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 مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی

 تهران پزشکی علوم دانشگاه اطالعات ثبت سامانه

ورود  دکمه را وارد نماید، و در صفحه بر روی "http://gsia.tums.ac.ir"آدرس سایت معاونت بین الملل  ادر ابتد .1

 کاربران کلیک نمایید.

 

 نت خود وارد شوید:ادر صفحه جدید با اک .2

 

http://gsia.tums.ac.ir/
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 مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی

 تهران پزشکی علوم دانشگاه اطالعات ثبت سامانه

، سپس منوی پایگاه 2رنکینگ، سپس منوی نگارش در صفحه جدید که باز می شود، اشاره گر موشواره را بر روی منوی  .3

های مستقل برده و از منوی پایگاه داده های مستقل صفحه مورد نظر را انتخاب نموده )مثال مشخصات اعضای هیأت 

 علمی( و سپس بر روی آن کلیک نمایید:

 

 حات زیر می توانید کلیک نمایید:فدر کل بر روی ص .9

 مشخصات اعضای هیأت علمی 

  دانشجویانمشخصات 

 شرکت های متمایز 

 شرکت های اسپین آف 

 تفاهم نامه ها 

 انجمن های دانشجویی 

 کنگره ها 

 یگاه اطالعات دانشکده هاپا 
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 مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی

 تهران پزشکی علوم دانشگاه اطالعات ثبت سامانه

د می توانید جستجو را انجام در کلیه صفحات در قسمت جستجو بر روی کلیه فیلدهایی که از جنس کاراکتر می باشن .5

 عات مربوطه را در صفحه خودش ویرایش نمایید:دهید و با کلیک بر روی رکورد مورد نظر اطال

 

جدید می توانید رکورد جدیدی به لیست خود دکمه با کلیک بر روی در قسمت باال و در سمت چپ در کلیه صفحات  .6

 اضافه نمایید:

 

می توانید  حذفدر کلیه صفحات با انتخاب رکوردهای مربوطه و در قسمت باال و در سمت چپ با کلیک بر روی دکمه  .7

 نمایید: حذفلیست خود مورد نظر را از  رکورد

 

 در کلیه صفحات برای اینکه کلیه کارها ثبت گردد باید واحد مورد نظر را انتخاب نمایید: .8
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 مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی

 تهران پزشکی علوم دانشگاه اطالعات ثبت سامانه

در صفحاتی که در باال در قسمت سمت چپ دکمه تأیید و انصراف دارند، برای ثبت کلیه اطالعاتی که در آن صفحات  .4

 باید از دکمه تأیید و برای اینکه تغییرات انجام شده ثبت نگردد از دکمه انصراف استفاده نمایید:وارد می شود 

 

در صفحه پایگاه اطالعات دانشکده ها و پایگاه اطالعات ستادی اطالعات تنها کافی است به صورت عدد وارد شوند، و در  .11

جاهایی که فایل آپلودی الزم است می توان مدارک الزم  و درباقی بماند،  1جاهایی که عددی ندارید، کافی است همان 

 را به صورت یک فایل فشرده وارد نمایید. 

 

 " مراجعه نمایید.dira-http://gsia.tums.ac.ir/fa"جهت اطالعات بیشتر می توانید به آدرس 

http://gsia.tums.ac.ir/fa-dira

