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 داضثَسد گضاسش تػَیشی

 َفشم جستج 

 داضثَسد گضاسش تػَیشی 
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  فیلن/غَتداضثَسد  



 ٍسٍد

 

 ضَیذ.  pr.tums.ac.irاتتذا ٍاسد پشتال سٍاتط عوَهی داًطگاُ تِ آدسس  -1

 

تش سٍی ٍسٍد اعضاء کلیک کشدُ، دس پٌجشُ تاص  -2

ضذُ تا تایپ ًام کاستشی ٍ کلوِ عثَس کِ قثال اص 

عوَهی داًطگاُ دسیافت کشدُ ایذ، هذیشیت سٍاتط 

 ٍاسد ادهیي ضخػی خَد ضَیذ.
 

 

 

 

 

 
 

 .دس سوت چپ غفحِ تاص ضذُ هٌَّای عوَدی سا هطاّذُ خَاّیذ کشد -3

 
 

  



 گضاسش تػَیشی

  

 داضثَسد گضاسش تػَیشی
 تش سٍی داضثَسد گضاسش تػَیشی کلیک کٌیذ. 

 ّواًطَس کِ هطاّذُ هی کٌیذ،  غفحِ تاص ضذُ ضاهل فشم جستجَ ٍ داضثَسد گضاسش تػَیشی هی تاضذ. 

 
 َفشم جستج 

)ّشگضاسش تػَیشی پس اص ثثت تِ  اختػاغی آى جستجَ کٌیذ. idدس ایي قسوت هی تَاًیذ گالشی خَد سا تش اساس :   idجستجَ تش اساس

 .(نامیممی خبر  id  غَست اتَهاتیک ضواسُ ای تِ آى اختػاظ هی یاتذ کِ

عٌَاى ) ایذ گالشی هَسد ًظش خَد سا جستجَ کٌیذ. کِ قثال ٍاسد کشدُ گضاسشدس ایي قسوت هی تَاًیذ تا تایپ عٌَاى  عٌَاى گالشی :

 دس داضثَسد گضاسش تػَیشی ًوایص دادُ هی ضَد.( گضاسضی است کِ قثال آى سا  ٍاسد کشدُ ایذ ٍ

 جستجَ اهکاى پزیش هی تاضذ. )،کِ قثال گالشی آى سا ٍاسد کشدُ ایذ( دس ایي قسوت تا تَجِ تِ حَصُ ّای فعالیت عکاسفیلتش دستِ گالشی : 

 (تا تَجِ تِ حَصُ فعالیت عکاس  یکی اص دستِ ّا سا اًتخاب کٌیذ.)

 

 داضثَسد گضاسش تػَیشی 

 کلیک کٌیذ.                         جْت دسج گالشی جذیذ تشسٍی         

 



 

 

 هطاّذُ خَاّیذ کشد.    اضثَسد گضاسش تػَیشید   غفحِ ای حاٍی فشم 

 
 ًام هشاسوی است کِ قػذ تاسگزاسی گالشی تػاٍیش آى سا داسیذ.عٌَاى گضاسش: 

تا ) جستجَ اهکاى پزیش هی تاضذ. )کِ قثال گالشی آى سا ٍاسد کشدُ ایذ،(دس ایي قسوت تا تَجِ تِ حَصُ ّای فعالیت عکاس   دستِ گالشی:

 یکی اص دستِ ّا سا اًتخاب کٌیذ.( تَجِ تِ حَصُ فعالیت عکاس

پیص فشؼ تاسیخ سٍص سا ًوایص هی )سیستن تِ غَست  ّواى سٍصی کِ گالشی عکس تاسگزاسی هی ضَد تِ عٌَاى تاسیخ اًتخاب ضَد. تاسیخ:

 .(لزا ًیاص تِ تغییش آى ًیست دّذ

یص دادُ هی ًوا  ( کشدیذًاهی کِ ٍاسد )  عکاس:  تا عٌَاى  غفحِ گضاسش تػَیشیٍ دس  هی ضَدًام عکاس دس ایي قسوت ٍاسد  ًام عکاس:

 ضَد.

