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 شرکت نرم افزاری جادوی فکر )دانش بنیان(
 01133259659تلفن:  - طبقه سوم  ،پارک علم و فناوری استان مازندران، 14پیروزی ،خیابان پیروزی:ساری

                                021-881۷8605تلفن:    ۷واحد  -9پالک   - کوچه نارنج   -خیابان ترکمنستان   -خیابان مطهری  -تهران 

 

 

 

 مدیریت دانش سامانه 

 

 

 

 تهيه شده است.   مديريت دانشسامانه    دانشکاربراي كاربري    اين راهنما     

سازمان خاص در دسترس  ستورالعمل هاي سازمانهاي مختلف بعضي از بخش ها ممکن است براي يك  د  با توجه به تفاوت    

 نباشد و يا كاربري نداشته باشد. 

  

 
 

 

 صفحه  فهرست 
 3 مقدمه 

 3 )عمومي، تکنولوژی، صفحه اصلي نرم افزار( ويژگي  

 4 ورود به سامانه 

 5 ثبت نام فرد جديد در سامانه 

 5 فراموشي رمز عبور 

 5  تغییر اطالعات کاربری و تغییر رمز عبور
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 5  صفحه کاربری(  راهنما)ی

 6 صفحه اصلي 

 ۷  میزکار

 ۷ اهداف و چشم انداز 

 8 انجمن خبرگي 

 9 تجربه   - ثبت دانش 

 11 فعالیت مطالعاتي و پژوهشي   – ثبت دانش  

 19 پیشنهاد  - ثبت دانش 

 20 ايده  - ثبت دانش 

 22 رسانه ای   -ثبت دانش

 23 بانک دانش 

 24 پرسش و پاسخ 

 24 فراخوان 

 25 کارتابل ها

 28 کارتابل من 

 30   کارشناسي
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 مقدمه  .1

افزاري  س افزاري است كه ثبت، پيگيري و بررسي    ، مديريت دانشامانه نرم  مطابق دستورالعمل هاي مصوب   انواع دانش  نرم 

 امکانپذير است. اين نرم افزار تحت وب براي سازمانهاي متوسط و بزرگ بکار مي رود.  

 ويژگي های عمومي نرم افزار

، Internet Explorer : نسخه اجرايي نرم افزار با آخرين نگارش مرورگرهاي پركاربرد شامل  Cross browser قابليت  -

Mozilla Firefox و Google Chrome اجرا مي شود. 

، دياگرام و نمودارهاي DOC,PDF,EXCEL,JPG نرم افزار مي تواند انواع خروجي هاي معمول و رايج مورد نياز از قبيل   -

 مختلف را مطابق خواسته تاييد شده كارفرما از كليه فرمها و گزارش هاي موجود در نرم افزار توليد نمايد. 

از پويا و قوي جهت طراحي گزارش هاي مورد نياز كاربر به طوري كه مي توان به راحتي گزارش هاي معمولي، گزارش س -

آماري، گرافيکي و غيره را از اطالعات موجود در سيستم تهيه نمود، همچنين امکان چاپ گزارش هاي و ارسال خروجي  

 .مقدور مي باشد Office آنها به فرمت فايلهاي

جهت نگهداري اطالعاتي از قبيل عکس ها، فايلها، و كليه پيوست ها، به گونه اي كه  (FileServer) يل سرور استفاده از فا  -

  .روي فايلها مطابق با خواست كارفرما مقدور مي باشد Encryption در سرعت كار سيستم خدشه وارد نکرده و امکان

 .ارهاي موجود در سازمانمناسب جهت برقراري ارتباط با ساير نرم افز SDK وجود ابزار  -

 سرعت مناسب و عملکرد قابل انتظار از نرم افزار  -

 امکان ايميل جهت اطالع رساني به كاربران سيستم  -

 امکان ارسال پيامك در تمامي مراحل كارشناسي و اجراي پيشنهادها بصورت كامال انتخابي  -

