
 بسوو تعالي 

  كد مدرك و شماره بازنگري:

WB-WI-003/00 

 

راهنمای ویرایش اطالعات شخصی 

 اساتیذ در وب سایت

 

 

 

 گام اول:

نیوسال بازبینی اساتید هحترم هحتٌای رزًهو فارسی ً انگلیسی خٌد را در انتيای ىر  

 .نوٌده ً هٌارد جدید یا اصالحی را بو فایل اضافو نوایند

 گام دوم: 

تٌسط هنشی گرًه آهٌزشی هربٌطو گردآًری شده ً از طریق اتٌهاسیٌى بو  فایل ىا

 رابط هحترم هعاًنت آهٌزشی ً دفتر ًب سایت ارسال گردد. 

 نکته:

طریق اتٌهاسیٌى هکاتبو نوٌده ً یا با صٌرت نیاز بو دریافت راىنوایی هی تٌانند از  

 دفتر ًب سایت دانشکده تواس حاصل نوایند.

 

 رزومه انگلیسی اساتیذ هیات علمی:

اساتید هحترم ىیات علوی در پایاى ىر نیوسال تحصیلی ازطریق ادرس  -1

WWW.TUMS.AC.IR/LOGIN   کلوو عبٌر سیستن شعاع ً یا ً تٌسط نام کاربری ً

خٌد را در بو زباى  HOME PAGEایویل دانشگاىی خٌد ًارد شٌند ً اطالعات صفحو 

 انگلیسی بو رًز نوایند.

در صٌرت ىر گٌنو سٌال ً هٌاجيو با پیام خطا هی تٌانند با شواره تواس  -2

پست ً یا با دفتر هدیریت آهار ً فناًری اطالعات  تواس حاصل نوایند.    66949436

 هکاتبو کنند. itcenter@tums.ac.irالکترًنیک 

 درماني تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 دانشكده پرستاري ومامايي 

http://www.tums.ac.ir/LOGIN
http://www.tums.ac.ir/LOGIN
mailto:itcenter@tums.ac.ir


 بسمً تعبلي 

 كد مدرك و شماره بازنگري:

WB-WI -001/00 

 

دستىرالعمل تهیه نسخه پشتیبان وب 

 سایت

 

 

 

از عىبَیه مىٌُب َ  محتُای  WORDتٍیً وسخً پشتیببن فبرسی بصُرت  -1

 مبي یکببر 6تمبمی صفحبت َة سبیت ٌر 

از عىبَیه مىٌُب َ  محتُای  WORDتٍیً وسخً پشتیببن اوگلیسی بصُرت -2

 مبي یکببر 6تمبمی صفحبت َة سبیت ٌر 

بً ٌیئت رئیسً در پبیبن ٌر  WORDتحُیل یک وسخً الکترَویک از پشتیببن  -3

 صالحبت سبالوًسبل جٍت ببزبیىی َ اعالم ا

 مبي یکببرجٍت رخیري 6تٍیً وسخً پشتیببن از کل محتُای سرَر ٌر  -4

 ٌر  رَز یکببر در سرَر داوشگبي   SQL databaseتٍیً وسخً  پشتیببن از  -5

مبي یکببر جٍت رخیرٌذر  6ٌر   SQL databaseتٍیً وسخً  پشتیببن از  -6

 کبمپیُتر مسئُل َة سبیت

 

 درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 دانشكده پرستاري ومامايي 

 



 بسمه تعالي 

 كد مدرك و شماره بازنگري:

WB-WI-002/00 

 

 راهنمای وظایف رابطین وب سایت

 

 

 

تازتیٌی حذاقل سِ هاُ یکثار صفحات حَزُ تحت پَزش ٍ اعالم اصالحات ٍ  -1

 ٍ کٌترل لیٌک ّا تغییرات هَرد ًیاز

 ارسال هحتَا جْت تَسعِ یا تِ رٍزرساًی ٍب سایت تصَرت رٍزاًِ -2

 ٍیرایص ٍ هرتة سازی هحتَای ارسالی  -3

تصَرت  Bnazanin 14ٍ عٌَاى تِ  Bnazanin 12تٌظین فًَت هحتَا تِ  -4

Bold 

 ضرکت در جلسات راتطیي ٍب سایت  -5

دریافت اصالحات از حَزُ ّای تحت پَضص هعاًٍت ٍ کسة تاییذ هعاٍى   -6

 هحترم جْت ارسال تِ ٍب سایت

 اًجام هکاتثات از طریق اتَهاسیَى ٍ ایویل ٍب سایت   -7

 اًجام اصالحات هحتَایی حَزُ هَرد ًظر در ٍب سایت  -8

 در پایاى ّر سال ٍ ّواٌّگی ٍ تاییذ هعاًٍت یا wordهطالعِ ًسخِ پطتیثاى   -9

 ریاست هحترم ٍ اعالم کتثی اصالحات هَرد ًیاز

 درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 دانشكده پرستاري ومامايي 
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