
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 اندرویدیپرتال  نرم افزار راهنمای

 مشهد فردوسی دانشگاه

 

 

  تهیه و تنظیم

 فاوا دانشگاه مرکز 

 94زمستان 

 



 

 

 مقدمه :

استفاده وسیع و گسترده از دستگاه های همراه )تلفنهای هوشمند 

و تبلت ها( باعث گردید نسخه اولیه پرتال پویا بر روی سیستم عامل 

طراحی و پیاده سازی گردد.این انشگاه مرکز فاوا داندروید توسط 

موزشی آ)اداری و مالی، شامل بخش های از قبیلنسخه نرم افزار

که در ادامه هر یک توضیح داده پژوهشی و سایر امکانات( می باشد 

استفاده آسان و سریع  ،خواهد شد. هدف از ارائه نسخه همراه پرتال

از امکاناتی است که اعضاء دانشگاه ) اساتید، کارکنان و دانشجویان( 

. در این نسخه امکانات مورد نیاز اساتید دارندبیشتر به آن احتیاج 

 پیش بینی شده است.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

نرم افزار فعال سازی



  

 

 ریر ز ریتصرو  مشرابه  یا صرفهه  افرزار  نررم کرردن   اجراو  نصب زا بعد

 وارد را یملر  کرد  و خرود  پرترال  یکراربر  نرام  دیر با و کررده  مشاهده

   دیکن

 

  ا پیغام )اطهعات شرررما  بتدر صرررورت صرررهت اطهعات به شرررم 

شما باید به پرتال پویا خود مراجعه کنید و  شد(  نمایش می دهد.حال 

سمت   شی  در ق سازی موبایل  <<آموز موبایلی که نرم افزار روی   ،فعال 

 را فعال کنید. کرده ایدآن نصب 



  
در صورتی که شما گزینه غیر فعال کردن را انتخاب کنید دیگر با 

  موبایل مورد نظر نمی توانید وارد نرم افزارشوید.



 

 

 

 بررسی امکانات نرم افزار

 

 

 

 

 

 

 



 بخش اداری و مالی.1-1

 

 
 

گزارش  -3حکم  -2 فیش حقوقی -1گزینه  این بخش شامل سه 

داده که به اختصار هر کدام توضیح می باشد،  پرداخت الکترونیکی

 می شود.

 

 

 



 لیست فیش حقوقی 

فیش حقوقی ماهانه خود را اطهعات مربوط به در این قسمت 

 کنید.در هر سال مشاهده می

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 احکام کارگزینی 

در این قسمت لیست احکام کارگزینی خود را مشاهده می کنید که 

اطهعاتی شامل )شماره  مشاهده می شودتصویر زیر  درهمانطور که 

را نمایش می  حکم،نوع حکم،تاریخ اجرای حکم و تاریخ صدور حکم(

نسخه حکم مربوط به احکام اصهحی است و بیشتر در سامانه  دهد.

کم مو ر در پرداخت کارگزینی کاربرد دارد، همیشه آخرین حکم، ح

 حقوق می باشد.

 

 

 



  خدمات دانشگاهگردش حساب 

گردش حساب خدمات دانشگاه دراین بخش قابل رویت لیست 

می باشد.همانطور که مشاهده می کنید هرقسمت در لیست  

شامل رنگ متفاوتی است که هر رنگ مفهوم خاصی دارد به 

 عنوان مثال:

 به مفهوم برداشت از حساب  رنگ 

 به مفهوم واریز به حساب  رنگ 

 باشد.می  به مفهوم استرداد وجه از حساب  رنگ 

 

 
 



 بخش آموزشی و پژوهشی.1-2

 

 
 

 زیر است:گزینه این بخش شامل چهار 

 دروس ارائه شده ترم-1

 فهرست دانشجویان کهس-2

 برنامه کهسی -3

 برنامه هفتگی و حضورغیاب دانشجو -4

 که به اختصار هر کدام را توضیح می دهیم



 لیست دروس ارائه شده ترم 

 

 

همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید لیست دروس ارائه 

نها آشده در ترم جاری مشاهده می شود که با انتخاب هر یک از 

 وارد صفهه ای مشابه تصویر زیر می شوید

 



 
در این صفهه شما باید گروه مورد نظر را انتخاب کرده و پس از 

 ویت می باشد.لیست دروس ارائه شده در آن گروه قابل ر ،انتخاب

 صفهه ایبطور مثال اگر شما گروه فیزیک را انتخاب کرده باشید 

 مشابه تصویر زیر مشاهده می کنید



 

کادر ) همچنین شما می توانید از امکان جستجو در باالی صفهه 

استفاده کرده و که در تصویر زیر مشاهده می کنید  قرمز رنگ(

 .گزینه مورد نظر را در لیست جستجو کنید

 



 فهرست دانشجویان کالس 

 
 

ارائه شده است  لیست دروسی که در نیمسال تهصیلی جاری

 که با انتخاب هر یک  مشابه تصویر باال قابل رویت می باشد

 ن کهس را مشاهده کنید آمی توانید فهرست دانشجویان در 

مدیریت 'ال تصویر زیر فهرست دانشجویان درس به طور مث

 .نمایش می دهدرا  'دانش



 
 

 برنامه کالسی 

 



در این صفهه برنامه  نیدک مشاهده میهمان طور که در تصویر باال 

درسی نیم سال جاری نمایش داده میشود و شما می توانید برنامه 

 .نماییددرسی ترم قبل و بعد را هم مشاهده 

 

 ورغیاب دانشجوضبرنامه هفتگی و ح 

 

توسط در قسمت برنامه هفتگی روز جاری به طور خودکار 

سیستم انتخاب می شود و شما می توانید روز مورد نظر را 

 انتخاب و برنامه درسی آن روز را مشاهده کنید.



ورغیاب را مشاهده ضصفهه حبا انتخاب درس مورد نظر  همچنین

 زیر: تصویرمشابه  خواهید نمود.

 
 

روز جاری تاریخ به طور خودکار  ،در این صفههذکر شده تاریخ 

 تاریخ را  نیز اینبه صورت دستی  شما می توانیدباشد و  می

گذشته را مشاهده  جلساتور غیاب ضو لیست ح دهیدتغییر 

لیست دانشجویان کهس را  ،زدن دکمه تایید و پس از کنید

 نمایید.مشاهده  مشابه تصویر زیر



 
 

ر ضوضعیت دانشجویان در این لیست به طور پیش فرض حا

انتخاب شخص مورد نظر وضعیت شخص میباشد شما میتوانید با 

 را به غایب تغییر دهید.

 

 

 

 

 



  سایر 

 
 امکانات این قسمت در حال پیاده سازی می باشد.

 

 :در صفهه اصلی   یکن آتوضیهاتی در مورد 

 



 پیام ها 

 
در این صفهه لیست پیام های دریافت شده از سمت دانشگاه 

 نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنطیمات شبکه 

 
 

 در این صفهه تنظیمات شبکه انجام می شود.اگر شما کلمه عبور 

hotspot  را وارد کرده و تیک داخل پنجره را فعال کنید به طور

 وصل می شوید. شبکهخودکار در داخل دانشگاه به 

 

 

  



عهوه بر سرویس های استفاده شده در این نرم افزار دو سرویس  

قرار داده شده که به شرح آن می  مهترمدیگر در اختیار اساتید 

 پردازیم 

از این سرویس در قسمت پیام ها استفاده  :notificationسرویس 

دریافت و نمایش پیام های ارسالی از سمت دانشگاه به . شده است

 عهده این سرویس می باشد.

اگر شما در داخل دانشگاه  سرویس وصل شدن خودکار به اینترنت:

متصل شده و  FUMور خودکار به وایرلس باشید این سرویس به ط

رو مشخص کرده و  hotspotاگر در قسمت تنظیمات شبکه رمز

تیک داخل صفهه را فعال کرده باشید به طور خودکار به اینترنت 

 وصل می شوید

 


