راهنمای فعال سازی دفتر کار مجازی اساتید
 -1اساتید محترم وارد صفحه شخصی خود در وبسایت دانشکده شوند .عنوانی با عنوان "دفتر کار مجازی"
در آخرین ایتم کنار عکس وجود دارد.

هم اکنون ایتم "دفتر کار مجازی" به رنگ قرمز است .این به معنی عدم فعال بودن و عدم حضور در دفتر
کار مجازی است.
 -2با ورود به پرتال دانشگاه ،برنامه حضور در دفتر کار مجازی که در منوی آموزشی سمت راست وجود
دارد ،تکمیل کنید.

برای ورود به پورتال دانشگاه و دسترسی به اطالعات صفحه شخصی خود ،وارد ایتم "سامانه ها پورتال
دانشگاه" شوید و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد دسترسی به اطالعات صفحه شخصی خود در
پورتال دانشگاه می شوید.

 -3پس از ورود به پرتال دانشگاه ،برای فعال کردن دفتر کار مجازی خود بر روی آیکون "ورود به لینک
ارتباط با استاد در صفحه شخصی" کلیک نمایید.

برای تکمیل " برنامه حضور در دفتر کار مجازی" از

منوی سمت راست شخصی  تقویم کاری استفاده کنید و با کلیک بر روی آن برنامه حضور خود در دفتر
کارمجازی را وارد کنید.

 -4با فعال کردن "دفتر کار مجازی" وارد ادوب کانکت خواهید شد و دانشجویان و افراد متقاضی جلسه با
شما را می توانید برای حضور در جلسه مجازی پذیرش کنید .در این حالت ایتم "دفتر کار مجازی" در
صفحه شخصی شما به رنگ سبز در می آید که به معنی فعال بودن و حضور در دفتر کار مجازی است.

سبز بودن آیکون

دفتر کارمجازی

به مفهموم حضور افراد در دفتر کار مجازی در ساعت معین شده

است.
الزم به توضیح است که هم اکنون در وبسایت دانشگاه ،بخش افراد  اعضای هیات علمی دانشگاه نیز
لینک دفتر کار مجازی فعال شده است.

سبز بودن آیکون

دفتر کارمجازی

به مفهوم حضور افراد در دفتر کار مجازی در ساعت معین شده

است.
قرمز بودن آیکون

دفتر کارمجازی

به مفهوم عدم حضور افراد در دفتر کار مجازی در این ساعت

می باشد.
برای مشاهده ساعت حضور افراد در "دفتر کار مجازی" به رو طریق می توان عمل نمود:


دانشجو و یا مراجعین با استاد مربوطه ،ساعت حضور در دفتر کاری مجازی را هماهنگی قبلی بنماید.



در گزینه "مشاهده صفحه خانگی" هر استاد کلیک نموده تا وارد صفحه خانگی استاد شوید.



پس از ورود به صفحه خانگی استاد ،بر روی منوی "امورآموزشی  برنامه حضور در دفتر کار
مجازی" کلیک نمایید.

 -5دانشجویان می توانند بر روی دفتر کار مجازی شما در صفحه خانگی شما (وبسایت دانشکده) کلیک کنند
و با وارد کردن نام و نام خانوادگی و تلفن ،درخواست شرکت در جلسه مجازی را بنمایند.

دانشجویان در صورت پذیرش توسط شما در صفحه ادوب کانکت ،وارد صفحه ادوب کانکت میشوند.

پس از پذیرش ( )Acceptاستاد محترم ،دانشجو وارد صفحه مجازی ادوب کانکت میشود.

پس از ورود دانشجو به صفحه ادوب کانکت ،با کلیک کردن بر نام دانشجو ،میکروفون دانشجو را فعال نمایید
و یا هر دسترسی مجاز را به دانشجو از امکانات ادوب کانکت بدهید.

