
 راٌّوای استفادُ از سیستن گلستاى

  www.Pooyesh.ac.ir:   ٍرٍد بِ سایت داًطکذُ -

 . از لیٌک ّای سوت راست صفحِ اصلی"ٍرٍد بِ سیستن جاهع داًطگاّی داًطگاّی گلستاى"اًتخاب گسیٌِ  -

 . را اًتخاب کٌیذ"ارسال" را اًتخاب ٍ کذ اهٌیتی ًوایص دادُ ضذُ را ٍارد کردُ ٍ دکوِ "ٍرٍد بِ سیستن"گسیٌِ  -

 . را اًتخاب ًوائیذ "Yes" گسیٌِ " Security Alert "در صفحِ جذیذ در پٌجرُ -

. ٍارد کردى ًام ٍ کلوِ عبَر -

.  استفادُ ًوائیذIE جْت استفادُ از سیستن گلستاى بایذ از هرٍرگر :نکته 

 

  هراحل و گسینه های زیر را انتخاب کننذ"آهوزش"جهت استفاده از اهکانات سیستن از هنوی : 

 :دریافت برناهه هفتگی -

 .برًاهِ ّفتگی داًطجَ / اطالعات ثبت ًام ٍ اهتحاى / داًطجَ / گسیٌِ گسارش ّای آهَزش 

 . را اًتخاب ًوائیذ"هطاّذُ گسارش"در صفحِ ی هربَطِ ًیوسال هَرد ًظر را ٍارد کردُ ٍ گسیٌِ 

 :دریافت کارناهه -

 .کارًاهِ ترهی داًطجَ/ کارًاهِ / داًطجَ / گسیٌِ گسارش ّای آهَزش 

 . را اًتخاب ًوائیذ"هطاّذُ گسارش"در صفحِ هربَطِ ًین سال تحصیلی هَرد ًظر خَد را ٍارد کردُ ٍ گسیٌِ 

 :دریافت گسارش پرداخت های هالی -

 .لیست داًطجَیاى بذّکار/ لیست ّا ٍ آهار ّا / ضْریِ /       گسیٌِ گسارش ّای آهَزش 

هطاّذُ "در صفحِ هربَطِ گسیٌِ ّای هَرد ًظر را در صَرت توایل تکویل کردُ ٍ یا بِ صَرت تکویل ًطذُ گسیٌِ 

.  را اًتخاب ًوائیذ"گسارش
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  هراحل و گسینه های زیر را انتخاب کننذ"ثبت نام"جهت استفاده از اهکانات سیستن از هنوی : 

 :برناهه کالسی و اهتحاى -

 (88گسارش ضوارُ ). برًاهِ ّفتگی داًطجَ در طَل ثبت ًام/ ثبت ًام / گسیٌِ گسارش ّای ثبت ًام 

 :دریافت پرینت انتخاب واحذ -

 (77گسارش ضوارُ ). داًطجَ در طَل ثبت ًام (ترهین)ًتیجِ ثبت ًام / ثبت ًام / گسیٌِ گسارش ّای ثبت ًام 

 

 جهت تغییر کلوه عبور خود هراحل زیر را طی کنیذ :

در صفحِ هَرد .  را اًتخاب ًوایٌذ"تغییر ًام ٍکلوِ عبَر تَسط کاربر" ٍ ّوچٌیي گسیٌِ "کاربراى"از هٌَی سیستن، گسیٌِ 

ًظر بعذ از ٍارد کردى ًام ٍ کلوِ عبَر فعلی خَد در قسوت هربَطِ ًام ٍ کلوِ عبَر جذیذ خَد را ٍارد ًوایٌذ ٍ تَجِ داضتِ 

.  کاراکتر باضذ16 الی 4باضٌذ کِ بایذ بیي 

 

 در صفحِ اصلی "خرٍج"تَجِ داضتِ باضیذ جْت خرٍج از سیستن گلستاى برای حفظ اطالعات ضخصی حتواً از گسیٌِ 

 .استفادُ کٌٌذ

 

 

 "در صورت بروز هر گونه هشکل به واحذ آهوزش هراجعه نوائیذ "


