
 مرکز فناوری اهی دیجیتالی 

 

پنل مدیریت در  یشگاهآزما یتکار با پنل وب ساآیین نامه نحوه 

 محتوای دانشگاهی

 معاونت سامانه های اطالعاتی

 

 

 ISD-UCMS-Labs Websites شناسۀ مرجع سند 

 08/04/1400 تاریخ

 ۱ ویرایش

 های دیجیتالهای اطالعاتی مرکز فناوریمعاون سامانه تأیید کننده

 نام اوبه



 فهرست مطالب
 

 0..................................................................................................................................................................... فهرست مطالب

 1................................................................................................................................................... تیسا یمنو تیریمد -1

 2....................................................................................................................................... یصفحه اصل دیاسال تیریمد -2

 3.................................................................................................................................. ها دادیبخش اخبار و رو تیریمد -3

 3............................................................................................................................. و امکانات زاتیبخش تجه تیریمد -4

 4.................................................................................................................................. هشگایبخش درباره آزما تیریمد -5

 5....................................................................................................................................... یپژوهش یپروژه ها تیریمد -6

 5.................................................................................................................................................. نامه ها و فرم ها نییآ -7

 10 ......................................................................................................................................... یمقاالت پژوهش تیریمد -8

 

 



                                                                                                        یدانشگاه یمحتوا یریتدر پنل مد یشگاهآزما یتنامه نحوه کار با پنل وب سا یینآ 
  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  1صفحه                  

 

 سایت منوی مدیریت -1

از منوی طوسی رنگ سمت راست،  'یتسا یمنو یریتمد' یتمسمت راست بر آ یاز منو یت،سا یمنو ها یریتمد یبرا

درج  یمنوها یهقسمت شامل کل ینکه ا یید،نما یرا مشاهده م یرز ی. پس از انتخاب نمودن این آیتم، صفحهیدکن یککل
 باشد. یم یستمشده در س

 
 اطالعات منو یرایشو

 یرایشبه صفحه و یتسا یمنو یریتدر شکل مد یکنبر آ یکبا کل یدتوان یمنو م یتموقع یانام و  یرایشو برای

 .ییدرا انتخاب نما «یرهذخ»دکمه  ییرات،بعد از اعمال تغ یستکه کاف یدرو یاطالعات منو م

 ساختار منو یرایشو و مشاهده

 .ییدنما یککل  یکنساختار منو بر ا یرایشو یامشاهده و  برای

 .یندنما یم یرایشرا و یتوب سا یاصل ی: منواصلی

 .یدنما یم یرایشرا و یاصل یمنو یباال ی: منو باال

 شده است. یفتماس با ما در ان تعر یتم: آراست

 .یدنما یم یرایشصفحه را و یینپا ی: منو فوتر

 .ییدنما یککل ینجاا یتوب سا یکار با منو یشترمشاهده ب برای

 

 

 

https://docs.ucms.ir/ucms/#%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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  2صفحه                  

 

 مدیریت اسالید صفحه اصلی -2
 .ییداستفاده نما یرتصاو یماژول گالربخش الزم است  ینا یریتمد یبرا

 شود. یباز م یرز یصفحه  یرتصاو یگالر یاز شکل باال نما یگالر یریتبا زدن دکمه مد "  یدراسال"ه دست در

 باشد.  1600*500بخش الزم است حتما در ابعاد   یندر ا یرتصو:  توجه

 
 واقع شده است. یافزودن عکس،بازگشت و حذف گالر یلم،افزودن ف یصفحه دکمه ها یندر ا

 یعکس به گالر افزودن

تا  ییدنما یکباشد، کل یصفحات م یگالر یریتکه در شکل مد 'زودن عکساف'سبز رنگ  یدکمه  یبر رو یدتوان یم شما

 باز شود. یرفرم ز

 
 باشد: یم یرفرم شامل موارد ز ینا

 .یدرا انتخاب کن یگالر یرتصو :یرتصو انتخاب

 .یسیدرا بنو یرعنوان تصو :عنوان
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  3صفحه                  

 