 گزارش ساز پويا جهت تعريف انواع گزارشات ليستي و نموداري  -

به اطالعات، صفحات نرم افزار و گزارش هاي خاص، دسته  ( Security Levels)مديريت كاربران، كنترل سطوح دسترسي -

 بندي آنها توسط مدير سيستم 

 و اتصال به اكتيو دايركتوري براي تعريف كاربران LDAP قابليت پشتيباني از  -

 نامحدود بودن همزماني استفاده كاربران -

تعريف گروه و مديرهاي متعدد براي دسترسي در واحدهاي مختلف مديريت )دبير نظام پيشنهادها   امکان ويرايش و اصالح  -

 و سرپرستان و...( كه هر كدام از آنها دسترسي  خاصي داشته  و مي توان دسترسي آنها را در صورت نياز تغيير داد. 

 امکان تفويض اختيار برخي از وظايف مديرعامل و معاونت ها   -

  تکنولوژي: -

 

 

 

 کاربری. 2
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 ورود به سامانه  

 

 

 براي ورود به سامانه دو راه وجود دارد: 

كاربر مي تواند با نام كاربري و رمز  -

عبوري كه قبال انتخاب كرده، وارد 

 سامانه گردد. 

كاربران داخل سازمان در صورت  -

، نيازي  active directoryوجود 

 به الگين ندارند. 

 

 ثبت نام



 

5 | P a g e  
 

Page | 5 

 

نام، فرم پيش فرض لحاظ در فرم ثبت 

گرديده است كه در اين فرم اطالعاتي نظير 

كد ملي، نام و نام خانوادگي، جنسيت، رشته  

 تحصيلي و ... توسط ذينفع تکميل مي شود.

 

 
 

 

 فراموشي رمز عبور 

در پنل ورود به   "امكلمه عبور را فراموش كرده "در صورتي كه سامانه به پنل پيامکي متصل باشد با كليك بر روي لينك -

 حساب كاربري، مي توانيد رمز عبور جديد را دريافت كنيد و وارد سامانه شويد. 

 در صورتي كه سامانه به پنل پيامکي متصل نباشد، پيامي جهت درخواست رمز جديد از دبيرخانه نمايش داده مي شود.  -

   تغییر اطالعات کاربری و تغییر رمز عبور

عالوه بر امکان تغيير رمز عبور در اين قسمت، اطالعات كاربري پروفايل خود را ويرايش نمايد)صرفا اطالعاتي  كاربر مي تواند  

قابل ويرايش است كه ادمين سامانه قبال اجازه داده باشد(. بدين منظور، كاربر با كليك بر روي نام خود در باالي صفحه  

 عات كاربري پروفايل خود را ويرايش مي كند. ضمن مشاهده مشخصات خود با كليك بر روي تغيير اطال
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 صفحه کاربری( راهنما)ی

در .  صفحه اي كه كاربر در آن قرار دارد    امکاناتامکان رويت اين بخش براي كاربراني كه الگين نموده اند براي آگاهي از  

راهنماي كاربري صفحه جاري را مشاهده  تمامي صفحات، كاربر مي تواند با زدن دكمه راهنما در قسمت باالي صفحه،  

 نمايد. 

 

 صفحه اصلي . 3

برتر  آمار عملکرد    حوزه هاي دانشي و   و  اساليد شوكند كه شامل   را مشاهده  صفحه اصلي  پس از الگين، كاربر  

 مي باشد.كاربران و دانش ها 
 

 

 میزکار. 4

جمله در انجمن و دانش ها و عالقه مندي به  ميز كار شامل دانش هاي ثبت شده كاربر و فعاليت كاربران از  

 . جهت پيگيري كاربران مي باشد 

 



 

7 | P a g e  
 

Page | 7 

 
 

 اهداف و چشم انداز. 5

 راه و ماموريت و درخت دانش مي باشد. ه و نقش انداززير منوها آن شامل اهداف و چشم 

 
 

 

 انجمن خبرگي . 6

به جهت فعاليت تخصصي آن تعريف  شما انجمن هاي مختلف فعال در سامانه مي باشد كه مدير انجمن آن را  

، كه آن ها را با هم به اشتراك مي    يگروهي از افراد با عالئق، وابستگي ها و مسايل مشترك كار  نموده است.

