راهنمای ورود هب ساماهن مدرییت ژپوهش و نوآوری قوه قضاییه (ژپوهشیار)

و
ش کرت ردجشنواره شهید بهش یت
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 -1راهنمای ورود به سامانه
-1-1

ابتدا آدرس سامانه مدیریت پژوهش و نوآوری قوه قضاییه را در نوار آدرس مرورگرتان ثبت نموده تا وارد صفحه

اصلی شوید.

-2-1

سپس از طریق گزینه «ورود به سامانه» وارد صفحه الگین شوید.
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-3-1

کد ملی ،پسورد و حاصل عبارت امنیتی را در صفحه الگین وارد نموده و در نهایت بر روی دکمه ورود به سامانه

کلیک کنید.
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-2راهنمای صفحه اصلی شرکت کننده در جشنواره
بعد از الگین (واردکردن یوزر و پسورد) وارد صفحه اصلی خودتان میشوید .این صفحه شامل بخشهای مختلف از جمله :منوهای
باالی صفحه ،بخش جستجو ،منوهای سمت راست و منوهای دسترسی سریع است.

منوهای باالی صفحه:
 .1بانکهای اطالعاتی :دسترسی به انواع بانک های اطالعاتی موجود در سامانه از طریق این گزینه امکانپذیر است.
 .2ارسال درخواست پشتیبانی :از طریق این گزینه میتوانید مشکالت و خطاهای فنی در سامانه را به پشتیبان اعالم نمایید.
 .3مکاتبات :تمامی مکاتبات صورت گرفته با شما در این منو قابل دسترس است.
 .4فیلمها و فایلهای  pdfآموزشی سامانه
 .5رویدادها :فعالیتهای ارسال شده به شما در این بخش اطالع رسانی میشود .عالوه بر این امکان دسترسی سریع شما به همان
فعالیت را در کارتابل مربوطه فراهم مینماید.
 .6نام و نام خانوادگی کاربر(تنظیمات پروفایل کاربری) :کاربر می تواند جهت مشاهده و تغییر پروفایل خود از منوهای
باالی صفحه و با کلیک بر روی نام خود و سپس کلی ک بر روی گزینه «پروفایل کاربری» به پروفایل خود دسترسی و آن را
ویرایش نماید.
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منوهای سمت راست:

-3

راهنمای ثبت اثر و شرکت در جشنواره

انتخاب گزینه جشنواره از منوهای سمت راست
جهت شرکت در جشنواره از منوهای سمت راست گزینه جشنواره شهید بهشتی و سپس گزینه ثبت نام در جشنواره را انتخاب نمایید.
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انتخاب یکی از بخشهای جشنواره
هریک از بخش های جشنواره را به دلخواه انتخاب نموده و روی دکمه شروع ثبت کلیک نمایید.

هم چنین در این صفحه شما میتوانید تعداد فعالیت های ارسال شده و ثبت شده خود را در هریک از سیستمها مشاهده نمایید.
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تکمیل فرم ثبت اولیه
در صفحه ثبت ،ابتدا راهنمای باالی صفحه را به دقت مطالعه نموده سپس فرم های الزم را به ترتیب تکمیل نمایید.

فیلدهای اجباری در فرم ثبت اولیه را تکمیل نموده و در پایان روی گزینه ذخیره کلیک نمایید.
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پس از ذخیره فرم ثبت اولیه و کلیک روی گزینه تایید ،میتوانید فرم های بعدی را نیز تکمیل نمایید.

درج نام همکاران
در فرم نام پدیدآورندگان ،نام افرادی که در اثر پژوهشی با شما همکاری داشته اند را از جدول زیر جستجو و انتخاب نمایید.
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بارگذاری مستندات

در پنجره باز شده ابتدا نوع فایل پیوستی را مشخص
نمایید .سپس فایل خود را انتخاب و برروی گزینه
آپلود کلیک نمایید.

9

تایید و ارسال

-4

مشاهده فعالیتهای ثبت شده در جشنواره

انتخاب منوی لیست فعالیتهای من از منوهای سمت راست
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انتخاب یکی از بخشهای جشنواره
با کلیک روی هریک از بخشهای جشنواره ،میتوانید فعالیت های ثبت شده در آن بخش را مشاهده نمایید .برای مشاهده جزئیات بیشتر
فعالیت روی گزینه  +کلیک نمایید .و جهت درخواست ویرایش روی فعالیت و باز شدن قفل ویرایش روی نشان قفل کلیک نمایید.

دایره قرمز موقعیت فعلی فعالیت شما را نشان میدهد.
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-5

راهنمای ماژولها

به مستطیل های رنگی که با استفاده از آن ها روی هر طرح عملیات و اقدامات مختلف صوت میپذیرد ،ماژول گفته میشود.

 .1نمایش و چاپ
با استفاده از این ماژول میتوانید اطالعات ثبت شده خود را مشاهده و چاپ نمایید.
 .2مکاتبات من
مکاتباتی که روی هر فعالیت با شما صورت گرفته است ،در این ماژول قابل مشاهده است.
 .3مکاتبه مجری با ادمین
از طریق این ماژول میتوانید با دبیرخانه جشنواره مکاتبه نمایید.
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