 .یسیدرا بنو یرالزم هر تصو یحاتتوض :شرح

 . یدرا وارد کن یدئوو ینترنتیآدرس ا :ینترنتیا آدرس

 باالتر است یتاولو ی،عدد بزرگتر به معنا یدئوو یبانتخاب ترت :ترتیب

 .ییدنما یککل ینجاا یتوب سا یرتصاو یکار با ماژول گالر یشترمشاهده ب برای

  ادیریت بخش اخبار و رویداد هم -3
 .ییداطالعات وارد نما "یدادهااخبار و رو "و در دسته  اخباربخش الزم است در ماژول  ینا یرایشو یبرا

 اخبار یریتمد

، 'اخبار  یستل ' یمنو یررنگ سمت راست و سپس انتخاب ز یطوس یاز منو 'اخبار  ' یتمآ ینمودن بر رو یکاز کل پس

اخبار وجود دارد، که  یستو مشاهده ل یصفحه امکان جستجو، مرتب ساز ینشود. که در ا یباز م یربه شکل ز یصفحه ا

 .یمپرداز یم یکدر ادامه به شرح هر 

 
 باشد. 580*385بخش الزم است حتما در ابعاد  یندر ا یر: تصو توجه

 .ییددوم وارد نما یرحتما در اخبار تصو: توجه

 .ییدنما یککل ینجاا یتکار با ماژول اخبار  وب سا یشترمشاهده ب برای

 مدیریت بخش تجهیزات و امکانات -4
 .ییدنما یرایشرا و "و امکانات  یزاتتجه "بخش الزم است از ماژول بنر و دسته  ینا یرایشجهت و

 باشد.  285*285بخش الزم است حتما در ابعاد   یندر ا یرتصو : توجه

 بنرها لیست

 شود. یبنرها باز م یستل یسمت راست، صفحه یبنر موجود در نوار طوس ییکشو یاز منو 'بنرها یستل' یتمآ یرانتخاب ز با

https://docs.ucms.ir/ucms/#%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://docs.ucms.ir/ucms/#%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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  4صفحه                  

 

 
 یگرد یماژول ها یرقسمت مشابه سا ین. اییدرا مشاهده نما یستمبنر درج شده در س یدتوان یباز شده، شما م یدر صفحه

 یکبا کل یدتوان یشما م ینباشد همچن یبنر م یکمشاهده  یاحذف و  یرایش،جستجو، و یلتر،ف ی،امکانات مرتب ساز یدارا

 .ییدمورد نظر خود را مشاهده نما یوندپ یست،ل ینموجود در ا ینترنتیا درسقرار گرفته در ستون آ یها ینکل ینمودن بر رو

 .ییدنما یککل ینجاا یتکار با ماژول بنر وب سا یشترمشاهده ب برای

 همدیریت بخش درباره آزمایشگا -5
 .ییدنما یرایشرا و "آمار  " یدسته و  ماژول بنربخش آمار الزم است  یریتمد یبرا .1

 ی** طرح پژوهش300**مثال :   .یدقرار ده** عدد الزم است حتما عدد وارد شده را داخل  یجادا یبرا : توجه

 باشد.  63*81بخش الزم است حتما در ابعاد   یندر ا یرتصو : توجه

 .ییداستفاده نما ماژول اعالناتالزم است از  اهیشگمتن درباره آزما یریتمد یبرا .2

 

 شود. یباز م یرز یصفحه 'اعالنات یریتمد' یمنو یرز ینمودن بر رو یکاز کل پس

https://docs.ucms.ir/ucms/#%D8%A8%D9%86%D8%B1
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  5صفحه                  

 

 
 یگرد یماژول ها یرقسمت مشابه سا ین. اییدرا مشاهده نما یستماعالنات درج شده در س یدتوان یصفحه شما م یندر ا

 باشد. یاعالن م یکمشاهده  یاحذف و  یرایش،جستجو، و یلتر،ف ی،امکانات مرتب ساز یدارا

 .ییدنما یککل ینجاا یتکار با ماژول بنر وب سا یشترمشاهده ب برای

 یرایشرا و "درباره ما" یو دسته  ماژول بنرالزم است  یشگاهدرباره آزما یروبرو یبنرها یریتمد یبرا .3

