نحوه وارد کردن اطالعات طرح درس در سامانه پرتالی درسا
ًکتِ بسیبر هْن :قبل از ٍرٍد بِ سبهبًِ پرتبلی درسب هطوئي ضَیذ سبهبًِ ًگیي پژٍّص قسوت اطالعبت فردی
کبهل ببضذ .ببیستی توبهی آیتن ّبی ًگیي پژٍّص کبهل گردد تب سبهبًِ درسب فعبل گردد حتوب ایویل داًطگبّی
خَد را ٍارد ًوبییذ .عکس خَد را بِ صَرت سیبُ ٍ سفیذ پیَست ًوبییذ.
در ًْبیت در قسوت گسارش ّب بِ رٍزرسبًی را کلیک ًوبییذ.
ٍ _1ارد سبیت داًطگبُ اصفْبى ضَیذ.

 _2قسوت سبیر سبهبًِ ّب  ،پٌل هذیریتی پَرتبل داًطگبُ اصفْبى (درسب) را کلیک ًوبییذ تب صفحِ زیر دیذُ
ضَد.

پایگاه اطالع رسانی اساتید
کد پرسنلی
شماره ملی
کدامنیتی موجود روی صفحه
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_3برای ٍارد کردى اطالعبت ٍرٍد بِ سبهبًِ هَارد زیر را هَرد تَجِ قرار دّیذ.
_ در قسوت زیر سبیت از کطَی رٍبِ رٍی پبیگبُ اطالع رسبًی اسبتیذ را اًتخبة ًوبییذ.
_ ًبم کبربری کذ پرسٌلی
_ رهس ٍرٍد کذ هلی
کذاهٌیتی را ٍاردًوبییذ ٍ دکوِ ٍرٍد را کلیک ًوبییذ تب ٍارد سبهبًِ ضَیذ
ٍ _4ارد سبهبًِ کِ ضذیذ صفحِ ایی بِ صَرت زیر ظبّرا هی ضَد رٍی هٌَی طرح درس کلیک ًوبییذ.
ًکتِ :چٌبًچِ دٍ پٌجرُ تَضیحبت ظبّرا ضذ در ّر دٍ هَرد گسیٌِ تبییذ را کلیک ًوبییذ

کلیک نمایید

ٌّ _5گبهی کِ دٍ گسیٌِ را تبییذ کردیذ سوت چپ پٌجرُ آیتن ّبیی را هطبّذُ هی ًوبییذ کِ ببیستی رٍی ضکل
آیتن جذیذ کِ بِ صَرت عالهت  +هطبّذُ هی ضَد کلیک ًوبییذ.
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روی این گزینه کلیک
نمایید.

ٌّ _6گبهی کِ رٍی آیتن جذیذ کلیک کردیذ پٌجرُ ٍارد ًوَدى طرح درس ببز هی ضَد هی تَاًیذ از قبل فرم
ّبیی را آهبدُ ٍ داخل کبدر سفیذ پبییي عٌَاى درس ٍارد ًوبییذ یب فبیل هربَطِ را پیَست ًوبییذ.

محل درج اطالعات درس

چنانچه دوست داشتید به جای کادر
باال ،می توانید فایل را پیوست
نمایید

 _7بِ ایي صَرت درس ضوب در پرتبل داًطگبُ اصفْبى قسوت داًطکذُ ادبیبت ٍ علَم اًسبًی صفحِ اطالعبتی
جٌببعبلی قببل هطبّذُ است.
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