راهنمای سامانه دروس اساتید ،نشست دورهای اساتید
بهترین مرورگر برای استفاده از سایت نشست دورهای اساتید و سامانه دروس اساتید مرورگر موزیال فایرفاکس است.
سامانه جستجوی دروس اساتید ،به همت نشست دورهای اساتید به صورت ویژه و با قابلیتهای مختلفی در جستجوی
دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم برای عموم طالب و اساتید محترم طراحی شده است تا گامی در ارتقا و
ساماندهی دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم و هم چنین سهولت در اطالع رسانی و انتخاب دروس برای طالب
بردارد.
جهت بهرهمندی بیشتر از سامانه جستجوی دروس اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم بخشها و قابلیتهای این
سایت به صورت تصویری برای شما توضیح داده میشود.
بخش اول :نوار باالی صفحه که شامل لیست مکانها ،درخت موضوعی درسها و سبد دروس است.

لیست مکانها که شامل نام مکان ارائه درس و نشانی محل برگزاری درس میباشد .در جلوی نام مکان و داخل پرانتز
تعداد دروسی که در آن مکان تدریس میشود برای شما نمایش داده میشود.

عالوه بر این شما میتوانید با کلیک روی هر مکان تمامی دروسی که در آن مکان تدریس میشود را مشاهده نمایید.

درخت موضوع درسها که شامل پایه و درس میباشد .در این قسمت تمام دروس سطوح عالی و خارج به صورت درختی
و بر اساس پایه و درس نمایش داده میشود و شما میتوانید تعداد اساتیدی که هر درس را تدریس میکنند در داخل پرانتز
جلوی نام درس مشاهده نمایید ،به عنوان مثال  96استاد رسائل پایه  7را تدریس میکنند که از این تعداد  84استاد اصول
 1جدید و  02استاد اصول  0جدید را تدریس مینمایند.

هم چنین میتوانید با کلیک روی عنوان هر درس تمامی اساتیدی را که آن درس را تدریس میکنند را مشاهده کنید.

سبد دروس که شامل گزینههای جستجو و لیست دروس اساتید همراه با عکس آنها میباشد و دارای قابلیتهای مختلفی
است که در ادامه توضیح داده میشود.

بخش دوم :گزینه های جستجوی دروس است که شامل پایه و درس ،نام استاد ،نام خانوادگی استاد ،شماره تلفن همراه
استاد ،وضعیت درس ،مکان ارائه درس ،ساعت کالس و تاریخ شروع کالس میباشد دو گزینه دیگر هم برای تعداد
نتایجی که در هر صفحه میخواهید نمایش داده شود و مالک ترتیب نمایش دروس اساتید وجود دارد.
الزم به ذکر است که شما میتوانید بر اساس یک گزینه ،چند گزینه و به صورت ترکیبی و تفکیکی دروس را جستجو کنید.

گزینه پایه و درس ،شامل تمام دروس سطوح عالی و خارج به صورت درختی است .شما میتوانید بر اساس پایه و یا
درس به صورت تفکیکی یا ترکیبی جستجو نمایید ،به عنوان مثال درس فلسفه پایه  7و اصول  0جدید مبحث ادله مجوزون
را عالمت میزنیم و سپس روی جستجو کلیک مینماییم در اینجا سیستم  11مورد را پیدا کرده است.

در زیر گزینه جستجو تعداد کل دروس ثبت شده و تعداد دروس بر اساس گزینههای جستجو برای شما نمایش داده میشود.

گزینه نام و نام خانوادگی استاد ،شما میتوانید بر اساس نام استاد و یا نام خانوادگی استاد دروس را جستجو کنید.

جستجوی نام و نام خانوادگی اساتید به گونهای طراحی شده است که شما اگر بخشی از نام و نام خانوادگی یا حتی یک
حرف از نام و نام خانوادگی یک استاد را بدانید سیستم تمامی اساتیدی که آن بخش یا حرف مورد جستجو در نام و نام
خانوادگی آنها است را برای شما جستجو میکند ،به عنوان مثال در تصویر باال زمانی که نام سید محمد را جستجو کردیم
سید محمد رضا نیز نمایش داده شد و یا در تصویر بعدی زمانی که علوی را جستجو کردیم علوی حسینی هم نمایش داده
شد .این روش بدین خاطر طراحی شده است که اگر شما نام استادی را به صورت کامل به یاد ندارید میتوانید از این
طریق استاد مورد نظر خود را جستجو کنید ،البته اگر نام کامل استاد را وارد نمایید فقط دروس همان استاد برای شما
نمایش داده خواهد شد.

شما میتوانید بر اساس شماره تلفن همراه استاد نیز جستجوی خود را انجام دهید .در اینجا نیز شما میتوانید با زدن بخشی
از شماره تلفن همراه استاد مورد نظر خود را جستجو کنید.

گزینه بعدی «وضعیت درس» است که شامل وضعیت فعال ،غیر فعال و مسافرت است .وضعیت فعال بدین معنی است
که استاد مورد نظر دارای درس ثبت شده میباشد ،وضعیت غیر فعال شامل اساتیدی است که درس ثبت شده در سامانه
ندارند و مسافرت در مواردی است که درس برای استاد ثبت شده است ولی به علت مسافرتهای تبلیغی یا موارد دیگر
در حال حاضر درس آنها برگزار نمیشود و پس از بازگشت از مسافرت وضعیت درس آنها فعال خواهد شد.
عالوه بر این شما میتوانید یک یا چند وضعیت درس را عالمت بزنید و جستجو کنید.

مکان ارائه درس یکی دیگر از گزینههای جستجو است ،شما میتوانید مکان مورد نظر خود را انتخاب نمایید و دروسی
که در این مکان برگزار میشود را مشاهده نمایید .در این گزینه نیز شما میتوانید با عالمت زدن چند مکان تمام آنها را
جستجو کنید.