گذارند و در خالل تعامالت منظم خود ياد مي گيرند كه چطور آن كار را بهتر انجام دهند و دانش و تجربه  

 خود را توسعه مي دهند.
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 جزيیات و اطالعات  مربوط به انجمن  -

 

 
 

 ثبت دانش . ۷

ثبت انواع دانش ها شامل تجربه و پيشنهاد و ايده و رسانه اي و فعاليت مطالعاتي پژوهشي از اين زير منو قابل  

 استفاده خواهد بود. 
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 تجربه -ثبت دانش . ۷-1

 
  تجربهعنوان 

ارائه دهد،   دانشخواهد به ازاي يك فراخوان، ميتواند در صورتي كه كاربر مي فراخوان 

  )ليست فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان هاي جاري انتخاب نمايد  

فراخوان هاي جاري در صورت وجود توسط دبيرخانه تعيين و تکميل  
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 شود(.مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 تجربه عنوان 

 

تواند عنوان تجربه خود را در باكس عنوان درج نمايد. تعداد  كاربر مي 

هاي مختلف متفاوت است و توسط  كاراكترهاي مجاز عنوان در سيستم 

 دبيرخانه تعيين مي شود.
براي اطالع از اينکه عناوين مشابه دانش ارائه شده كاربر وجود دارد يا   تجربهجستجوی 

معمولي و جستجوي پيشرفته استفاده  خير، مي توان از جستجوي  

نمود)طي جستجو، دانش هاي  قبلي ارائه شده بر اساس درصد تشابه  

 شوند(. عنوان ليست مي
 مي شويد.  تجربهوارد صفحه شرح  "مرحله بعد"سپس با زدن كليد  

 تجربه شرح 
 تاريخ شروع تجربه 

 تاريخ پايان تجربه 

 

 مکان کسب تجربه 

 مي نمايد.  تجربه خود راتاريخ شروع كاربر 

 انتخاب مي نمايد.  تاريخ پايان تجربه خود راكاربر 

 كاربر مکان كسب تجربه را وارد مي نمايد. 

كاربر فرايندي كه باعث كسب تجربه خود شده است را وارد مي   فرايند کسب تجربه 

 نمايد. 
 نتايج حاصل از تجربه چيست؟ نتايج حاصل از تجربه 

   بودن تجربه خود را وارد مي نمايد.  يا نا موفقموفق    كاربر تجربه موفقیت نوع 
  مخاطبان تجربه 

را الصاق    تجربهتواند مدارك و يا مستندات مربوط به  كاربر مي  پیوستيمستندات 

حدوديتي در  حداكثر حجم مجاز توسط دبيرخانه تعيين مي شود و م نمايد)

 نوع فايل وجود ندارد( 

در صورتی که فرد یا افراد دیگری در شکل گیری این   ديگر  دانشکارانتخاب 

 ج می گردد. دانش سهیم بوده اند نام آنها در

 
 وارد صفحه تاييد نهايي مي شود. " مرحله بعد"در ادامه با زدن كليد 

 تايید نهايي
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اطالعات مندرج، دكمه سبز رنگ ارسال را  شود و در صورت تاييد ارائه شده، مشاهده مي دانشدر اين مرحله، محتواي 

كليك نموده و كد پيگيري براي كاربر نمايش داده مي شود. الزم به ذكر است چنانچه سامانه امکان ارسال پيامك را داشته 

 كد پيگيري را از طريق پيامك دريافت كنيد.  "از طريق پیامک ارسال گردد دانش مشخصات "توانيد با زدن تيكباشد،  مي

