راهنماي استفاده از سیستم پیگیري مدارک فرم هاي کنگره در سامانه معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران

 -1ابتدا در نوار آدرس مرورگر اینترنتی (ترجیحاً  )Google Chromeآدرس اینترنتی  http://gsia.tums.ac.irرا وارد نمایید.
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برای ورود به محیط کاربری و انجام عملیات در کارتابل پیگیری
مدارک فرم های کنگره ،اب تدا بر روی آیکن "ورود کاربران"

1

کلیک نموده و بر اساس نام کاربری و کلمه عبور مندرج در پاکت
محرمانه اقدام نمایید( .مطابق تصویر مراحل  1و  2و )3



نکات مهم :الزم به ذکر است نام کاربری و کلمه عبور کلیه واحدهای
اجرایی مرتبط با فرآیند مذکور ،به صورت محرمانه در قالب پاکت های
اختصاصی توزیع گردیده است و الزم است به دلیل رعایت موارد امنیتی،
2

این دسته از کاربران پس از اولین ورود به محیط کاربری خود با انتخاب
دکمه کارتابل شخصی (مطابق تصویر مرحله  )1و انتخاب گزینه تغییر
کلمه عبور از فهرست مربوطه نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است در فهرست مربوطه با انتخاب گزینه صفحه شخصی،
قادر به مشاهده کارتابل اطالع رسانی خود خواهید شد و با انتخاب گزینه

3

تغییر مشخصات  ،می توانید مشخصات خود را در صورت لزوم ویرایش
نمایید .به دلیل رعایت موارد امنیتی  ،انتخاب گزینه خروج پس از اتمام
کار با سیستم الزامی است.
-3

پس از ورود به پانل ادمین ،از طریق منوی پیگیری مدارک و زیر منوی کارتابل فرم ساز
می توانید به کلیه اطالعات فرم مربوطه دسترسی داشته باشید (.مطابق تصویر مرحله ) 4
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4

سپپپ س در باکس فیلتری نگ اول ( یا منوی آبشپپپپاری)  ،گزی نه  International Congress Formرا (م طابق تصپپپویر مرح له  )5و در باکس فیلتری نگ دوم گزی نه
(School’s Confirmationمطابق ت صویر مرحله  )6را انتخاب کنید .شایان ذکر ا ست در باکس فیلترینگ سوم ،امکان جدا سازی فرم های جدید،فرم های در گردش و فرم های
درحال تکمیل وجود دارد( .مطابق تصویر مرحله)7



نکات مهم:

7

. 1منظور از فرم های جدید در فیلترینگ سوم ،فرم هایی است که اخیرا تکمیل
و ثبت نهایی( (submitشده اندو در کارتابل کارشناس مربوطه قرار گرفته
است.
.2منظور از فرم های در گردش ،فرم های ارجاع یافته فی مابین کارشناسان می
باشد .تعداد گردش کار هر رکورد در دومین ستون جدول اطالعاتی قابل مشاهده
می باشد.
. 3منظور از فرم های ارسال نشده ،فرم هایی است که در حال تکمیل می باشد
و هنوز ثبت نهایی ( (submitنگردیده است.
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در جدول اطالعاتی نمایان شده ،بر روی لینک چاپ (گوشه سمت چپ هر رکورد) کلیک نمایید ( .مطابق تصویر مرحله  )8در این قسمت شما می توانید تمامی اطالعات وارد شده
افراد در فرم مربوطه و همچنین تمامی  Documentهای الصاق شده در آن فرم را مشاهده نمایید( .مطابق تصویر مرحله )9

8
9

نکته مهم :الزم به ذکر است گردش کار کلیه مراحل پیگیری مدارک در قسمت پایین نسخ چاپی متناسب با هر رکورد قابل مشاهده خواهد بود.
-6

در این ق سمت پس از کنترل اطالعات مندرج در ن سخه چاپی (مرحله  )8در جدول اطالعاتی مربوطه بر روی لینک پیگیری مدارک (گو شه سمت را ست هر رکورد) کلیک نمایید.
(مطابق تصویر مرحله  )10بدیهی است در صفحه پیگیری مدارک هر رکورد ،می بایست بر اساس نتیجه بررسی نسخ چاپی (تائید یا عدم تائید آن) اقدام گردد.

10

2

تهیه و تنظیم :مدیریت شبکه و ارتباطات معاونت بین الملل

-7

در صورت تائید کلیه اطالعات مندرج در نسخه چاپی رکورد مربوطه ،می بایست مراحل ذیل انجام گردد:
الف) انتخاب گزینه "مدارک الزم بررسی و نامه ابالغیه صادر گردید" (مطابق تصویر مرحله ) 11
ب) ورود اطالعات شماره و تاریخ نامه ابالغیه اتوماسیون در فیلدهای مربوطه (مطابق تصویر مرحله ) 12
ج) انتخاب کارشناس مرحله بعد (کارشناس واحد بورس  )DSEM Confirmationاز قسمت "ارجاع به" و درج اختیاری " شرح ارجاع" برای کارشناس بعدی (مطابق تصویر
مرحله .) 13الزم به ذکر است که شرح ارجاعات مراحل قبل نیز در این بخش قابل مشاهده خواهد بود (مطابق تصویر مرحله ) 14
د) ثبت اطالعات و انجام عملیات ارجاع با انتخاب دکمه  OKدر باالی صفحه (مطابق تصویر مرحله ) 15
نکته مهم :در صپپورت وجود نقص اطالعاتی و یا عدم تائید اطالعات مندرج در نسپپخه چاپی رکورد مربوطه ،میتوانید ابتدا با انتخاب نام کاربر مورد نظر از قسپپمت"ارجاع به"
(مطابق تصویر مرحله ( 16و س س از طریق بستر ارتباطی پیامک (مطابق تصویر مرحله ( 17و یا ایمیل (مطابق تصویر مرحله  )18و درج متن مورد نظر در فیلدهای مربوطه و زدن
دکمه  )15( OKدر باالی صفحه مربوطه ،م ستقیما با کاربر مربوطه (فرد تکمیل کننده فرم) در ارتباط با شید .بدیهی ا ست با انتخاب کاربر مربوطه (مطابق مرحله  ،)16سی ستم به
صورت خودکار نسبت به ارسال پیامک و یا ایمیل اقدام خواهد نمود و دیگر نیازی به درج اطالعات تماس و ایمیل کاربر مربوطه به صورت دستی نخواهد بود.

11
12
16
13

17

در صورت نیاز به ارسال ایمیل به شخص دیگر
شخص

18

تذکر:در صورت بروز مشکل در خصوص بستر فنی پورتال ،با شماره تلفن  88912091داخلی  132 ، 131و  135تماس حاصل نمایید.

3

تهیه و تنظیم :مدیریت شبکه و ارتباطات معاونت بین الملل

