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جْت ٍرٍد بِ سیستن جاهع داًطگاّی گلستاى السم است پس اس باس کزدى هزٍرگز ،بِ آدرس ایٌتزًتی باال هزاجعِ تا صفحِ ی ٍرٍد بِ
سیستن گلستاى ًوایص دادُ ضَد .در ایي صفحِ دٍ حالت ٍجَد دارد ( ٍرٍد بِ سیستن – هحیط آسهایطی ) کِ داًطجَ بایستی گشیٌِ ی
ورود به سیستن را اًتخاب ًوایذ .پس اس اًتخاب گشیٌِ ی فَق داًطجَ بایذ ًام کاربزی ٍ گذرٍاصُ را ٍارد ًوایذ کِ هعوَال اٍلی ضوارُ ی
داًطجَیی ٍ دٍهی کذ هلی داًطجَ هی باضذٌّ .گاّی کِ کاربز بزای اٍلیي بار ٍارد ایي هحیط هی ضَد با پیاهی هبٌی بز اجبار بِ تغییز کلوِ
عبَر هَاجِ هی ضَد کِ ًیاس است کلوِ ی عبَر تغییز ٍ اعوال تغییزات اًجام گزدد کِ پس اس آى داًطجَ بایستی با کاربزی ٍ کلوِ عبَر
جذیذ ٍارد ساهاًِ آهَسضی گلستاى ضَد.
دسترسی به اهکانات سیستن گلستاى:

●دسترسی هستقین  :اس طزیك جستجَ در هٌَّای هَجَد در ساهاًِ هی باضذ کِ طی یک هسیز خطی ًوایص دادُ ضذُ است.
●دسترسی سریغ  :در ًَار اًتخاب سزیع در پاییي صفحِ دکوِ ی اًتخاب را رٍی حالت پردازش ٍ یا گسارش هی گذارین ٍ ضوارُ اهکاى
را ٍارد ٍ تیک قرهس رنگ را کلیک تا ٍارد صفحِ ی هَرد ًظز ضَیذ .تَجِ بِ حالت گشارش یا پزداسش در ایي لسوت بسیار حائش اّویت
است لذا دلت السم را هبذٍل فزهاییذ.
پردازش چیست ؟ صفحاتی است عٌَاى دار کِ ضاهل آیتن ّا ٍ هٌَ ّایی است کِ ًیاس بِ ٍرٍد دادُ ٍ اطالعات دارد (ّوزاُ با فیلتز ّایی
خاظ) کِ در ًْایت هٌجز بِ خزٍجی یا گشارش هی ضَد .بِ عٌَاى هثال پزداسش هزبَط بِ درخَاست اضتغال بِ تحصیل کِ هٌجز بِ
خزٍجی ًاهِ ی اضتغال بِ تحصیل هی گزدد.
گسارش چیست ؟ خزٍجی ّای هفیذ پزداسش ّای لابل اجزا ّستٌذ کِ ضاهل اطالعات آهاری ٍ غیز لابل تغییز است .هاًٌذ ًاهِ ی اضتغال
بِ تحصیل
انواع گسارش در سیستن گلستاى:
گسارش های آهاری :خزٍجی آى بِ صَرت اعذاد ٍ اطالعات آهاری است.
گسارش های سیستوی :خزٍجی آى بِ صَرت اطالعات فْزستی است.
فرم ها و ناهه :خزٍجی آى بِ ضکل فزم یا ًاهِ رسوی است.
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