 

 

 

 فعالیت مطالعاتي و پژوهشي –ثبت دانش . ۷-2

 

 

 

 

 مقاالت علمي  –ثبت فعالیت مطالعاتي و پژوهشي . ۷-2-1
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خواهد به ازاي يك فراخوان،  تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

ارائه دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان   دانش 

فراخوان هاي جاري در صورت    )ليستهاي جاري انتخاب نمايد  

 شود(.وجود توسط دبيرخانه تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 مقاله عنوان 

 

خود را در باكس عنوان درج    مقالهتواند عنوان  كاربر مي 

 نمايد.  

پس از درج هر یک از کلمات کلیدی  كاربر مي تواند   واژگان کلیدی 

 .را بزنید Enter دکمه
 چکیده

 محل انتشار مقاله 

 

 مستندات انتشار مقاله 

كاربر مي تواند اطالعات الزم در خصوص مقاله را وارد 

 نمايد. 

  متن کامل مقاله 
  نويسندگان 

 

 پايان نامه  –ثبت فعالیت مطالعاتي و پژوهشي . ۷-2-2
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  دانشخواهد به ازاي يك فراخوان، تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

ارائه دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان هاي جاري  

فراخوان هاي جاري در صورت وجود توسط    )ليستانتخاب نمايد 

 شود(. دبيرخانه تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 پايان نامه عنوان 

 

خود را در باكس عنوان درج    دانش  تواند عنوان  كاربر مي 

 نمايد.  

  استاد راهنما 
 استاد مشاور 

 مقطع

 

 نام دانشگاه

را وارد  دانشكاربر مي تواند اطالعات الزم در خصوص 

 نمايد. 

  سال ارائه 
  نوع پايان نامه 

  چکیده پايان نامه 
  ارسال فايل کامل پايان  نامه 
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 تالیف کتاب  –ثبت فعالیت مطالعاتي و پژوهشي . ۷-2-3

 
  دانشخواهد به ازاي يك فراخوان، تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

ارائه دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان هاي جاري  

فراخوان هاي جاري در صورت وجود توسط    )ليستانتخاب نمايد 

 شود(. دبيرخانه تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 نام کتاب 

 

 خود را در باكس عنوان درج نمايد.     نام كتابتواند  كاربر مي 

  استاد راهنما 
 استاد مشاور 

 مقطع

 

 نام دانشگاه

كاربر مي تواند اطالعات الزم در خصوص دانش را وارد 

 نمايد. 

  سال ارائه 
  نوع پايان نامه 

  چکیده پايان نامه 
  ارسال فايل کامل پايان  نامه 
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 ترجمه کتاب –ثبت فعالیت مطالعاتي و پژوهشي . ۷-2-4

 
خواهد به ازاي يك فراخوان،  تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

ارائه دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان   دانش 

فراخوان هاي جاري در صورت    )ليستهاي جاري انتخاب نمايد  

 شود(.وجود توسط دبيرخانه تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

تواند نام كتاب  خود را در باكس عنوان درج  كاربر مي  نام کتاب)زبان اصلي(  

 نمايد.  
  نام کتاب)زبان فارسي( 

 نويسندگان 

 مترجمان 

 

 سال انتشار 

كاربر مي تواند اطالعات الزم در خصوص دانش را وارد 

 نمايد. 

  انتشارات 
  عکس پشت و روی جلد

  ترجمه چکیده 
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 طرح های اجرايي –ثبت فعالیت مطالعاتي و پژوهشي . ۷-2-5

 
خواهد به ازاي يك فراخوان،  تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

ارائه دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان   دانش 

فراخوان هاي جاري در صورت    )ليستهاي جاري انتخاب نمايد  

 شود(.وجود توسط دبيرخانه تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

خود را در باكس عنوان     پژوهش  عنوان  تواند  كاربر مي    عنوان پژوهش

 درج نمايد.  
  پژوهشگران  نام  

 کد پژوهشي 

 محل انجام پژوهش 

 

 واژگان کلیدی 

كاربر مي تواند اطالعات الزم در خصوص دانش را 

 وارد نمايد. 

