قابل مشاهده هستند؛ بپا
کلی

بر روی هر کدام ات منوها اطالعاتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت کپه در ادامپه بپه تشپریح آنهپا

پرداخته شده است.جشکل 2

شکل 2
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 .2تنظیمات کاربری
 -صفحه اصلی :با کلی

بر روی این منو شما به صفحه اصلی سامانه هدایت خواهید شد.

 پروفایل :برای مشاهده یا ویرایش اطالعات مربوب به پروفایل کاربری خود میتوانید بر روی این گزینهکلی

نمایید.جشکل 3

شکل 3

 تغییر رمزعبور :اگر میخواهید رمز عبور خپود را تغییپر دهیپد بپر روی ایپن منپو کلیپکردن رمز عبور فعلی ،رمز عبور ودید و با کلی

نماییپد؛ بپا وارد

بر روی دکمه تایید رمز عبور شما تغییر خواهد یافت.

 -خروج :وهت خروج ات پنل کاربری بر روی این منو کلی

کنید.

نکته :با تووه به دالیل امنیتی وهت خروج ایمن ات پنل کاربری خود بر روی این منو کلی
شما ات وانب دیگر کاربران مورد استفاده قرار نگیرد.

شکل 4
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کنید تا پنل

 .3مدیریت فعالیتها
 -بررسی فعالیت دستیاران :آیتم مورد نظر را ات بین گپروه هپای فعالیپت انتخپا

کنیدجشپکل  ، 5تپا

تمامی فعالیتهای ثبت شده توسط دستیاران در گروه مربوطه ،برای شما قابل مشاهده باشد.

شکل 5

تووه :اعدادی که در مقابل هر منو مشاهده می کنید؛ نشان دهنده تعداد فعالیتهایی است کپه توسپط
دستیاران انجام شده و هنوت ات طرف شما مورد بررسی و اظهار نظر قرار نگرفته است.
توضیحات :التم بذکر است که بطور پیشفرض ،فعالیتهایی که توسط اسپاتید بررسپی نشپدهاند قابپل
مشاهده است و با تی

تدن گزینه مشاهده کلیپه اطالعپات ،اطالعپات مربپوب بپه تمپامی فعالیتهپا قابپل

مشاهده خواهد بود.جشکل 6

شکل 6
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برای وستجوی پیشرفته ی

فعالیت کافی است بر روی لین

قسمتی ات وزئیات فعالیت در یکی ات فیلدها و کلی

مربوطه کلی

بر روی لین

کنید سپسس بپا وارد کپردن

وستجو ،فعالیتجهپای مپورد نظپر را

مشاهده کنید.جشکل6
تووه :در صورتی که وزئیات بیشتری ات فعالیتجها وارد کنید ،نتایج بدست آمده به آنچه کپه مپد نظپر
شماست نزدی تر خواهد بود.
همچنین شما می توانید با تایپ قسمتی ات اطالعات فعالیت دستیار مورد نظر در باکس وستجو ،وزئیپات
فعالیت مربوب به آن عبارت را مشاهده کنید.جشکل 7

شکل 7

برای آنکه بتوانید فعالیتهای بررسی نشده دستیاران را ارتیابی کنید ،در سطر مورد نظر دوبار کلیپ
کنید؛ تا کادر مربوطه بات شود .سسس ات بین وضعیت های ،باتگشت به دستیار وهت اصالح ،بیش ات حد
مورد انتظار ،در حد مورد انتظار و غیر قابل قبپول ،آیپتم مپورد نظپر را انتخپا

کپرده و درصپورت نیپات

توضیحاتی وهت ارائه باتخورد به دستیار در مورد این فعالیپت را در کپادر وارد کنیپد و بپر روی دکمپه
ثبت کلی

کنید .باتخورد شما در پروفایل دستیار قرار میگیرد.جشکل 8
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شکل 8

نکته :آیتمهای بیش ات حد مورد انتظار و در حد مورد انتظار ،به معنای تایید آن فعالیت توسط شما بوده
و آیتم غیر قابل قبول به معنای عدم تایید آن فعالیت میباشد.
توضیحات :چنانچه تی

گزینه باتگشت به دسپتیار وهپت اصپالح را بزنیپد ،دسپتیار خواهپد توانسپت تپا

اطالعات مربوب به فعالیت انجام شده را ویرایش کند؛ و این در حالی است که اگر شما تی

یکی ات سپه

گزینه بیش ات حد مورد انتظار ،در حد مورد انتظار و غیر قابل قبول را بزنید دستیار نخواهد توانست
اطالعات فعالیت را ویرایش کند.
نکته :در صورتی که دستیاری برای فعالیتی فایل ال اق کند لین
خواهد شد و شما می توانید با کلی

بر روی این لین

مشاهدهجدانلود فایل ،نمپایش داده

فایل را مشاهده نمایید.