 .ییدنما

 باشد.  380*190بخش الزم است حتما در ابعاد   یندر ا یرتصو : توجه

 

 پروژه های پژوهشی مدیریت -6
 .ییداطالعات وارد نما "یپژوهش یپروژه ها "دسته و در  ماژول اخباربخش الزم است در  ینا یرایشو یبرا

 باشد.  285*285بخش الزم است حتما در ابعاد   یندر ا یرتصو : توجه

 .ییدنما یککل ینجاا یتکار با ماژول بنر وب سا یشترمشاهده ب برای

 نامه ها و فرم هایین آ -7
نامه ها و فرم ها  یینآ ' یتمرنگ سمت راست، بر آ یطوس یکنار یاز منو یستبا ینامه ها و فرم ها م یینآ یریتمد یبرا

شو یتا منو یدکن یککل ' شامل ز یینآ ییک شود که  سته  یریتمد '، 'ها یتمآ یریتمد' یها یتمآ یرنامه ها و فرم ها باز  د

 یناز ا یکشددود که در ادامه هر  یمربوطه باز م یها صددفحه  یتمآ یناز ا یکباشددد با انتخاب هر  یم ' یماتتنظ 'و  'ها

 شود. یصفحات، شرح داده م

https://docs.ucms.ir/ucms/#%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://docs.ucms.ir/ucms/#%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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  6صفحه                  

 

 
 ها یتمآ یریتمد

سمت راست، صفحه  ینامه ها و فرم ها، موجود در نوار طوس یینآ ییکشو یاز منو 'ها  یتمآ یریتمد ' یتمآ یرانتخاب ز با

.شود یباز م یرز ی  

 
 دسته ها واقع شده است. یریتو مد یدجد یتمساخت آ یصفحه، دکمه یندر ا

 یدجد یتمساخت آ

 یرتا فرم ز ییدنما یکباشد، کل یشکل فوق م یکه در باال «یدجد یتمساخت آ»سبز رنگ  یدکمه یبر رو یدتوان یم شما

.باز شود  
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  7صفحه                  

 

 
 باشد: یم یرفرم شامل موارد ز ینکه ا

 .ید: دسته مورد نظر را انتخاب کندسته

 .یسیدرا بنو یدجد یتم: عنون آعنوان

 باالتر است . یتاولو ی،عدد بزرگتر به معنا یتمآ یت: انتخاب اولواولویت

 .یدچک باکس را بزن یکداده شود، ت یشنما یتدر سا یدخواه یشده است و م یینها یتمآ ین: اگر ایتدر سا نمایش

 .یدکن یمورد نظر را انتخاب و بارگذار یلفا یدتوان یقسمت م ین: در ایلفا آپلود

 . یدکن یمورد نظر را انتخاب و بارگذار یر: تصوآپلودعکس

شوند. هر پرسش  یش مشخص مهستند که بر اساس موضوع هر پرس یبرچسب ها کلمات یاواژه ها  ید: کلها برچسب

شد.با وارد کردن کلمه یم شته با سب دا صفحه کل enter یدمورد نظر و زدن کل یتواند چند بر چ خواهد  یکسکلمه ف یداز 

صورت تما شار ده یدکل صفحهزا از  backspace یدبه حذف آن کلمه کل یلشد و در  مورد نظر قبال  یواژه  ید.اگر کلیدف

 توان آن را انتخاب کرد. یواژه ها م یدباکس کل یرباز شده در ز یستاستفاده شده باشد از ل

یسیدمربوط را بنو یحاتتوض یدتوان یبخش م ین: در اتوضیحات  
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  8صفحه                  

 

 دسته ها یریتمد

تا صفحه  ییدنما یکباشد، کل یشکل فوق م یکه در باال« دسته ها یریتمد»بنفش رنگ  یدکمه یبر رو یدتوان یم شما

 باز شود. یرز

 
ماژول  یرمشابه سا یستل یننامه ها و فرم ها واقع شده است .ا یینآ یریتو مد یدساخت دسته جد یصفحه، دکمه ینا در