  فايل 
  چکیده
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 اختراع و ابتکار –ثبت فعالیت مطالعاتي و پژوهشي . ۷-2-6

 
خواهد به ازاي يك فراخوان،  صورتي كه ميتواند در  كاربر مي فراخوان 

ارائه دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان هاي   دانش 

فراخوان هاي جاري در صورت وجود   )ليست جاري انتخاب نمايد  

 شود(.توسط دبيرخانه تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 تواند عنوان  خود را در باكس عنوان درج نمايد.  كاربر مي  عنوان  
  محل ارائه 

 تاريخ ارائه 

 اهمیت اقتصادی و مزيت رقابتي اختراع

 

 شرح روش 

كاربر مي تواند اطالعات الزم در خصوص دانش را وارد 

 نمايد. 

 

 

 يافته های علمي  –ثبت فعالیت مطالعاتي و پژوهشي . ۷-2-۷
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خواهد به ازاي يك فراخوان،  تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

ارائه دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان   دانش 

فراخوان هاي جاري در صورت    )ليستهاي جاري انتخاب نمايد  

 شود(.وجود توسط دبيرخانه تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 تواند عنوان  خود را در باكس عنوان درج نمايد.  كاربر مي  عنوان يافته 
  نويسندگان 

 منبع 

 فايل مستندات 

 

 چکیده مطلب 

اطالعات الزم در خصوص دانش را كاربر مي تواند 

 وارد نمايد. 

 

 .پیشنهاد۷-3
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 عنوان پیشنهاد  

ارائه   دانشخواهد به ازاي يك فراخوان، تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان هاي جاري انتخاب  

فراخوان هاي جاري در صورت وجود توسط دبيرخانه   )ليستنمايد 

 شود(.تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 عنوان پیشنهاد 

 

باكس عنوان درج نمايد.  تواند عنوان پيشنهاد خود را در  كاربر مي 

هاي مختلف متفاوت  تعداد كاراكترهاي مجاز عنوان در سيستم

 است و توسط دبيرخانه تعيين مي شود.
براي اطالع از اينکه عناوين مشابه پيشنهاد ارائه شده كاربر وجود   جستجوی پیشنهاد 

دارد يا خير، مي توان از جستجوي معمولي و جستجوي پيشرفته  

طي جستجو، پيشنهادهاي قبلي ارائه شده بر اساس  استفاده نمود)

 شوند(. درصد تشابه عنوان ليست مي
 وارد صفحه شرح پيشنهاد مي شويد.  "مرحله بعد"سپس با زدن كليد  

 شرح پیشنهاد 
 شرح مشکل فعلي و بیان نقاط ضعف و معايب آن 

 شرح روش پیشنهادی و مزايای آن

 اجرايي شدن پیشنهاد راهکارها و امکانات الزم برای  

 وارد كردن وضعيت كنوني مشکل 

 

تواند مدارك و يا مستندات مربوط به پيشنهاد را الصاق  كاربر مي  مستندات پیشنهاد

حدوديتي  حداكثر حجم مجاز توسط دبيرخانه تعيين مي شود و م نمايد)

 در نوع فايل وجود ندارد( 
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  واژگان کلیدی 

در صورتي كه فرد يا افراد ديگري در شکل گيري اين دانش   دانشکار ديگر انتخاب 

 درج گردد. سهيم بوده اند نام آنها  

 
 وارد صفحه تاييد نهايي مي شود. " مرحله بعد"در ادامه با زدن كليد 

 تايید نهايي

مندرج، دكمه سبز رنگ ارسال را  شود و در صورت تاييد اطالعات در اين مرحله، محتواي پيشنهاد ارائه شده، مشاهده مي

