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بِ ًبم ایسد هتعبل
هقذهِ
هشکض فٌبٍسی اعالػبت ٍ اعالع سسبًی کطبٍسصی دس ساستبی ثْجَد ٍضؼیت فشآیٌذّبی سبصهبًی ٍ الکتشًٍیکی ًوَدى آًْب دس سغح
سبصهبت تحقیقبت ،آهَصش ٍ تشٍیج کطبٍسصی ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ ،اقذام ثِ ساُ اًذاصی سبهبًِ اسصضیبثی اػضبی غیش ّیئت ػلوی
سبصهبى ًوَدُ است .ثب استفبدُ اص ایي سبهبًِ اهکبى اسصضیبثی اػضبی غیش ّیئت ػلوی سبصهبى ثب تَجِ ثِ ضبخع ّبی ّش ٍاحذ
اهکبى پزیش هی ثبضذ.
ثخص اٍل ساٌّوبی پیص سٍ ،چگًَگی اثالؽ ضبخع ّب تَسظ ثبالتشیي هقبم ّش ٍاحذ ثِ اػضبی غیش ّیئت ػلوی سا اسائِ هی ًوبیذ.
ثشاسبس تٌظیوبت غَستگشفتِ دس سبهبًِ ،دس اثتذای ّش سبل ،ثِ اصاء ّش ّوکبس غیشّیبت ػلوی ،یک دسخَاست دس کبستبثل هذیش
هشٍثغِ قشاس هی گیشد ٍ هذیشاى هی ثبیستی ًسجت ثِ تؼییي سغح اسصیبثی (ثشاسبس پست سبصهبًی) ٍ تؼییي ضبخعّبی
اختػبغی (ثشاسبس آییيًبهِ اسصیبثی ػولکشد اػضبء غیشّیبت ػلوی سبصهبى) ٍ سپس اثالؽ آى ثِ ّوکبساى اقذام ًوبیٌذ .دسخَاست
هَسدًظش ثِ کبستبثل ّوکبساى اسسبل ٍ پس اص تبییذ ّوکبس ،ضبخع ّبی اثالغی دس پشٍفبیل دسج خَاّذ ضذ .ایي ضبخعّب هتؼبقجب
دس صهبى اسسبل دسخَاست تخػیع پبیِ سبالًِ ثِ ّوشاُ ضبخعّبی ػوَهی استفبدُ خَاّذ ضذ.
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بخش اٍل
ابالغ شبخص ّبی اختصبصی
 .1اثتذا اص عشیق آدسس http://etat.areeo.ac.irثب استفبدُ اص ًبم کبسثشی (کذهلی) ٍ سهض ػجَسٍ ،اسد دسگبُ خذهبت
الکتشًٍیکی ضذُ (تػَیش ضوبسُ  ٍ )1سپس دس ثخص خذکبت دسگبُ ،ثب کلیک ثش سٍی سبهبًِ هذیشیت اهَس پژٍّطی،
آهَصضی ٍ تشٍیجی (سوپبت) ٍ سپس آیتن ٍسٍد ثِ سبهبًٍِ ،اسد سبهبًِ سوپبت هیضَیذ.

تصَیر شوبرُ -5الفٍ :رٍد بِ درگبُ خذهبت الکترًٍیکی

تصَیر شوبرُ -5ةٍ :رٍد بِ سبهبًِ سوپبت

 .2هذیشاى پس اص ٍسٍدثِ سبهبًِ سوپبت ،دس ًقص هذیشیتی ٍ ثخص کبستبثل اتَهبسیَى دسخَاستّب ،ثِ اصاء ّش ّوکبس
غیشّیبت ػلوی صیشهجوَػِ خَد یک دسخَاست ثب ًبم ّوکبس ٍ تحت ػٌَاى "تؼییي ضبخعّبی اختػبغی" هطبّذُ
خَاٌّذ ًوَد .دسغَست ػذم هطبّذُ دسخَاست اص ّوکبساى غیشّیبت ػلوی صیشهجوَػِ ،هَضَع دس اسشع ٍقت ثب ساثظ
سوپبت ٍاحذ ،جْت سفغ اضکبل پشٍفبیل ّوکبس هَسدًظش دس هیبى گزاضتِ ضَد .جْت اداهِ فشایٌذ ،ثش سٍی هَضَع
دسخَاست کلیک ًوبییذ( .تػَیش ضوبسُ .)2

تصَیر شوبرُ  .2درخَاست ارسبلی تعییي شبخص اختصبصی بِ هذیر ٍاحذ

 .3ثب کلیک ثش سٍی دسخَاست اسسبلی پٌجشُ ریل ظبّش هی ضَد .دس ایي ثخص ثش سٍی ػجبست "هطبّذُ فشم تؼییي
ضبخع ّبی اختػبغی" کلیک ًوبییذ( .تػَیش ضوبسُ .)3

تصَیر شوبرُ  .9جسئیبت درخَاست

 .4ثب کلیک ثش سٍی ػجبست "هطبّذُ فشم تؼییي ضبخع ّبی اختػبغی" پٌجشُ صیش ًوبیص دادُ هی ضَد( .تػَیش ضوبسُ
: )4

