
 اطالعات ٍ راٌّوای هذیریتی

 ٍب سایت داًشگاُ ٍلی عصررفسٌجاى

 اهیر غفاربیگی: تْیِ ٍ تٌظین

 هشخصات بخش هذیریت پَرتال

 http://*.vru.ac.ir/?cp=admin آدرس سایت  1

 :Username ًام کاربری 2

  :password کلوِ عبَر 3

 حتواً در اٍلیي الگیي در پٌل هذیریت ًام کاربری ٍ کلوِ عبَر فَق را بِ دلخَاُ خَد تغییر دّیذ

 /http://*.vru.ac.ir/cp_*facultyvruacir آدرس پٌل هذیریت 4

 . . .راٌّوای ٍرٍد بِ بخش ّای هذیریتی در اداهِ ّویي سٌذ آهذُ است : تَجِ 

 

 راٌّوای ٍرٍد بِ بخش هذیریت پَرتال

گفتٌٌی بشای ایي کاس اص . بِ بخؾ ظاّشی پَستال خَد هشاجعِ ًواییذ ( جذٍل1ػغش ؿواسُ ) آدرس سایتبا ٍاسد کشدى  -1

 .اػتفادُ کٌیذ Chrome یا Firefoxهشٍسگش 

ِ ی اصلی ػایت کِ با عٌَاى ٍسٍد کاسبشاى هـخص ؿذُ ، با  -2 ِ ی عبَر دس بخـی اص پاییي تشیي جای صفح ًام کاربری ٍ کلو

 . الگیي ًواییذ ( جذٍل3 ٍ 2ػغشّای ؿواسُ )

 
 

ِ ی عبَس خَد سا دس قؼوت ٍیشایؾ پشٍفایل تغییش دّیذ -3 ِ ی ظاّش ؿذُ هی تَاًیذ کلو  .دس صفح

ِ ی جذیذ اص هشٍسگش خَد سا باص کشدُ ٍ با ٍاسد کشدى  -4 بِ بخؾ  ( جذٍل4ػغش ؿواسُ ) آدرس پٌل هذیریتیک صفح

 .هذیشیت پَستال هشاجعِ ًواییذ

 .اکٌَى ؿوا ٍاسد پٌل هذیشیت پَستال خَد ؿذُ ایذ ٍ صفحِ ی صیش سا هـاّذُ هی فشهاییذ -5



 
 

ِ ی اصلی ّذایت هی کٌذ ٍ  (فلش قرهس)یکی از آیکي ّای هْن کٌترل پٌل، آیکَى خاًِ  است کِ شوا را از ّرکجای کٌترل پٌل بِ صفح

 .است کِ پس از پایاى کار با استفادُ از آى از کٌترل پٌل خارج هی شَیذ (فلش سبس)دیگری آیکَى خرٍج

ُ ی ٍیرایش ّر کذام را خَاّین  ٍب سایت شوا شاهل بخش ّایی است کِ در تصَیر زیر هشخص شذُ است کِ در ایي بخش ًحَ

 :گفت

 

ِ ّای خَد سا هٌتـش کٌیذ:بخؾ اٍل هذیشیت بشای ایي کاس پغ اص ٍسٍد بِ کٌتشل پٌل، بخؾ .  دس ایي بخؾ هی تَاًیذ اعالعی

 . کلیک کٌیذهذیشیت اخباس سا باص کشدُ ٍ سٍی اًتـاسات

1 

3 

2 4 



 
ِ ی جذیذ ؿاهل بخؾ ّای  ِ بٌذی ّای ...  ٍ حزف، ٍیشایؾ، ایجادصفح ِ ّا ٍ اخباسدس ػشبشگ ّای باال ٍ دػت  دس ػتَى اعالعی

 .ػوت ساػت هی باؿذ

 
ِ ی  ِ ی ایجادکلیک ًوَدُ ٍ ػپغ سٍی دػت ِ ّابشای اًتـاس یک خبش  ابتذا سٍی بشگ ِ ی دیگش .  کلیک کٌیذاعالعی اص دٍ دػت