كليك نموده و كد پيگيري براي كاربر نمايش داده مي شود. الزم به ذكر است چنانچه سامانه امکان ارسال پيامك را داشته 

 كد پيگيري را از طريق پيامك دريافت كنيد.  " مشخصات پیشنهاد از طريق پیامک ارسال گردد"توانيد با زدن تيكباشد،  مي

 

 

 

 .ايده ۷-4
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   ايدهعنوان 

ارائه   دانشخواهد به ازاي يك فراخوان، تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان هاي جاري انتخاب  

فراخوان هاي جاري در صورت وجود توسط دبيرخانه   )ليستنمايد 

 شود(.تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 ايده عنوان 

 

خود را در باكس عنوان درج نمايد. تعداد    ايدهتواند عنوان  كاربر مي 

هاي مختلف متفاوت است و  كاراكترهاي مجاز عنوان در سيستم 

 توسط دبيرخانه تعيين مي شود.
ارائه شده كاربر وجود دارد    ايدهبراي اطالع از اينکه عناوين مشابه   ايدهجستجوی 

يا خير، مي توان از جستجوي معمولي و جستجوي پيشرفته  

قبلي ارائه شده بر اساس    دانش هاي  استفاده نمود)طي جستجو،  

 شوند(. درصد تشابه عنوان ليست مي
 مي شويد.  ايدهوارد صفحه شرح  "مرحله بعد"سپس با زدن كليد  

 ايده شرح 
 شرح مشکل فعلي  

 شرح روش پیشنهادی و مزايای آن

 وارد كردن وضعيت كنوني مشکل 

 
را الصاق    ايدهتواند مدارك و يا مستندات مربوط به  كاربر مي  پیوستيمستندات 

حدوديتي  حداكثر حجم مجاز توسط دبيرخانه تعيين مي شود و م نمايد)

 در نوع فايل وجود ندارد( 

 وارد صفحه تاييد نهايي مي شود. " مرحله بعد"در ادامه با زدن كليد 
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 تايید نهايي

شود و در صورت تاييد اطالعات مندرج، دكمه سبز رنگ ارسال را ارائه شده، مشاهده مي ايده در اين مرحله، محتواي 

ارسال پيامك را داشته كليك نموده و كد پيگيري براي كاربر نمايش داده مي شود. الزم به ذكر است چنانچه سامانه امکان 

 كد پيگيري را از طريق پيامك دريافت كنيد.  "از طريق پیامک ارسال گردد ايده مشخصات "توانيد با زدن تيكباشد،  مي

 

 

 

 .رسانه ای۷-5

 
خواهد به ازاي يك فراخوان،  تواند در صورتي كه ميكاربر مي فراخوان 

ارائه دهد، فراخوان مورد نظر خود را از ليست فراخوان   دانش 

فراخوان هاي جاري در صورت    )ليستهاي جاري انتخاب نمايد  

 شود(.وجود توسط دبيرخانه تعيين و تکميل مي
 شامل حوزه هاي مختلف ثبت دانش مي باشد.  حوزه ثبت دانش 

 تواند عنوان  خود را در باكس عنوان درج نمايد.  كاربر مي  عنوان  
  توضیحات 
 مستندات 

 تصوير کاور 

كاربر مي تواند اطالعات الزم در خصوص دانش را وارد 

 نمايد. 
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 واژگان کلیدی 

 

 

 بانک دانش. 8

 

 شامل دانش هاي مصوب به جهت اطالع دانشکاران و كاربران مي باشد. 

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ. 9

 

 پرسش هاي مطرح شده دبير مي باشد  و كاربران مي توانند در ان مشاركت كنند. شامل 
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 فراخوان. 10

 

 شامل فراخوان هاي جاري مي باشد كه كاربران مي تواندد بر اساس فراخوان مطرح شده دانش خود را ثيت نمايند. 
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 کارتابل من –کارتابل ها . 11

 

   كاربر مي باشد .و منو هاي مربوطه به  ميز كار شامل 

 كه مي تواند تمام فعاليت خود را در سامانه از اينجا پيگيري  نمايد. 