تصَیر شوبرُ  .4آیتن اًتخبة سطح ارزیببی

 .1دس ایي ثخص ،دسآیتن سغح اسصیبثی ،الصم است تب سغح اسصیبثی ضًَذُ ثب استفبدُ اص ساٌّوب ٍ آییي ًبهِ ّبی اسصیبثی خبظ
اػضبی غیش ّیئت ػلوی ٍ پست سبصهبًی فشد هَسدًظش ،ثِ تفکیک هطخع گشدد (هذیش هیبًی ،هذیشپبیِ ،کبسضٌبس یب
کوک کبسضٌبس ،کبسکٌبى) .پس اص آى ثب استفبدُ اص آیتن " افضٍدى سدیف جذیذ" ضبخعّب ثستِ ثِ ًَع سغح اسصیبثی
ضًَذُ ٍ ثش اسبس ٍظبیف ٍی تَسظ هذیش ٍاحذ تؼشیف هی گشدد ( تصَیر شوبرُ .)1

تصَیر شوبرُ  .1اًتخبة سطح ارزیببی ٍ افسٍدى شبخص ّب

 .6ثب کلیک ثش سٍی آیتن " افضٍدى سدیف جذیذ" ،سدیف ّبی افقی جْت ٍسٍد ضبخع ّب اسائِ هی گشدد کِ هیتَاى ضبخع-
ّب سا ثب تَجِ ثِ جٌس آى ثب ٍاحذ سٌجص هٌبستّ ،ذف هَسد اًتظبس ٍ ،سقف اهتیبص تؼییي ًوَد .الصم ثِ رکش است سقف
هجوَع اهتیبصات ًجبیذ کوتش یب ثیطتش اص  40ثبضذ .پس اص تکویل اعالػبت ثش سٍی "رخیشُ فشم دسخَاست" کلیک ًوبییذ،
(تػَیش ضوبسُ :)6

تصَیر شوبرُ ٍ .6رٍد اطالعبت شبخص ّبی اختصبصی

 .7ثب کلیک ثش سٍی "رخیشُ فشم دسخَاست" ٍ سپس آیتن "ثستي پٌجشُ" ،پٌجشُ صیش ظبّش هی ضَد کِ ضبهل فشم تکویل
ضذُ ضبخع ّبی اختػبغی ضخع اسصیبثیضًَذُ هی ثبضذ .دس ایي ثخص ثب اًتخبة آیتن "اثالؽ ضبخعّبی اختػبغی"
کِ دس اًتْبی غفحِ قشاس گشفتِ است ٍ ثب کلیک ثش سٍی آیکَى "ثجت ٍ اسسبل اعالػبت" ،فشم ضبخع ّبی اختػبغی اص
کبستبثل هذیش حزف (تػَیش ضوبسُ  ٍ )7ضوي اثالؽ ثِ ضخع اسصیبثیضًَذُ ،ثِ کبستبثل ٍی اسسبل هیگشدد.

تصَیر شوبرُ  .7ثبت ٍ ارسبل اطالعبت شبخص ّبی اختصبصی برای شخص ارزیببی شًَذُ

ّ .8وکبس ػضَ غیشّیبت ػلوی ثب ٍسٍد ثِ کبستبثل خَد دس ًقص پبیِ خَد (هحقق غیشّیبت ػلوی /کبسضٌبس /کبسهٌذ ٍ ٍ ،)...
ثب کلیک ثش سٍی ػٌَاى دسخَاست "اثالؽ ضبخع ّبی اختػبغی"ٍ ،اسد دسخَاست هیگشدد.

تصَیر شوبرُ .8

 -9سپس ثب کلیک ثشسٍی ػٌَاى "هطبّذُ فشم ضبخع ّبی اختػبغی"جذٍل هشثَط ثِ ضبخػْبی تؼشیف ضذُ هغبثق ضکل قبثل
هطبّذُ است.

تصَیر شوبرُ .9

 -10دس غَستیکِ کبسضٌبس هشثَعِ تطخیع دّذ کِ ایي ضبخع ّب ًیبص ثِ ثبصًگشی داسد ،ثبیذ گضیٌِ " ثبصگطت دسخَاست ثِ
اثالؽ دٌّذُ ضبخع ّب جْت ثبصًگشی" دس فشم سا اًتخبة ًوبیذ ٍ سپس دکوِ "ثجت ٍ اسسبل اعالػبت "سا کلیک ًوبیذ تب جْت
ثبصًگشی ثِ سئیس هشثَعِ اسسبل ضَد.
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 -11دس غَست تبییذ ضبخع ّب اص عشف کبسضٌبس ،ثبیذ گضیٌِ " اثالؽ ضبخع ّبی اختػبغی هطبّذُ ضذ .اتوبم فشآیٌذ
دسخَاست" دس فشم اًتخبة ٍ دکوِ" ثجت ٍ اسسبل اعالػبت" کلیک ضَد .دس ایٌػَست فشایٌذ پبیبى هی پزیشد ٍ ضبخػْب دس
پشٍفبیل کبسثش قشاس هی گیشد.
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