ًوایص دادُ هی  غفحِ گضاسش تػَیشیکِ دس  هْوتشیي ٍ هطخع تشیي عکس هتٌاسة تا عٌَاى گضاسش است اًتخاب عکس کَچک:

 .(دسًظشگشفتِ ضَد  largee  Web ٍ اگش کیفیت دٍستیي خَب است، web Small هٌتخة، افقی تاضذ، سایض آىطٌْاد هی ضَد عکس پی) .ضَد

  تَضیحات:

 

غفحِ صیش سا هطاّذُ خَاّیذ کشد کِ عٌَاى گضاسش ٍاسد ضذُ دس قسوت داضثَسد  ،کلیک ًواییذ                پس اص تکویل فشم  تش سٍی

 گضاسش تػَیشی اضافِ ضذُ است.

http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=81757360K&siteid=1&pageid=570
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 عٌَاى گضاسضی است کِ دس هشحلِ قثل ٍاسد کشدیذ. عٌَاى گالشی:

 ًوایص دادُ هی ضَد. غفحِ گضاسش تػَیشیاست کِ دس  تػَیشی تػَیش گالشی:

 هشحلِ قثل است. دستِ گالشی اًتخاب ضذُ دس دستِ گالشی:

 تاسیخ ٍاسد ضذُ دس هشحلِ قثل است.س: تاسیخ عک

 ًام ٍاسد ضذُ دس هشحلِ قثل.ًام عکاس: 

 تعذاد دفعات هطاّذُ گالشی تػاٍیش کِ تِ غَست اتَهات تَسط سیستن ضواسش ٍ ًوایص دادُ هی ضَد. تعذاد سٍیت:

 ،ًوایص دادُ هی ضَد         ٍضعیت تِ غَست )توسط مدیر مربوطه( دسغَست فعال ضذى گالشی تػاٍیش ٍضعیت: 

 ًوایص دادُ هی ضَد.         ٍضعیت تِ غَست )توسط مدیر مربوطه( گالشی تػاٍیش تاییذ دس غَست عذم                 

  اهکاى پزیش است.  )تایید یا رد توسط مدیر( اعوال تغییش دس ٍضعیتتا قثل اص  اهکاى ٍیشایصٍیشایص: 

 اهکاى پزیش است.  )تایید یا رد توسط مدیر( اعوال تغییش دس ٍضعیتاهکاى حزف کاهل گالشی تػاٍیش تا قثل اص  حزف:

دس غفحِ تاص ٍ کلیک     ش ػاٍیت    است دس ایي هشحلِ تش سٍی گضیٌِ  تشای افضٍدى تػاٍیش، تِ عٌَاى گالشی هَسد ًظش خَد الصم تػاٍیش:

 کلیک کٌیذ.                                       ضذُ تش سٍی
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 سا هطاّذُ هی کٌیذ.         هحتَای گضاسش تػَیشی        فشم   دس غفحِ تاص ضذُ

 
 ًوایص دادُ هی ضَد. غیش قاتل ٍیشایصتِ غَست  ًام گالشی : ًام گالشی 

عٌاٍیي عکس ّا حتوا التیي ٍ تذٍى کاساکتشّای خاظ ٍ فاغلِ  عٌَاى عکس هَسد ًظش خَد سا ٍاسد کٌیذ ، دقت ًواییذ کِ : عٌَاى عکس

 تاضذ.

 الصم است تشای اًتخاب عکس تش سٍی اًتخاب فایل کلیک کٌیذ. اًتخاب عکس :

 
 ٍ کلیک ٍ عکس هَسد ًظش سا اص هحل رخیشُ ضذُ دس هحیط کاهپیَتش خَد اًتخاب سٍی                          دس پٌجشُ جذیذ تاص ضذُ تش 

( 800px × 533pxسا دس اًذاصُ ) آى ّاقثال تِ هٌظَس افضایص سشعت دس ًوایص تػاٍیش )الصم است  کلیک ًواییذ.                   سپس تش سٍی دکوِ

 کلیک ًواییذ.                      تش سٍی  فایل تا هَفقیت اسسال ضذپیغام   ( پس اص هطاّذُ  .کٌیذ دس کاهپیَتش خَد رخیشُ (100KBٍ حجن کوتش اص )

 
 



، غفحِ ای حاٍی هحتَای گضاسش تػَیشی سا هطاّذُ خَاّیذ کشد کِ تػَیش تاسگزاسی ضذُ دس آى ًوایص دادُ     ثثت     یتا کلیک تش سٍ

 ضذُ.

