وب سایت اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا
Http://Staff.alzahra.ac.ir

ّب عایت اعضای ُیات علوی داًؾگاٍ الضُشا طثق ًام دسخْاعتی ُش اعتاد تَ دّ صْست فاسعی ّ اًگلیغی
( ّ دس صْست ًیاص تَ صتاى ُای دیگش) ّ تَ صْست پیؼ فشض ّ خالی اص اطالعات تکویلی تعشیف ؽذٍ اعت.
جِت اداهَ کاس ّ تکویل اطالعات عایت ُش اعتاد هی تْاى اص هْاسد ریل اعتفادٍ کشد.


گام اول  :ورود تً سایت

اتتذا ًام داهٌَ خْد سا دس هشّگش (تشجیحا گْگل کشّم

یا فایشفاکظ

) ّاسد ًواییذ.

تَ عٌْاى هثال http://staff.alzahra.ac.ir/dadras :
تعذ اص هؾاُذٍ صفحَ ؽخصی خْد ّاسد عایت ؽْیذ.

وام کارتری ً :ام داهٌَ دسخْاعتی ( هاًٌذ ) Dadras
رمس عثور (تً صورت پیص فرض) 123456789 :

قثل اص اًجام ُش کاسی اتتذا دس گْؽَ عوت چپ صفحَ گضیٌَ "ویرایص صفحً" سا کلیک کشدٍ ّ گضیٌَ "ماودن
در حالت ویرایص" سا تیک تضًیذ.



تغییر رمس عثور

تشای تغییش سهض عثْس ،تش سّی ًام خْد دس گْؽَ عوت چپ تاالی صفحَ کلیک کٌیذ.

عپظ تش سّی "حساب کارتری مه " کلیک ًواییذ.

عپظ تش سّی "مدیریت کلمً عثور" کلیک کٌیذ.

عپظ تش سّی "تغییر کلمً عثور" کلیک کٌیذ.

دس ایي قغوت سهض عثْس فعلی کَ " "123456789تعشیف ؽذٍ اعت سا ّاسد ًواییذ.
دس قغوت "کلمً عثور جدید" سهض عثْس دلخْاٍ خْد سا ّاسد ًواییذ.



عملیات صفحات

 مشاٌدي صفحات سایت
ًْاس هؾکی تاالی صفحَ "کىترل پىل " ًام داسد .دس ایي ًْاس هاّط سا تش سّی گضیٌَ "هذیش" قشاسدادٍ ّ گضیٌَ
"هذیشیت صفحَ ُا" ساکلیک ًواییذ.

دس صفحَ ای کَ تَ ًوایؼ دس هی آیذ صفحات هْجْد دس عایت کَ دس هٌْ ّجْد داسد (عْاتق آهْصؽی ،عْاتق
پژُّؾی ،عْاتق اجشایی ّ  )..دیذٍ هی ؽْد.

 مشاٌدي تىظیمات ٌر صفحً
تا کلیک تش سّی ُش صفحَ اطالعات آى صفحَ دیذٍ هی ؽْد.
وام صفحًً :اهی کَ دس هٌْی تاالی صفحَ دیذٍ هی ؽْد .
عىوان صفحً :عٌْاًی کَ دس تاالی هشّسگش تشای اى صفحَ ًؾاى دادٍ هی ؽْد ّ .....

 مشاٌدي تىظیمات ٌر صفحً (روش دیگر)
تشای هؾاُذٍ هؾخصات ُش صفحَ هی تْاى تَ آى صفحَ ّاسد ؽذ .عپظ دس گْؽَ تاال عوت چپ صفحَ ،دس
قغوت "ّیشایؼ صفحَ" گضیٌَ "تٌظیوات صفحَ" سا کلیک کشد.

دس تصْی پاییي هؾاُذٍ هی کٌیذ کَ :
وام صفحًً :اهی اعت کَ دس هٌْی تاالی صفحَ دیذٍ هی ؽْد .
عىوان صفحً :عٌْاًی کَ دس تاالی هشّسگش تشای آى صفحَ ًؾاى دادٍ هی ؽْد ّ .....



افسودن و ویرایص مطالة

ُش صفحَ اص اجضایی تَ ًام "ماژول" تؾکیل ؽذٍ اعت کَ دس کٌاس ُش هاژّل اهکاى ّیشایؼ هحتْای آى ّجْد
ّ عپظ "ویرایص محتوا"
داسد .دس کٌاس ُش قغوت کَ توایل تَ ّیشایؼ آى داسیذ تش سّی عالهت هذاد
کلیک کٌیذ.