تووه :برای ویرایش وضعیت فعالیت ،میتوانید در صفحه لیست فعالیتهپا بپر روی فعالیپت مپورد نظپر
دوبار کلی

کرده و نظر خود را در مورد فعالیت تغییر دهید.

 گزارش عملکرد دستیاران :چنانچه بر روی این منو کلیخواهد بود .جشکل 9
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کنید لیست دستیاران شما قابل مشاهده

شکل 9

برای مشاهده وضعیت عملکرد دستیار ،در سطر مورد نظر بر روی لین

مشاهده عملکرد کلی

کنید ،تپا

به صفحه گزارش عملکرد دستیار مورد نظر هدایت شوید.جشکل 10

شکل 10

توضیحات :بطور پیشفرض گزارش فعالیتهای کپل دوره قابپل مشپاهده میباشپد و شپما میتوانیپد بپا
کلی

بر روی لیست باتشونده ،سال دستیاری مورد نظر را انتخا

کنید تا گزارش فعالیتهای مربوب به

آن سال دستیاری را مشاهده کنید.جشکل 10
نکته:در این صفحه اعدادی با فرمت  xات  yمشاهده میکنید؛ ایپن اعپداد نشپان میدهنپد کپه دسپتیار
شما ات تعداد  yفعالیت تدوین شده برای سال دستیاری مورد نظر تعداد  xفعالیت را انجام دادهاسپت.
همچنین در تیر همپین اعپداد در کادرهپای مسپتطیل شپکل وضپعیت فعالیتهپای انجپام شپده ب پورت
درصدی نمایش داده شده است .بطور مثال ،عدد  1ات  4380نشان میدهد که دستیار شپما ات 4380
فعالیت تدوین شده فقط  1فعالیت مورد تایید ،ات وانب شما داشته است.
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همانطور که مشاهده میکنید در این صفحه انواع گروههای فعالیت با فونت آبی رنگ نوشپته شپدهاند و
در مقابل هر گروه اعدادی طبق نکته قبل نمایش داده شپده اسپت ایپن اعپداد نشپان دهنپده وضپعیت
انواع فعالیتهای انجام شده توسط دستیار ،در گروه فعالیت مورد نظر میباشد.جشکل 10

نقشها

انواع فعالیتها

شکل 11

در هر گروه نیز چندین فعالیت با هفت نقش دستیاری نوشته شده است ،برای هر فعالیپت در تیپر هپر
نقش دستیاری اعدادی نمایش داده شده است ،این اعداد نیز نشان میدهند که دستیار شما در نقپش
دستیاری موردنظر چه تعداد ات آن فعالیت را انجام دادهاست.جشکل 11
تووه :عنوان فعالیتهای مربوب به هر گروه در کادرهای آبی رنگ نوشته شده است.
9

بطور مثال در مراقبت ات حاملگیهای پر خطر و پیگیری آن در نقش مشاهده ،دستیار شما ات  20فعالیت
در نظر گرفته شده هیچ فعالیتی انجام ندادهاست.جشکل 9

شکل 12

توضیحات :همانطور که در شکل  12نیز میبینید در باکس مربوب به برخی ات نقشهای دستیاری برای ی
فعالیت مقداری ووود ندارد ،این بدین معناست که برنامهای برای فعالیت موردنظر در آن نقش ،در برنامه
آموتشی تعریف نشده است.
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 .4اطالعات پایه
در صورتی که می خواهید پیامی را برای دستیاران خود ارسال کنید ،بر روی منوی ارسال پیام برای
دستیاران کلی

نمایید.

در صفحه بات شده و در بخش ارسال پیام ،عنوان و متن پیام را وارد کرده و در صورت نیات میتوانید
با کلی

بر روی دکمه  Choose Fileفایلی را ضمیمه پیام کنید؛ در انتها بر روی دکمه ارسال کلی

کنید تا پیام به دستیاران ارسال شود.جشکل 13

شکل 13

پیامهای ارسال شده ات وانب شما در بخش لیست پیامها قابل مشاهده میباشد؛ و شما میتوانید با کلی
بر روی لین

حذف  ،پیام مورد نظر را ات لیست حذف نمایید.

تووه :با حذف پیام ات لیست ،پیام مورد نظر برای دستیاران دیگر قابل مشاهده نخواهد بود.
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