 کلیک کٌیذ.                                      یسٍش گالشی اداهِ دّیذ ٍ دس پایاى تش هشاحل فَق سا تا اتوام توام تػاٍی

 
 

 است.اهکاى پزیش  )تغییر وضعیت توسط مدیر مربوطه انجام می شود( ٍضعیت اعوال تغییش دستا قثل اص فقط اهکاى حزف یا ٍیشایص ّش عکس 

 

 

 

  



 فیلن/غَت

  

 داضثَسد فیلن/غَت
 کلیک کٌیذ. فیلن/غَتتش سٍی داضثَسد  

 هی تاضذ.  فیلن/غَتجستجَ ٍ داضثَسد  قسمتی برایّواًطَس کِ هطاّذُ هی کٌیذ،  غفحِ تاص ضذُ ضاهل 

 
 َفشم جستج 

پس اص ثثت تِ  فیلن/غَت)ّش اختػاغی آى جستجَ کٌیذ. idخَد سا تش اساس  فیلن/غَتدس ایي قسوت هی تَاًیذ :   idجستجَ تش اساس

 .(می نامیم id  غَست اتَهاتیک ضواسُ ای تِ آى اختػاظ هی یاتذ کِ

هَسد ًظش خَد سا جستجَ کٌیذ.  فیلن/غَتایذ  دس ایي قسوت هی تَاًیذ تا تایپ عٌَاى گضاسش کِ قثال ٍاسد کشدُ : فیلن/غَتعٌَاى 

 ًوایص دادُ هی ضَد.( فیلن/غَتاست کِ قثال آى سا  ٍاسد کشدُ ایذ ٍ دس داضثَسد  عٌَاى فیلن/غَتی)

تا تَجِ تِ ) جستجَ اهکاى پزیش هی تاضذ. )کِ قثال ٍاسد کشدُ ایذ،( فیلن/غَتفعالیت  دس ایي قسوت تا تَجِ تِ حَصُ ی:  فیلن/غَتدستِ 

 یکی اص دستِ ّا سا اًتخاب کٌیذ.( فیلن/غَتحَصُ فعالیت 

 هَسد ًظش خَد سا پیذا کٌیذ.  idتِ عٌَاى هثال هی تَاًیذ دس یک دستِ فیلن/غَت خاظ عٌَاى یا                    تا اًتخاب ًٍَع جستجَ : 

عٌَاى ٍ دستِ فیلن/غَت هَسد جستجَ سا ضاهل هی ضَد ًوایص ،  idتا اًتخاب یا                هی تَاًیذ فیلن/غَت ّایی کِ ّوضهاى  

 .دّذ

  فیلن/غَتداضثَسد 

 کلیک کٌیذ.                         جذیذ تشسٍی         فیلن/غَتجْت دسج  

 



 هطاّذُ خَاّیذ کشد.    فیلن/غَتداضثَسد    غفحِ ای حاٍی فشم 

 
 ى سا داسیذ.ًام هشاسوی است کِ قػذ تاسگزاسی آ: فیلن/غَت  عٌَاى

 یکی اص دستِ ّا سا اًتخاب کٌیذ. فیلن/غَتفعالیت  حَصُدس ایي قسوت تا تَجِ تِ   :فیلن/غَت دستِ 

 تش سٍی اًتخاب فایل کلیک کٌیذ.خَد  فیلن/غَت تاسگزاسیالصم است تشای : فیلن/غَت اًتخاب 

هَسد ًظش سا اص هحل رخیشُ ضذُ دس هحیط کاهپیَتش خَد اًتخاب  ٍ  فیلن/غَتکلیک ٍ دس پٌجشُ جذیذ تاص ضذُ تش سٍی                          

 تش سٍی                    کلیک ًواییذ.   فایل تا هَفقیت اسسال ضذپس اص هطاّذُ  پیغام    .کلیک ًواییذ                   سپس تش سٍی دکوِ