ساعت کالس ،که بر اساس وقت اول مهر و ساعت رسمی کشور در اول مهر میباشد .شما میتوانید یک ساعت یا ساعات
مختلفی را عالمت بزنید و دروسی که در این ساعتها است را مشاهده نمایید.

تاریخ شروع ،زمان برگزاری درس در اول سال تحصیلی است که میتوانید بر اساس تقویمی که برای شما نمایش داده
میشود یا به صورت دستی تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید (نحوه صحیح تایپ تاریخ به صورت دستی )1161/9/02
و سیستم بر اساس آن تاریخ ،دروسی که از آن زمان به بعد شروع میشود را برای شما نمایش میدهد.

گزینه «تعداد نتایج هر صفحه» شما میتوانید با انتخاب اعداد  12 ،02 ،12 ،5و  52تعداد نتایج قابل مشاهده در هر
صفحه را برای خود تنظیم نمایید.

«مالک ترتیب» شامل گزینه های تصادفی ،نام ،نام خانوادگی و استان محل سکونت است که میتوانید بر اساس هر کدام
از موارد زیر نتایج مورد نظر خود را مرتب نمایید و سیستم بر اساس ترتیبی که شما انتخاب مینمایید لیست دروس اساتید
را برای شما نمایش میدهد.

در پایین این قسمت گزینه «جستجو» و «پاک کردن فرم» قرار دارد زمانی که شما یکی از گزینهها را انتخاب میکنید با
کلیک روی «جستجو» سیستم نتایج مربوط به گزینه مورد نظر شما را جستجو و نمایش میدهد ولی اگر شما هیچ گزینهای
را برای جستجو خود انتخاب نکنید و روی «جستجو» کلیک کنید تمام دروس را برای شما نمایش میدهد ،هم چنین با
کلیک روی «پاک کردن فرم» تمام اطالعات وارد شده برای جستجو پاک میگردد و میتوانید دوباره بر اساس یک گزینه
یا چند گزینه دیگر دروس را جستجو نمایید.
در زیر این گزینه ها نیز تعداد کل دروس ثبت شده در سیستم و تعداد دروس یافت شده که نتیجه جستجوهای شما است را
نمایش میدهد.

بخش سوم :جدول لیست دروس میباشد که شامل همه دروس ،دروس مورد عالقه من و دروس انتخابی است .گزینه
«دروس مورد عالقه من» و «دروس انتخابی» برای این در سایت قرار داده شده است که هر کاربر بتواند از بین بیش
از هزار درسی که در سطوح عالی و خارج برگزار میشود دروس و اساتیدی را که مورد عالقه او است انتخاب کند و
پس از آن دروسی را که میخواهد شرکت کند را نیز از بین آن دروس جدا نماید تا زمانی که دوباره به سایت رجوع
میکند بداند که برای سال تحصیلی جدید چه دروسی را میخواهد شرکت کند و اطالعات راجع به آن دروس را ببیند و
اینکه اساتید و دروس مورد عالقه او در قسمت هست و هر زمان که دوباره مراجعه کند در کوتاهترین زمان میتواند به
اطالعات دروس و اساتید مورد عالقهاش دسترسی پیدا کند.

با کلیک روی «همه دروس» تمامی دروس ثبت شده برای شما نمایش میشود .در انتهای هر ردیف جدول دو عالمت
وجود دارد ،که یکی اولی افزودن درس به دروس مورد عالقه و دومی جزئیات درس میباشد.

شما میتوانید با کلیک روی «جزئیات» اطالعات کامل درس مورد نظر خود را در پنجرهای که باز میشود مشاهده
نمایید.

با کلیک روی عالمت چک لیست میتوانید درس مورد نظر خود را به لیست دروس مورد عالقه خود اضافه کنید در این
هنگام پیامی برای شما نمایش داده میشود که درس انتخابی شما با موفقیت به دروس مورد عالقه شما اضافه شد.

پس از آن زمانی که بر روی «دروس مورد عالقه من» کلیک کنید ،دروسی را که انتخاب کردهاید در آن قسمت برای
شما نمایش داده میشود.

در انتهای جدول «دروس مورد عالقه من» سه گزینه وجود دارد ،که گزینه اول حذف از لیست دروس مورد عالقه
میباشد که اگر روی آن کلیک کنید پیامی برای شما نمایش داده میشود و آن درس از لیست حذف میشود.

گزینه دوم این قسمت «افزودن به دروس انتخابی» است که با کلیک روی آن پیامی برای شما نمایش داده میشود و آن
درس به لیست دروس انتخابی شما اضافه میشود.

در این قسمت هم گزینه «جزئیات» وجود دارد که شما میتوانید با کلیک روی آن اطالعات کامل درس را مشاهده نمایید.

گزینه دیگر «دروس انتخابی» است که شما با کلیک روی «دروس انتخابی» میتوانید لیست دروسی را که از ما بین
دروس مورد عالقه خود انتخاب کردید را مشاهده نمایید و در انتهای جدول این قسمت هم گزینه حذف برای خارج کردن
آن درس از دروس انتخابی و گزینه جزئیات برای مشاهده اطالعات کامل درس وجود دارد.

بخش چهارم :انتهای صفحه است که شامل شماره صفحات (در صورت وجود اطالعات بیش از یک صفحه) آمار بازدید
از سایت و ثبت نظر است ،در این قسمت شما میتوانید نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات ،سواالت و یا موارد دیگر را تایپ
و ثبت کنید ،پیامهای شما پس از بررسی بر روی سایت نمایش داده میشود ،هم چنین به سواالت شما در اسرع وقت پاسخ
مناسب داده خواهد شد.