 .باشد یمشاهده م یاحذف و  یرایش،جستجو، و یلتر،ف ی،امکانات مرتب ساز یدارا یگرد یها

 یدساخت دسته جد

سته جد»سبز رنگ  یدکمه یبر رو یدتوان یم شما شد، کل یشکل فوق م یکه در باال '«یدساخت د تا فرم  ییدنما یکبا

 باز شود. یرز
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  9صفحه                  

 

 
 باشد: یم یرفرم شامل موارد ز ینا که

 .یسید: عنوان دسته را بنوعنوان

صورتپدر صفحه شد  یصفحه  یدخواه یم یکه: در  صفحه  یعنیسطح نخست با شد و خود  یگرید یبعنوان فرزند  نبا

صفحه، فرزند  ینا یدخواه یاما اگرم یید،را انتخاب نما 'صفحه سطح نخست است' ییکشو یدرخت باشد، از منو ی یشهر

 .ییدا انتخاب نمار رشپد یعنوان صفحه  یی،کشو یمنو یناز ا یستباشد کاف یگرد یصفحه 

 .یدچک باکس را بزن یکداده شود، ت یشنما یتدر سا یدخواه یشده است و م ییدسته نها ین: اگر ایتدر سا نمایش

 :ییدتوجه فرما یربه نکات ز یداست هنگام ساخت دسته جد الزم

 است. یوارد نمودن عنوان الزام ید،فرم ساخت دسته جد در 

 سته جد بعد شکل باال کل یینموجود در پا «یرهذخ»رنگ  یآب یدکمه یرو یداز وارد نمودن اطالعات د  یکفرم 

 شود. یرهذخ یستمتا دسته در س ییدنما
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  10صفحه                  

 

 شد یصورت در صرف  سته من ساخت د صراف»دکمه  یدکه از  شود. در ا« ان سته  صورت همه  ینرا زده تا پنجره ب

 .ییدتوجه نما ی،جار یتبه وب سا یدته جدلغو خواهد شد. در فرم ساخت دس ییراتتغ

 یسیدقسمت بنو ینرا در ا یدالزم دسته جد یحات: توضتوضیحات. 

 یماتتنظ

 یرز یسمت راست، صفحه  ینامه ها و فرم ها ، موجود در نوار طوس یینآ ییکشو یاز منو ' یماتتنظ' یتمآ یرانتخاب ز با

 شود. یباز م

 
 

 باشد. یم یلفا یشو نما یریسردب یتشامل وضع تنظیمات

 دارد. یرسر دب ییدبه تا یازماژول ن یمات، تنظ یریسردب یتدر صورت فعال بودن وضع :یریسردب وضعیت

 شود یداده م یشها نما یل، فا یلفا یش: در صورت فعال بودن نمایلفا نمایش

 

 یمقاالت پژوهش مدیریت -8
 یکه در شکل زیر مشاهده م 'مقاالت' یتمرنگ سمت راست، بر آ یطوس یکنار یاز منو یستبا یمقاالت م یریتمد یبرا

کار با هر کدام  یباشد که نحوه یم یرمطابق با شکل ز یها یتمآن باز شود که شامل آ ییکشو یتا منو یدکن یککل یید،نما

 باشد: یم یربه شرح ز

 
 مقاالت یستل
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  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  11صفحه                  

 

 شود. یباز م یربه شکل ز یستیرنگ سمت راست ،ل یطوس یاز منو 'مقاالت یستل ' یتمآ ینمودن بر رو یکاز کل پس

 
 یرمشابه سا یستل ینواقع شده است. ا یمکان برگزار یریتدسته ها و مد یریت، مد یددرج مقاله جد یصفحه، دکمه یندر ا

 باشد. یجستجو م یلتر،ف ی،امکانات مرتب ساز یدارا یگرد یماژول ها

 یدمقاله جد

 باز شود. یررم زتا ف ییدنما یکباشد، کل یکه در شکل فوق م «یددرج مقاله جد»سبز رنگ  یدکمه یبر رو یدتوان یم شما



