
z

سالمـت جسـمی سامـانه پایـش 
دانشجــو



z شرکت جامع اندیشان مبتکر پارس

شهرك بهشتی،انتهاي جهاد،مجتمع  ،همدان: آدرس
14واحد  ،2طبقه  تجاري غدیر،

0813 - 2620301: تلفن
0813 - 2620301: فکس

irco.-jumpwww.http://Site: 



z

معرفی سامانه

 آنالین مسیست جدید، سال در دانشجویان سالمت کارنامه تغییر به توجه با
 ابتداي رد پرسشنامه هاي فرم تکمیل سهولت جهت دانشجویان سالمت پایش
 فراهم ها دانشگاه بین بیشتر هماهنگی و دانشجویان توسط تحصیلی سال

 پایش حطر" اجرایی دستورالعمل بر منطبق کامال سیستم این.است گردیده
.باشد می "جدید ورودي دانشجویان جسم سالمت
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معرفی سامانه

 دانشگاه حسط در طرح اجراي مسئول اختیار در که پنلی توسط سیستم این در
 الارس جدید ورودي دانشجویان پروفایل به ها پرسشنامه کلیه باشد می

 آن دنکر پر به نسبت آنالین صورت به توانند می دانشجویان و گردیده
 و شده رعایت کامال دانشجویان شخصی حریم صورت این در.کنند اقدام

 لیهک همچنین.باشد می خواندن قابل مسئولین توسط فقط ها آن اطالعات
  هر از لتسهو به توانند می سیستم این سایت به دسترسی با دانشجویان

.کنند اقدام پرسشنامه کردن پر به نسبت جایی
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معرفی سامانه

 است شده گرفته نظر در سیستم این طراحی در که جزئیاتی به توجه با
 ینا .دارد وجود نیز همراه تلفن گوشی توسط پرسشنامه ارسال قابلیت
 واندت می ها پرسشنامه از دقیق گزارشات گذاشتن اختیار در با سیستم
 الزم آخر در.دهد یاري دانشجویان جسمی سالمت پایش جهت در را مدیران

 گاهدانش دانشجویی امور محترم مدیران درخواست به توجه با است ذکر به
 است داده عیتوض تغییر پویا حالت به ایستا حالت از سیستم سینا،این بوعلی

 ي حوزه از غیر به دیگر هاي حوزه در پرسشنامه تعریف امکان آن در و
.دارد وجود نیز سالمت



z ویژگی هاي بخش مدیریتی
اول صفحه در ها نامه آیین و اطالعات دادن قرار امکان
آن ویرایش یا و جدید،حذف پرسشنامه تعریف امکان
سواالت ویرایش و افزودن،حذف امکان
سوال هاي گروه تعریف امکان
نامه پاسخ طراحی امکان
نظر مورد هاي گزینه ویرایش یا و افزودن،حذف امکان
ها پاسخ مدیریت امکان
ها دهنده پاسخ مدیریت امکان
ها نامه پاسخ و ها پرسشنامه از نظر مورد گزارشات تهیه امکان
سواالت گروه یا سوال کردن فعال غیر یا فعال امکان
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امکانات عمومی در دسترس کاربران

آن ویرایش و دانشجویان توسط عمومی مشخصات مشاهده امکان
آن ویرایش و دانشجویان توسط تحصیلی مشخصات مشاهده امکان
ها پاسخنامه ارسال جهت زمانبندي امکان
کلیه توسط شده طراحی هاي گزینه و پرسشنامه ي مشاهده امکان 

دانشجویان
دانشجویان کلیه توسط پاسخنامه ارسال امکان
دانشجویان توسط ارسالی هاي پاسخ ویرایش یا و حذف امکان
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