 
ًوایص دادُ هی ضَد.  فیلن/غَتغفحِ است کِ دس  َتفیلن/غهْوتشیي ٍ هطخع تشیي عکس هتٌاسة تا :  اًتخاب عکس کَچک

 .(دسًظشگشفتِ ضَد  largee  Web ٍ اگش کیفیت دٍستیي خَب است، web Small طٌْاد هی ضَد عکس هٌتخة، افقی تاضذ، سایض آىپی)

 تش سٍی اًتخاب فایل کلیک کٌیذ.عکس هَسد ًظش  تاسگزاسیالصم است تشای 

هَسد ًظش سا اص هحل رخیشُ ضذُ دس هحیط کاهپیَتش خَد اًتخاب  ٍ  تػَیشکلیک ٍ دس پٌجشُ جذیذ تاص ضذُ تش سٍی                          

( 360px × 250pxسشعت دس ًوایص تػاٍیش قثال آى ّا سا دس اًذاصُ ))الصم است تِ هٌظَس افضایص کلیک ًواییذ.                    سپس تش سٍی دکوِ

 تش سٍی                    کلیک ًواییذ.  فایل تا هَفقیت اسسال ضذ( پس اص هطاّذُ  پیغام   ( دس کاهپیَتش خَد رخیشُ کٌیذ.100KBٍ حجن کوتش اص )

http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=572


)سیستن تِ غَست پیص فشؼ تاسیخ  عکس تاسگزاسی هی ضَد تِ عٌَاى تاسیخ اًتخاب ضَد. فیلن/غَتّواى سٍصی کِ  :فیلن/غَت  تاسیخ

 سٍص سا ًوایص هی دّذ لزا ًیاص تِ تغییش آى ًیست.(

ًوایص دادُ  (  ًاهی کِ ٍاسد کشدیذ:  )فیلوثشداس  تا عٌَاى  فیلن/غَتغفحِ دس ایي قسوت ٍاسد هی ضَد ٍ دس  فیلوثشداسًام  :فیلمبردار ًام 

 هی ضَد.

ایي تَضیحات ّواًطَس کِ دس تػَیش صیش  .کٌیذدس ایي قسوت ٍاسد  سا هی تَاًیذ دس تَضیحات کَتاُ دس هَسد فیلن/غَت:  تَضیحات

 هطاّذُ هی فشهاییذ دس غفحِ ًوایص فیلن/غَت ًوایص دادُ هی ضَد.

 
کلیک ًواییذ، غفحِ صیش سا هطاّذُ خَاّیذ کشد کِ عٌَاى گضاسش ٍاسد ضذُ دس قسوت داضثَسد                 پس اص تکویل فشم  تش سٍی

 اضافِ ضذُ است. فیلن/غَت آى

http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=572


 
  

 است کِ دس هشحلِ قثل ٍاسد کشدیذ. فیلن/غَتیعٌَاى  :فیلن/غَت عٌَاى 

 فایل فیلن/غَتی است کِ دس هشحلِ قثل تاسگزاسی کشدیذ. :فیلن/غَت 

 دس هشحلِ قثل تاسگزاسی کشدیذ. عکس کَچک هشتثط :

 

 اًتخاب ضذُ دس هشحلِ قثل است. فیلن/غَتدستِ  :فیلن/غَت دستِ 

 دس هشحلِ قثل است.تاسیخ ٍاسد ضذُ : تاسیخ 

 .ٍاسد کشدیذ قثل  هشحلِفیلوثشداس کِ دس ًام : فیلوثشداس/غذاتشداس/تذٍیي کٌٌذُ 

ًوایص دادُ هی ضَد، دس غَست عذم تاییذ تا            ٍضعیت تِ غَست )تَسط هذیش هشتَطِ(   فیلن/غَتدسغَست فعال ضذى ٍضعیت: 

 ًوایص دادُ هی ضَد.

  اهکاى پزیش است.)تاییذ یا سد تَسط هذیش( اعوال تغییش دس ٍضعیت تا قثل اص  اهکاى ٍیشایصٍیشایص: 

 اهکاى پزیش است. )تاییذ یا سد تَسط هذیش(اعوال تغییش دس ٍضعیت تػاٍیش تا قثل اص  فیلن/غَتاهکاى حزف کاهل  حزف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