                                                                                                        یدانشگاه یمحتوا یریتدر پنل مد یشگاهآزما یتنامه نحوه کار با پنل وب سا یینآ 
  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  12صفحه                  

 

 
 

 



                                                                                                        یدانشگاه یمحتوا یریتدر پنل مد یشگاهآزما یتنامه نحوه کار با پنل وب سا یینآ 
  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  13صفحه                  

 

 باشد: یم یرفرم شامل موارد ز ینا

 

 .یسیدعنوان مقاله را بنو :عنوان

 

 .ییدانتخاب نما ییکشو یستمربوط را از ل ی: دستهدسته

 

 .ییدانتخاب نما ییکشو یست: گروه مربوط را از لگروه

 

 .ییدانتخاب نما ییکشو یستمقاله مربوط را از ل ی: مکان برگزارارائه محل

 

 .ییدانتخاب نما ییکشو یسترا از ل ی:مکان برگزاراستان

 

 .یسیدرا بنو یحاتخالصه توض یدتوان یبخش م ین: در ایحاتتوض خالصه

 

 .یسیدرا بنو ی: آدرس مکان برگزارآدرس

 

 .یسید:منابع مقاله را بنومنابع

 

 .یسیدمقاله را بنو یسنده:نونویسنده

 

 . یسیدرا بنو یحاتتوض یدتوان یبخش م ین: در اتوضیحات

 

 مقاله از این بخش استفاده نمایید. یرقرار دادن تصو ی:براتصویر

 

 .یدآپلود کن یلفا یدتوان یم یاز:در صورت نفایل

 

چک باکس را انتخاب  یکداده شود ت یشنما یتدر سا یخواهیدشده است و م ییصفحه، نها ین:اگر ایتدر سا نمایش

 .یدکن

 

 باالتر است . یتاولو یمقاله ،عدد بزرگتر به معنا یت:انتخاب اولواولویت



                                                                                                        یدانشگاه یمحتوا یریتدر پنل مد یشگاهآزما یتنامه نحوه کار با پنل وب سا یینآ 
  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  14صفحه                  

 

 

 .یدرا وارد کن یمیل:اایمیل

 

 .ید:شماره تلفن را وارد کنتلفن

 

 .یدرا انتخاب کن یبرگزار یخ:تاریاربرگز تاریخ

 

 .یسید:شماره مقاله را بنومقاله شماره

 

 داده خواهد شد. یشنما یدهمقاله به عنوان مقاله برگز ینا ینهگز ین:با انتخاب ایدهبه عنوان مقاله برگز نمایش

 

 یشوند. هر مقاله م یهستند که بر اساس موضوع هر مقاله مشخص م یبرچسب ها کلمات یاواژه ها  ید:کلها برچسب

خواهد شد  یکسکلمه ف یداز صفحه کل enter یدمورد نظر و زدن کل یتواند چند بر چسب داشته باشد.با وارد کردن کلمه 

مورد نظر قبال در  یواژه  ید.اگر کلیدفشار ده یدزا از صفحه کل backspace یدبه حذف آن کلمه کل یلو در صورت تما

 توان آن را انتخاب کرد. یواژه ها م یدباکس کل یرباز شده در ز یسته شده باشد از لاستفاد یگرماژول د یامقاله 

 دسته ها یریتمد

باز  یرز یستتا ل ییدنما یکباشد، کل یکه در شکل فوق م« دسته ها یریتمد»سبز رنگ  یدکمه یبر رو یدتوان یم شما

 شود.

 
سته جد ی،صفحه دکمه یندر ا ست. ا یریتو مد یدساخت د شده ا ستل ینمقاالت واقع  سا ی شابه   یگرد یماژول ها یرم

 باشد. یو جستجو م یامکانات مرتب ساز یدارا

 

 

 



                                                                                                        یدانشگاه یمحتوا یریتدر پنل مد یشگاهآزما یتنامه نحوه کار با پنل وب سا یینآ 
  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  15صفحه                  

 

 یدساخت دسته جد

 باز شود. یرتا فرم ز ییدنما یکدر شکل فوق، کل «یدساخت دسته جد»سبز رنگ  یدکمه یبر رو یدتوان یم شما

