
 در وبگاه شخصی اساتیدراهنمای ورود اطالعات 

برای ورود به صفحه مدیریت کاربر در صفحه باز شده از : ورود کاربر
را انتخاب کرده و سپس روی گزینه " ورود"منوی اطالعات دانشگاهی گزینه 

در پنجره باز شده نام کاربری و رمز . کلیک کنید" ورود به سیستم"
 .به صفحه مدیریت وارد شویدعبور خود را وارد کرده و 

 

 

 .نام کاربری و رمز عبور خود را از مدیر سیستم دریافت کنید: توجه

بعد از ورود نام کاریری و رمز عبور صفحه مدیریت خود را به صورت زیر 
 .مشاهده می کنید

پس از اولین ورود به صفحه شخصی خود بالفاصله رمز عبور : مهم نکته
 .خود را تغییر دهید

 

 



 

 

در صفحه مدیریت خود گزینه تغییر اطالعات مشا را : عبور رمز تغییر
. در این قسمت می توانید رمز عبور جدید را وارد کنید. انتخاب کنید

هم چنین . برای تغییر عکس خود نیز می توانید از این قسمت اقدام کنید
س افرادی که عکس آا در سایت ثبت نشده است می توانند ازاین قسمت عک

 .خود را بارگذاری منایند

برای ورود کلیه اطالعات علمی خود از صفحه ابتدایی : ورود اطالعات علمی
 .مدیرت خود گزینه اطالعات دانشگاهی را انتخاب کنید

در این قسمت بریا وارد کردن هر کدام از اطالعات خبشهای جداگانه ای   



د به خبش مورد نظر در نظر گرفته شده است که برای وارد کردن آا بای
 .خود وارد شوید

توجه داشته باشید اطالعات شخصی مشا از صفحه اصلی سایت دانشگاه گرفته 
بنابراین در صورت نیاز به تغییر این اطالعات با مدیر سیستم . می شود

 .متاس حاصل منایید

. کلیک کنید" به روز رسانی "پس از وارد کردن اطالعات خود روی گزینه 
ات وارد شده مشا صحیح باشد بالفاصله در جدول مشا قابل مشاهده اگر اطالع
 .خواهد بود

جوایز و بورس "، "عضویت در جمامع علمی" ، "مهایش ها"برای ورود اطالعات 
کلیک کنید تا فرمی برای ورود اطالعات به " جدید"ابتدا روی گزینه " ها

را " اضافه" پس از ورود اطالعاعت در فرم گزینه. مشا منایش داده شود
 .بزینید تا اطالعات مشا در بانک ثبت شود

 

گزینه متفرقه در منوی اطالعات مشا برای اضافه اطالعاتی است که در طبقه 
برای اضافه کردن این گونه از . بندی های تعیین مشا گنجانده نشده است

 .اطالعات می توانید از این قسمت اقدام کنید

انگلیسی به صورت جداگانه صورت می  اضافه کردن اطالعات: مهم نکته
بنابراین برای ورود اطالعات در صفحه انگلیسی وبگاه خود زبان . گیرد

آنرا به انگلیسی تغییر داده و سپس اطالعات را مانند زبان فارسی در 
 .منوهای مربوطه وارد منایید



 