ِ ّافشم باص ؿذُ جْت اًتـاس .  هی تَاًیذ دس آیٌذُ ٍ بشای گؼتشؽ ٍب ػایت خَد اػتفادُ کٌیذهتفشقِ ٍ اخباس  ؿاهل اعالعی

ُ داس سا حتوا هی بایؼت پش ًواییذ. چٌذ فیلذ اػت  :دقت داؿتِ باؿیذ کِ فیلذّای ػتاس

 
 . عٌَاى خبش یا اعالعیِ دس ایي قؼوت ًَؿتِ ؿَد:عٌَاى

 . اعالعیِ اص ایي تاسیخ دس ٍب ػایت بِ ًوایؾ دسهی آیذ:تاسیخ ؿشٍع ًوایؾ



 .. اعالعیِ اص ایي تاسیخ اص حالت اًتـاس خاسج هی ؿَد:تاسیخ پایاى ًوایؾ

 تَضیح هتيچگًَگی اًتخاب عکغ دس قؼوت ).  عکغ یا آیکَى هشبَط بِ اعالعیِ سا دس ایي قؼوت هـخص کٌیذ:آیکَى

 (.دادُ ؿذُ اػت

ِ ی خبش ِ ی اٍل ٍب ػایت سا ؿکیل تش هی کٌذ:خالص ِ ی هشبَعِ کِ ٍجَد آى صفح ِ ای اص اعالعی  . خالص

بشای ایي کاس ابتذا آیکي تصَیش سٍی . دس قؼوت ٍیشایـگش هتي هی تَاًیذ عکغ ّا ٍ هقاالت خَد سا آپلَد کٌیذ :هتي

 .کادسی تحت عٌَاى ٍیظگی ّای تصَیش ظاّش هی ؿَد (فلؾ هـکی). ٍیشایـکش سا کلیک کٌیذ

 

 
ِ ی   .  باص ؿَدeXtplorer ػشٍس سا کلیک کٌیذ تا کادس فْشػت ًواییحال دکو

 
ِ ای بِ ًام  ِ ّا، پَؿ ؿایذ ّن هایل باؿیذ .  ٍجَد داسد کِ هی تَاًذ عکغ ّای خَد سا دس آى رخیشُ کٌیذImageدس فْشػت پَؿ

ِ ّایی اختصاصی بشای فایل ّا یا عکغ ّای خَد ایجاد ًواییذ ِ ی . پَؿ  کِ با فلؾ ػبض  Directory Treeبشای ایي کاس سٍی سیـ

ِ ی    کادس ظاّش Nameدس قؼوت .  سا اًتخاب ًواییذ New file / Directoryهـخص ؿذُ اػت ساػت کلیک کشدُ ٍ  گضیٌ

ِ ی  Directory حتوا Type بٌَیؼیذ ٍ دس قؼوت (space)ؿذُ ًام خَد سا بصَست التیي ٍ بذٍى فاصلِ   سا اًتخاب کشدُ ٍ دکو



Createی جذیذ سا هـاّذُ ًکشدیذ سٍی آیکَى .  سا کلیک کٌیذ ِ کلیک کٌیذ تا دس فْشػت  (فلؾ آبی) Refreshاگش پَؿ

ِ ّا ظاّش ؿَد  .پَؿ

ِ ی خَد  ِ ی . (فلؾ قشهض) کٌیذ کلیک آپلَد آیکي سٍی بش ٍ ؿَیذحال ٍاسد پَؿ  عکغ یا فایل هشبَعِ سا Browsاص عشیق دکو

پغ اص آپلَد بشسٍی عکغ دٍباس کلیک کٌیذ تا بِ کادس ٍیظگی ّای تصَیش اضافِ ؿَد ٍ بشای قشاس . اًتخاب ًوَدُ ٍ آپلَد کٌیذ