عپظ هحیطی ُواًٌذ هحیط  wordظاُش هی ؽْد کَ هی تْاى هطالة هْسد ًظش سا دس آى تایپ ًوْد.

 چسثاودن مته از  wordو یا ٌر مىثع خارجی
دس ایي هْسد ُوْاسٍ تایذ اص گضیٌَ "چسثاودن مته سادي " اعتفادٍ ؽْد تا اص تٌظیوات  defaultعایت اعتفادٍ
گشدد.




افسودن فایل (تصویر ،فایل  ,wordفایل)... ,pdf
تصویر

تْجَ ! قثل اص اًجام ُش کاسی تایذ عکظ هْسد ًظش جِت آپلْد کشدى دس عایت تَ اًذاصٍ ّ حجن هٌاعة سعاًذٍ
ؽْد.
تشای ایي کاس اتتذا دس ًشم افضاس  Photoshopعایض تصْیش سا اص طشیق  Image→ Image Sizeتٌظین هی ًوایین .هثال
تشای عکظ پشعٌلی عایض  981*961هٌاعة اعت.
تشای تٌظین حجن هٌاعة تحت ّب ُن اص  File→Save for Webاعتفادٍ هی کٌین.
عپظ دس هحییط ّیشایؾی عایت تش سّی عالهت گیشٍ
گضیٌَ "هذیشیت تصْیش" سا اًتخاب هی ًوایین.
دس ایٌجا فْلذس ُای هْجْد دس عایت هؾاُذٍ هی ؽْد.

کَ دس صیش ًوایظؼ دادٍ ؽذٍ اعت کلیک کشدٍ ّ

تا  RightClickکشدى سّی فْلذس ُا یا عکظ هی تْاى آًِا سا حزف ،تغییش ًام ّ ..دادُ .وچٌیي هی تْاى تا  RightClickسّی
ؽاخَ اصلی عایت ( ) Rootفْلذسُای جذیذ تشای عایت ایجاد کشد ّ تَ آپلْد تصْیش یا فایل دس آًِا پشداخت.
قغوت عوت ساعت هحتْیات ُش فْلذس اص عوت چپ سا ًؾاى هی دُذ .تا اًتخاب ُش تصْیش اص قغوت ساعت صفحَ ّ
صدى دکوَ "اضافً ومودن" تصْیش تَ صفحَ عایت اضافَ هی ؽْد.
تشای اضافَ کشدى فایل ( ).. ّdocx ، doc ،pdfتَ عایت ُن اص ایي سّػ اعتفادٍ هی ؽْد .تا ایي تفاّت کَ تعذ اص کلیک
گضیٌَ "مدیریت اسىاد" سا اًتخاب کشدٍ ّ فایل هْسد ًظش سا دس پْؽَ هْسد ًظش
تش سّی عالهت گیشٍ دس ّیشایؾگش
آپلْد هی کٌین.



لیىک دادن تً مته

اتتذا هتي هْسد ًظش سا  selectکشدٍ ّ دس ًْاس اتضاس اص عالهت صًجیش




اعتفادٍ هی کٌین.عپظ

آدسط لیٌک تَ عایت دیگش سا ّاسد هی کٌین
یا تَ فایل لیٌک هی دُین
یا تَ صفحَ ای دسخْد عایت لیٌک هی دُین
تایذ تْجَ داؽت کَ دس تواهی ایي هْاسد اتصال تَ ایٌتشًت تشقشاس تاؽذ.

تشای ّیشایؼ صفحات التیه ُن اتتذا دس گْؽَ ساعت تاالی صفحَ "اوگلیسی" سا کلیک هی کٌین .عپظ
ُواًٌذ صفحات فاسعی هی تْاى تَ ّیشایؼ اطالعات پشداخت.
الصم تَ رکش اعت عایت داسای تْاًایی افضّدى صفحات جذیذ ،اسائَ هجوْعَ تصاّیش ،اخثاس ّ اطالعیَ ّ ً ..یض هی
تاؽذ کَ دس صْست ًیاص دس آهْصػ ُای تعذی اسائَ خْاُذ ؽذ.

تا عپاط اص تْجَ ؽوا
هشکض فٌاّسی اطالعات ّ استثاطات

