
 
. اکوٍن هٍار باال روی هام خٍد کلیک کویدخٍد را تغییر دًید، می تٍاهید در  رمز وروداگر قػد دارید  .1

 تٍاهید رمز ورودخٍد را تغییر دًید. می« تغییر رمز ورود / ترجیحات »در بخض 
 .هٍار باال روی هام خٍد کلیک کویدمی تٍاهید در خٍد دارید،  ویرایض اطالغات ظخػیاگر هیاز بي  .2

 ید و اطالغات خٍد را ویرایض کوید.برو  «ویرایض مطخػات فردی /ترجیحات»بي بخض صپس 
ممکن اصت در برخی محیط ًای   «هام، هام خاهٍادگی و ایمیل ظما»  ،بر حشب قٍاهین صایت .3

در دصترس دیگر کاربران قرار گیرد. اگر چوین امری مطلٍب ظما هیشت، بي بخض ویرایض برهامي 
مطخػات ظخػی بروید و هام یا هام خاهٍادگی مجازی را برای خٍد اهتخاب کوید. در ًر غٍرت باید 

بي قرار دارد ـــ ًمین غفحي ــــ کي در  «دیگر مطخػات»هام و هام خاهٍادگی حقیقی خٍد را در بخض 
 رصتی بوٍیشید.د

 هام و هام خاهٍادگی ظما باید بي زبان فارصی و با غبارت مواصب هٍظتي ظٍد.   .4
در بي گٍهي ای توظیم ظدى اصت کي ایمیل ظما دصت هزهید. فػال ــــ  6تا  4بود ذیل ــــ بي توظیمات  .5

 .گیردهقرار کشی دصترس 

 
فػالیتٌای صایت کي باید تٍصط صایت بي ظما فػال ایمیل ظما بر روی کامل توظیم ظدى اصت تا تمام  .6

 گزارش ظٍد، توٌا در یک ایمیل روزاهي بي ظما برصد و ظما با کـثرت ایمیل ًای کٍتاى مٍاجي هطٍید.

 
 دو بخض ذیل بي ظما کمک می کود کي از فػالیتٌای جدی صایت بي خٍبی مطلع ظٍید. .7

 
  

 
کلیک کوید در بخض ویرایض مطخػات فردی  «دیگر مطخػات»دیگر مطخػات : اگر بر روی  .8

ن باز می ظٍد.
 
 غفحي ا



صن حقیقی ظما، میزان تحػیالت، رظتي را بي درصتی پر کوید. داهشتن  «دیگر مطخػات»اطالغات  .9
 بر هحٍى تدریس و پیگیری ًای صایت تاثیر خٍاًد داظت.تحػیلی و دیگر اطالغات این بخض 

گاى باظیم. ًشتید و ما باید از تخػعفرامٍش هکوید کي ظما مطاوران صایت ًم 
 
 ًای ظما ا

 
 