ِ ی ٍیشایـگش کافیؼت  ِ ی پزیشؽگشفتي دس صفح ُ ی آى ّا .  سا کلیک کٌیذدکو گفتٌی اػت بشای اضافِ کشدى عکغ ّا حتوا اًذاص

ِ ی ٍب ؿوا . سا کن کٌیذ ُ ی عکغ دس صفح   Edit Pictureدس قؼوت .  پیکؼل هی باؿذ336*448بْتشیي ٍ اػتاًذاسدتشیي اًذاص

ِ ی دیگش ایي کِ اگش عکغ سا دس قؼوت .  هی تَاًیذ عکغ ّای خَد سا تٌظین کٌیذMicrosoft Office Managerًشم افضاس  ًکت

 .خَدبخَد ایجاد هی ؿَد   Thumbnailعکغ اصلی بخؾ آیکَى آپلَد کٌیذ عکغ 

ِ ی ایجاد، کِ پاییي ٍیشایـگش هتي ؿوا قشاس داسد، هتي ؿوا سٍی ٍب ػایت قشاس هی گیشد   .دس ًْایت با کلیک بشسٍی گضیٌ

ِ ی  ِ ایذ هی بایؼت ابتذا سٍی بشگ ِ ّایی کِ قبال سٍی ػایت گزاؿت  کلیک ًوَدُ، ػپغ سٍی ٍیشایؾبشای ٍیشایؾ اخباس یا اعالعی

ِ ی هَسد ًظش کلیک کٌیذ (+)عالهت  ِ ّا ٍ پغ اص آى سٍی خبش یا اعالعی ِ ی اخباس یا اعالعی بعذ اص اًجام عول ٍیشایؾ .  کٌاس دػت

ِ ی ٍیشایؾ دس پاییي ٍیشایـگش هتي سا کلیک کٌیذ تا تغییشات اعوال گشدد ِ ی حزف کشدى اخباس یا . سٍی اجضای خبش، دکو سٍی

ِ ّا ًیض بِ ّویي عشیق اػت  . اعالعی

بشای ٍیشایؾ ایي .  ایي بخؾ کِ ؿاهل ًام ؿوا ٍ تَضیح کَتاّی اػت اص آى چِ کِ هایلیذ دس ایي قؼوت قشاس گیشد:بخؾ دٍم

ِ ی هذیشیت هحتَابخؾ هی بایؼت بِ  ِ ی ظاّش ؿذُ ابتذا سٍی .  کلیک کٌیذهذیشیت هٌَ سفتِ ٍ سٍی گضیٌ آى گاُ دس صفح

ِ ی  کلیک ًواییذ ٍ هتَى  (فلؾ آبی)« ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد سا ٍاسد کٌیذ»ٍ ػپغ سٍی عباست  (فلؾ ػبض) ٍیشایؾبشگ

ِ ی ٍیشایؾ، پاییي ٍیشایـگش هتي سا کلیک کٌیذ  .خَاػتِ ؿذُ سا ًَؿتِ ٍ دکو

 
 

 : کِ بِ تفضیل بِ ؿشح ّشکذام هی پشداصین.   ایي بخؾ ؿاهل هٌَّای ٍب ػایت ؿوا هی باؿذ:بخؾ ػَم

ِ ی اصلی ِ ی اصلی هی سػاًذ:صفح  . کاسبش سا اص ّش کجای ػایت بِ صفح



 سفتِ ٍ سٍی هذیشیت هحتَابشای ایي هی بایؼت بِ .  ػَابق تحصیلی ٍ آهَصؿی خَد سا دس ایي قؼوت ٍاسد ًواییذ:ػَابق

ِ ی  ِ ی .  کلیک کٌیذهذیشیت هٌَگضیٌ ِ ی ظاّش ؿذُ ابتذا سٍ بشگ +  کلیک ًوَدُ ٍ ػپغ سٍی عالهت ٍیشایؾآى گاُ دس صفح

ِ ی ػَابق کلیک کٌیذ  ٍجَد داسد کِ با کلیک سٍی ّش کذام ػَابق آهَصؿی ٍ ػَابق تحصیلیدس ایي قؼوت دٍ آیتن . گضیٌ

