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امکانات پورتال دانشگاهی گروه مهندسی ویستاپرداز نواندیش



نمایش تعداد بازدید هر خبر به صورت جداگانه



امکان عالقه مندی اخبار و اطالعیه ها توسط کاربران



امکان ثبت نظرات روی اخبار و اطالعیه ها توسط کاربران ثبت نامی (نمایش نظرات پس از تایید مدیر)



امکان ایجاد صفحات ایستا به صورت نامحدود (مانند درباره ما ،اساسنامه دانشگاه ،رشته ها ،گرایش ها و )...

 امکان ایجاد منوهای آبشاری و مگامنو با قابلیت تعریف سطوح نامحدود


امکان ثبت اعضا ،دسته بندی آنها ،نمایش دسته بندی خاص اعضا در صفحات مورد نظر



فروم (تاالر گفتگو) با رعایت کلیه استانداردها از جمله تعریف انجمن ،تعریف موضوعات و سوال و جواب توسط
دانشجویان



امکان تعریف نامحدود اسالیدر پیشرفته تصاویر و درج در صفحات مورد نظر



هر دانشجو می تواند در سامانه ثبت نام (یا پیش ثبت نام) نماید.



پس ثبت نام ،حساب کاربری می تواند پس از تایید مدیر یا بدون نیاز به تایید مدیر فعال شود.



امکان تعریف فیلدهای نامحدود برای حساب کاربری دانشجویان (مانند شماره دانشجویی ،سن ،مقطع تحصیلی و
)..



امکان ویرایش اطالعات دانشجویان پس از ورود به سامانه



دانشجو پس از ورود به سامانه دسترسی های زیر را خواهد داشت:
 ثبت نظر روی اخبار و اطالعیه ها




نامه نگاری
فروم (اتاق گفتگو)
مشاهده مطالبی که فقط برای کاربران وارد شده قابل دسترسی است



دانشجو می تواند اطالعیه های کاریابی را مشاهده نماید



دانشجو می تواند خود را مایل به کار اعالم نموده و رزومه کاری خود را تکمیل نماید تا قابل مشاهده و بررسی
کارفرمایان باشد.

پروفایل کاربران



امکان ثبت سواالت متداول دانشجویان و دسته بندی آنها

امکانات پایه



اخبار ،رویدادها و اطالعیه های دانشگاه به تفکیک دانشکده یا واحدها



قابلیت تعریف مسیرهای دسترسی به دانشگاه از مبدأهای شناس مانند میدان های اصلی استان ،فرودگاه ها ،پایانه
های ریلی و مسافربری



امکان تعریف دسترسی نقش های کاربری به کوچکترین بخش ها مانند این که یک نقش تنها به دسته بندی
خبری خاصی دسترسی داشته باشد و یا حتی این که یک نقش امکان ویرایش تنها بخشی از یک صفحه خاص را
داشته باشد.



امکان ایجاد نامحدود جداول با قابلیت جستجو و مرتب سازی



طراحی کامال واکنش گرا و امکان دسترسی راحت کاربران در بستر موبایل



کاهش خودکار حجم تصاویر بارگذاری شده در سامانه جهت افزایش سرعت



امکان تعریف انوع فرمها بسته به شرایط با قابلیتهای زیر:
 تعریف فیلدهای مورد نیاز




امکان ذخیره اطالعات فرم ها
امکان تهیه گزارش خروجی از اطالعات در برگه معین
امکان گرفتن ورودی/خروجی از اطالعات فرم ها




امکان تعریف فرم های چند مرحله ای
امکان تعریف فیلدهای افزاینده (مثال کاربر می تواند بسته به تعداد مقاطع تحصیلی خود گزینه افزودن

فرم ساز پیشرفته



جستجوی پیشرفته در کل سامانه با زدن تنها چند حرف از یک کلمه

امکانات پیشرفته



قابلیت تعریف دفترچه تلفن و دفترچه ایمیل با قابیلت جستجو و مرتب سازی

مقطع را زده و تکمیل نماید)



پس از ثبت نامه توسط دانشجویان ،نامه به افرادی که دارای نقش مورد نظر هستند ،ارسال می شود.



امکان ارجاع نامه به نقش های کاربری دیگر



امکان نظارت کامل مدیر بر نامه ها و مشاهده تعداد نامه های پاسخ داده شده هر نقش ،نامه های معوقه و ..



امکان ثبت همایش ،سمینار ،دفاع پایاننامه و ..توسط مدیر



امکان تعریف حداکثر زمان ثبت نام و ظرفیت روی همایش



امکان ثبت نام در همایش تنها پس از ورود به حساب کاربری



ارسال ایمیل و پیامک به کاربر پس از ثبت نام در همایش

 تولید و امکان چاپ کارت ثبت نام در همایش

سامانه نامه نگاری



امکان انتخاب واحد مورد نظر جهت ارسال نامه

سامانه همایش



امکان ثبت نامه توسط دانشجویان وارد شده

