
١ 
 

  باسمه تعالی

  استفاده از سامانه اساتید نحوه

  

  

  خدمت اساتید گرامی سالم علیکم؛

 :همانگونــه قــبال خــدمت اســاتید محتــرم اطــالع رســانی گردیــده اســت ســامانه اینترنتــی اســاتید بــا آدرس اینترنتــی 

)prof.jz.ac.ir ( ل توجه نماییدبه نکات ذیمذکور راه اندازي گردیده است لذا جهت استفاده بهینه از سامانه:  
   

 :از دو طریق اقدام نماییدتوانید براي ورود به سامانه می �

 . از طریق آدرس فوق )به طور مستقیم() الف

  .لینک سامانه اساتید) س(از طریق سایت اینترنتی جامعه الزهراء  )به صورت غیر مسقیم() ب

خـود را وارد نمـوده و   کـد ملـی    )رمـز ورود (قسـمت   و در ،کد بایگانی، )شناسه کاربر(در قسمت به سامانه، ورود از پس  �

 .سپس کلید ورود به سیستم را فشار دهید

 
 
   

  

  2  ........................................................................................................................................................   یشخص
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  3  .................................................................................................................................................................................. فعال یکیالکترون پست

  3  ..............................................................................................................................................................................................   يکار میتقو

  4.............................................................................................................................................................................................. یحقوق شیف
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  6  .........................................................................................................................................................   امکانات
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  :شامل بخشهاي ذیل می باشدسامانه  �

   : شخصی

  :هابرنامه

در معـرض  ) درسـی و هفتگـی  (، در دو قالـب  ییـد تدریس مـی نما  در نیمسال جاريی را که حضرتعالی قسمت دروساین 

  .دهدقرار میشما دید 
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  :فعال پست الکترونیکی

تعامـل   ریـزي درسـی  برنامـه دفتر مایلند از این طریق با بوده و ) ایمیل(داراي پست الکترونیکی  اساتید محترم چنانچه

  :دنوارد نمای کاملآدرس ایمیل خود را به صورت  ،داشته باشند

  
  

  

  

  :تقویم کاري

  . شدبراي برنامه ریزي روزانه، هفتگی و ماهانه بهره مند  تواناز این بخش می
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  :فیش حقوقی

سـال و مـاه را انتخـاب     ،این بخش طراحی گردیـده اسـت   مطلع شویدخود  )ریز پرداختهاي ماهیانه(از چنانچه مایلید 

  .نموده و فیش همان ماه را مالحظه نمایید

  
  

  

 :ت درسیاطالعا

  

  :اسامی طالب کالس

  ،انتخاب نمـوده پـس از آن بـا انتخـاب درس مـورد نظـر      زیر مجموعه اسامی طالب کالس را براي رویت لیست افراد 

 تطـابق بـا لیسـت واقعـی افـراد کـالس      موجود این آمار چنانچه گیرد، لیست افراد کالس در معرض دید شما قرار می

  .هت اصالح در جریان قرار دهیدجرا  ریزي درسیدفتر برنامهندارد 
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  :دروس ارائه شده در ترم 

را مالحظه نمایید تا جهت انتخاب دروس ترم آینده بـه   هاي آموزشیخشبیکی از دروس ارائه شده در  چنانچه مایلید

   :گردیده استطراحی  کادرشما کمک نماید این 

  
  

  :ثبت ساعت خالی

ترم آینده استفاده نمایید ساعاتی که مدنظر شماست را انتخـاب نمـوده و کلیـد    تعیین ساعت خالی در این کادر جهت 

ثبت را فشار دهید ساعات انتخابی شما به رنگ سبز درخواهد آمد چنانچه در ثبت ساعت دچار اشتباه شدید تیـک آن  

  .ساعت را برداشته و مجدد کلید ثبت را فشار دهید
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 :امکانات

  

  : تغییر رمز ورود

 )اولردیـف  (رمـز ورود فعلـی    کـادر در ابتـدا  : باشید به صورت ذیل عمـل نماییـد  ایل به تغییر رمز خود میچنانچه م

را  دلخـواه رمـز ورود   )دومردیـف  (در کادر رمز ورود جدید و  .وارد نماییدرا رمزي که با آن به سامانه وارد شدید 

کـه رمـز جدیـد وارد شـده را بـه خـاطر       دقت نمایید (. و در ردیف سوم رمز جدید را دوباره وارد نماییدوارد نمایید 

  .بسپارید تا در ارتباطات بعدي دچار مشکل نشوید

 
  

  

  :تغییر سال و نیمسال

را در ترمهاي قبل مشاهده نمایید سال تحصیلی و نیمسال مورد نظـر را  ..... چنانچه نیاز باشد لیست فعالیتها و کالسها و 

  .دهید براي برگشت به نیمسال جاري نیز به همین نحو عمل نمایید وارد نموده و کلید اعمال را فشار
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  :گزارش کارهاي انجام شده

  :شودتا لحظه گزارش گیري در این بخش لیست میبه سیستم کلیه فعالیتهاي شما از بدو ورود 

 
  

 

  