 

 

 

 میزکار –کارتابل من . 11-1

 دانش های ثبت شده کاربر  -
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 گزارشات -

 

 

 فعالیت های انجمن و دانش   -
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 عالقه مندی ها  -

 

 

 پرسش و پاسخ  -
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 يادداشت من . 6

 

 گاهي اوقات فرصت تکميل فرم ارائه پيشنهاد براي كاربر فراهم نيست لذا براي سهولت در ثبت اوليه پيشنهاد، كاربر

 تواند از منوي يادداشت من استفاده نمايد. مي
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 کارتابل من  11-2
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 باشد. شامل پرسش هاي ايجاد سده توسط كاربر جهت پيگيري ان مي   پرسش های من 

درخواست انتشار  
 فراخوان 

کارتابل  -هاکارتابل "تواند از منوي ي، م چنانچه كاربر، پيشنهادي براي برگزاري يك فراخوان دارد 

، موضوع و شرح آن را براي دبيرخانه ارسال نمايد كه دبيرخانه  " درخواست انتشار فراخوان–من 

 فراخوان منتشر   مي كند. پس از بررسي و در صورت صالحديد آن را به عنوان يك 
، در صورتي كه دبيرخانه اجازه  "مديريت پیام ها --کارتابل من  –ها کارتابل " در قسمت    مديريت پیام ها 

 دسترسي داده باشد، امکان ارسال و دريافت پيام بين كاربران مجاز، فراهم مي باشد. 

 گروههای من 

در اين بخش مي توانید از  

وارد  قسمت گروه جديد با 

 کردن عنوان گروه  و 

تعیین اعضا   

گروه از طريق          

يا   <و افزودن با کلیدهای 

و در نهايت با زدن   <<

کلید ذخیره، گروه  

پیشنهاددهندگان  

موردنظر خود را تشکیل  

 دهید.

 کلید های   

برای نمايش، ويرايش و  

 حذف بکار مي رود. 

 

 روز جاری کاربر مي باشد.شامل تمامي فعالیت های   عملیات روز جاری

شامل زير امتیازات کاربر در سامانه و امکان درخواست جوايز متناسب با امتیاز مي  امتیاز و جوايز 

 باشد.
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 امکان ويرايش اطالعات کاربری برای کاربر از اين منو فراهم هست. تغییر اطالعات کاربری

 از اين منو مي تواند مشاهده نمايد.کاربر کارنامه دانشي خود را   کارنامه دانشي کاربر

 

 

 

 کارشناسي  - هاکارتابل . 11-2

به آنها ارجاع شده باشد اين منو را خواهند اشت. منو كارشناسي   دانشي تمامي كاربراني كه در سيستم يکبار جهت كارشناسي 

 ارجاع شده به کارشناس ديگر کارشناسي شده،   دانش هاینیازمند کارشناسي،  دانش هایشامل سه بخش است: 

 

 نیازمند کارشناسي  دانش های . 11-2-1
كه به تازگي به كارشناس ارجاع شده و هنوز مهلت كارشناسي به پايان نرسيده است. در اين صفحه عالوه بر    دانش هايي 

 . نيز قابل مشاهده است دانش واصله مهلت باقيمانده جهت پاسخگويي به كارشناسي  دانش هاي  نمايش  

 کارشناسي شده  دانش های . 11-2-2
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 كه پيش از اين توسط كاربري جاري ارزيابي شده باشند، آرشيو شده است. دانش هايي 

 ارجاع شده به کارشناس ديگر .11-2-3

 دانش هايي كه توسط اين كاربر به كارشناسان ديگر ارجاع شده اند. 

 

 