 .  ٍاسد ًواییذهتيهی تَاًیذ ػَابق خَد سا دس قؼوت 

هذیشیت بشای ثبت هقاالت خَد دس ایي قؼوت دس بخؾ .  هی باؿذهقاالت کٌفشاًؼی ٍ هقاالت طٍسًالیؿاهل دٍ بخؾ : پظٍّؾ

ِ ی PDFًحَُ بشٍصسػاًی آى ّواًٌذ اخباس اػت با ایي تفاٍت کِ هی تَاًیذ فایل .  سٍی هذیشیت هقاالت کلیک کٌیذاًتـاسات  هقال

ِ ی ؿوا دس ػایت دیگشی هٌتـش ؿذُ اػت ًام ٍ لیٌک آى سا ٍاسد کٌیذ  .خَد سا ًیض آپلَد ًواییذ یا اگش هقال

ِ ی »ایي هٌَ ؿاهل ػِ صیشهٌَی .  اعالعات هَسد ًیاص داًـجَیاى سا هی تَاًیذ دس ایي قؼوت  قشاس دّیذ:داًـجَیاى بشًاه

ِ ّا»، «کالػی  . هی باؿذ« دسع ّا»ٍ « اعالعی

ِ ی هذیشیت هٌَ کلیک کٌیذ بشًاهِ کالػی بشای بشٍصسػاًی ِ ی . هی بایؼت بِ هذیشیت هحتَا سفتِ ٍ سٍی گضیٌ آى گاُ دس صفح

ِ ی ٍیشایؾ ٍ ػپغ سٍی عالهت  ِ ی داًـجَیاىػوت ساػت عباست  (+)ظاّش ؿذُ ابتذا سٍی بشگ  کلیک ًواییذ ٍ صیشؿاخ

ِ ی کالػی ِ ّاتَجِ داؿتِ باؿیذ کِ بشای بشٍصسػاًی .  سا اًتخاب ًواییذ ٍ ٍیشایؾ کٌیذبشًاه  هی بایؼت بِ دسع ّا ٍ اعالعی

 .هذیشیت اًـاسات ٍ بخؾ اخباس بشٍیذ

 .عکغ ّا ٍ تصاٍیش خَد سا هی تَاًیذ دس ایي قؼوت قشاس دّیذ: گالشی عکغ

ِ ی اصلی کٌتشل پٌلبشای قشاس دادى تصاٍیش دس   . سا کلیک کٌیذهذیشیت گالشی تصاٍیش سفتِ ٍ هذیشیت هحتَا بِ صفح

 
ِ ی  ِ ی ظاّش ؿذُ ابتذا سٍی بشگ ِ ی ایجاددس صفح دس فشم .  دس ػتَى ػوت ساػت، کلیک کٌیذعکغ ّا، ٍ ػپغ سٍی گضیٌ

ِ ی تصَیش اصلی، عکغ سا هـخص کٌیذ ٍ دس قؼوت عٌَاىهشبَعِ   ایجاد تصَیش عکغ خَد سا آپلَد ًوَدُ ٍ پغ اص پایاى دکو

عکغ هَسد ًظش . قؼوت عکغ ّا (+)بشای ٍیشایؾ عکغ ًیض ابتذا سٍی ٍیشایؾ کلیک کشدُ ٍ ػپغ سٍی عالهت . سا کلیک کٌیذ

 .عولیات حزف کشدى عکغ ًیض بِ ّویي عشیق اػت. سا اًتخاب ًوَدُ ٍ عول ٍیشایؾ سا سٍی آى اًجام دّیذ



ِ ی هشبَعِ بِ چگًَگی استباط با ؿوا هَاسدی چَى تلفي، دٍسًگاس، ایویل ٍ :استباط بشای ٍیشایؾ . گٌجاًذُ ؿذُ اػت...  دس صفح