 
 باشد: یم یرفرم شامل موارد ز ینا

 

 .یسیدعنوان دسته را بنو: عنوان

 

چک باکس را انتخاب  یکداده شود ت یشنما یتدر سا یخواهیدشده است و م ییدسته، نها ین: اگر ایتدر سا نمایش

 .یدکن

 

 .یسیددسته را بنو یحاتتوض یدتوان یبخش م ین: در اتوضیحات

 



                                                                                                        یدانشگاه یمحتوا یریتدر پنل مد یشگاهآزما یتنامه نحوه کار با پنل وب سا یینآ 
  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  16صفحه                  

 

 :یدتوجه فرمائ یردسته به نکات ز یجاداست هنگام ا الزم

 

 یستدسته وارد نمودن عنوان الزام یجادفرم ا در. 

 سته رو بعد شکل باال کل یینموجود در پا «یرهذخ»رنگ  یآب یدکمه یاز وارد نمودن اطالعات د  ییدنما یکفرم 

 شود. یرهذخ یستمتا دسته در س

 شد یصورت در صرف  سته من صراف»دکمه  یدکه از درج د شود. در ا« ان سته  صورت همه  ینرا زده تا پنجره ب

 لغو خواهد شد. راتییتغ

 ییدتوجه نما ی،جار یتفرم ساخت دسته به وب سا در. 

 یمکان برگزار یریتمد

 یباز م یربه شکل ز یستیرنگ سمت راست ،ل یطوس یاز منو 'یمکان برگزار یریتمد ' یتمآ ینمودن بر رو یکاز کل پس

 شود.

 
ست. ا یریتو مد یدساخت مکان جد ی،صفحه دکمه یندر ا شده ا ستل ینمقاالت واقع  سا ی شابه   یگرد یماژول ها یرم

 باشد. یو جستجو م یامکانات مرتب ساز یدارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        یدانشگاه یمحتوا یریتدر پنل مد یشگاهآزما یتنامه نحوه کار با پنل وب سا یینآ 
  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  17صفحه                  

 

 یدساخت مکان جد

 باز شود. یرتا فرم ز ییدنما یکدر شکل فوق، کل «یدساخت مکان جد»سبز رنگ  یدکمه یبر رو یدتوان یم شما

 
 باشد: یم یرفرم شامل موارد ز ینا

 .یسید: عنوان مکان را بنوعنوان

 .یدچک باکس را انتخاب کن یکداده شود ت یشنما یتدر سا یخواهیدشده است و م یی، نها ین: اگر ایتدر سا نمایش

 .یسیدمکان را بنو یحاتضتو یدتوان یبخش م ین: در اتوضیحات

 :یدتوجه فرمائ یربه نکات ز یدمکان جد یجاداست هنگام ا الزم

 یستمکان وارد نمودن عنوان الزام یجادفرم ا در. 

 شکل باال کل یینموجود در پا «یرهذخ»رنگ  یآب یدکمه یاز وارد نمودن اطالعات مکان رو بعد  ییدنما یکفرم 

 شود. یرهذخ یستمتا مکان در س



                                                                                                        یدانشگاه یمحتوا یریتدر پنل مد یشگاهآزما یتنامه نحوه کار با پنل وب سا یینآ 
  معاونت سامانه های اطالعاتی    

 

  18صفحه                  

 

 شد یصورت در صرف  صراف»دکمه  یدکه از درج مکان من شود. در ا« ان سته  صورت همه  ینرا زده تا پنجره ب

 لغو خواهد شد. ییراتتغ

 ییدتوجه نما ی،جار یتفرم ساخت مکان به وب سا در. 

 یماتنظت

شود که شامل  یباز م یربه شکل ز یرنگ سمت راست ، فرم یطوس یاز منو ' یماتتنظ ' یتمآ ینمودن بر رو یکاز کل پس

 باشد. یم یریسردب یتوضع

 
 دارد. یرسر دب ییدبه تا یازماژول ن یماتتنظ یریدر صورت فعال بودن سردب :یریسردب یتوضع

 

 