ِ ی هذیشیت هٌَ  بِ هذیشیت هحتَاایي اعالعات ٍ یا اضافِ کشدى هَاسدی جذیذ اص عشیق  سا  (فلؾ بٌفؾ)ٍیشایؾسفتِ، بشگ

ِ ی   .کلیک کٌیذ (فلؾ قشهض)استباطاًتخاب ًوَدُ ٍ سٍی گضیٌ

 
  چگًَِ بِ هٌَّای فعلی، هٌَ یا صیشهٌَی جذیذی اضافِ کٌیذ؟

اگش .  گضیٌِ کِ احتواال ًام خَدتاى خَاّذ بَد کلیک کٌیذباالتشیياگش قصذ اضافِ کشدى هٌَ بِ هٌَی اصلی ػایت سا داسیذ سٍی 

. قصذ اضافِ کشدى صیشهٌَ بِ هٌَّای هَجَد سا داسیذ، سٍی هٌَی هَسد ًظش کلیک کٌیذ ٍ اعالعات خَاػتِ ؿذُ سا ٍاسد کٌیذ

ِ ی  ِ ی جذیذی هاًٌذ ػَابق اجشایی سا بِ هٌَی ػَابق داسیذ ابتذا سٍی بشگ ِ عٌَاى هثال اگش قصذ اضافِ کشدى ػابق  ٍ ایجادب

ِ ی   . کلیک کٌیذ ٍ دس قؼوت عٌَاى، ًام ػَابق هَسد ًظش ٍ دس قوؼت هتي ؿشح آى سا بٌَیؼیذػَابقػپغ سٍی گضیٌ

ِ تاى دس ایي بخؾ هی تَاًیذ :بخؾ چْاسم ِ تاى اػتفادُ هی کٌیذ هی بایؼت .  سا تغییش دّیذًوای  239*309عکؼی کِ بشای ًوای

ِ ی ػفیذ ِ ی ػایتبشای تغییش عکغ فعلی بِ عکغ جذیذ، دس کٌتشل پٌل اصلی بِ . پیکؼل باؿذ، تشجیحا با صهیٌ ، هذیشیت تَػع

ِ ی هذیشیت تٌظیوات اصلی ِ یٍیشایؾ سفتِ ابتذا سٍی بشگ حال اص عشیق .  کلیک کٌیذsite_logo_picture  ٍ ػپغ سٍی گضیٌ

ِ ی   .  هی تَاًیذ عکغ خَد سا آپلَد کٌیذ«هقذاس»گضیٌ

 

ِ ای اػت اص هَاسد فاسػی:(English Pages)بخؾ اًگلیؼی ُ ی بشٍصسػاًی ایي .  هَاسد گٌجاًذُ ؿذُ دس ایي هٌَ تشجو ًحَ

 .لزا دس ایي قؼوت فقظ بِ بیاى هکاى ایي آیتن ّا دس کٌتشل پٌل بؼٌذُ هی ؿَد. آیتن ّا ًیض دقیقا هاًٌذ آیتن ّای فاسػی اػت

About: ٌَی ٍیشایؾ /  هذیشیت ه ِ  .English Pagesهٌَی / بشگ

Background ؿاهل دٍ قؼوت Teaching ٍ Educational: ٌَی ٍیشایؾ /  هذیشیت ه ِ  / English Pagesهٌَی / بشگ

Background 
Research/Journals : ی ایجاد / هذیشیت هحتَا ِ  .Journals/ بشگ



Research/Conferences: ی ایجاد /  هذیشیت هحتَا ِ  .Conferences /بشگ

For Students/Weekly Time Table: ٌَی ٍیشایؾ /  هذیشیت ه ِ  English Page / Weekly Time Tableهٌَی / بشگ

For Students/Courses : ایجاد / هذیشیت هحتَا /For Students / Courses 

Photos:با فاسػی یکؼاى اػت . 

Contact: ی ٍیشایؾ /  هذیشیت هحتَا ِ  English Page / Contactهٌَی / بشگ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


