سامانه جشنواره
دانشجوی نمونه

معرفی سامانه
این سامانه قابلیت ثبت نام در یک بازه ی زمانی مشخص ،ارسال مدارک  ،ویرایش اطالعات ،امکان داوری در دو سطح
دانشگاهی و کشوری و در نهایت رتبه بندی افراد منتخب را بصورت آنالین فراهم می کند .هر داوطلب بعد از ثبت نام در
سامانه دارای یک پنل کاربری شده و با استفاده از پنل کاربری خود می تواند از امکانات سامانه استفاده نماید .همچنین امکان
تعامل با کاربران توسط سه روش ارسال  ، SMSارسال ایمیل و ارسال تیکت در سامانه موجود می باشد.

سامانه از چهار محیط مجزا تشکیل شده است:
 .1پنل مدیریت
 .2پنل دانشجو
 .3پنل داوری



کمیته مرکزی دانشگاه

 داوران دانشگاهی
 کمیته مرکزی وزارت علوم و بهداشت



داوران کشوری

 .4سایت اصلی
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امکانات پنل مدیریت
امکانات پنل مدیریت به شرح زیر می باشد:
 مدیریت عنوان ،هدر ،لوگو،پوستر جشنواره ،فایل ها ،متن های راهنما در تمامی صفحات ،درباره ما و ...
 مدیریت زمانبندی جشنواره (زمان شروع و پایان ثبت نام ،زمان شروع و پایان داروی ،زمان برگزاری جشنواره و...
 مدیریت اخبار  ،اسالیدر و اطالعیه های موجود در سایت اصلی جشنواره
 مدیریت اطالعیه های موجود در صفحه ی داشبورد دانشجویان و داوران
 مدیریت منوی سایت
 مدیریت پنل های موجود در صفحه ی اصلی سایت (نمایش یا عدم نمایش بخش های صفحه ی اول)
 ایجاد و مدیریت صفحات استاتیک
 مدیریت پیوندهای سایت
 امکان ثبت  ،حذف و ویرایش پرسشهای متداول جهت پاسخگویی به سواالت پرکاربرد از سوی داوطلبان (مورد
استفاده در منوی اصلی سایت)
 امکان تعریف قالب و اسکریپت سفارشی
 مدیریت حسابهای ارسال پیامک و ایمیل
 مدیریت متن پیام هایی که بصورت خودکار توسط سامانه به شماره همراه و ایمیل ارسال می شود
 امکان ارسال تیکت بین دانشجو و داور ،دانشجو و مدیر ،داور و مدیر
 مدیریت پیام های تماس با ما و نظرات کاربران در اخبار
 درج  ،ویرایش و حذف حساب کاربری داوران به همراه اعمال دسترسی ها برای هر

داور(فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی )

 درج  ،ویرایش و حذف حساب کاربری دانشجویان به همراه مشاهده لیست کامل فعالیت ها
 ارائه انواع گزارش ها (نمرات ،ریزنمرات،آخرین امتیازات داده شده توسط داوران ،گزارش کلی از روند داوری
دانشگاه ها ،ورود و خروج کاربران ،بصورت میله ای و دایره ای )
 امکان تعریف نوع دانشگاه ،دانشگاه های مستقل و وابسته
 امکان ثبت  ،حذف و ویرایش مقاطع تحصیلی (مورد استفاده در ثبت نام داوطلبان)
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امکان ثبت  ،حذف و ویرایش سهمیه دانشگاه ها در انتخاب دانشجویان برگزیده

 امکان ثبت  ،حذف و ویرایش سقف نمره در بخش ها و زیربخش های آموزشی،پژوهشی،فرهنگی و شئون
 امکان ثبت  ،حذف و ویرایش رشته های ورزشی (حرفه ای و غیرحرفه ای)
 و...

امکانات پنل داوری
امکانات پنل داوری (سطح دسترسی :کمیته مرکزی) به شرح زیر می باشد:
 امکان ارسال و دریافت پیام با دانشجو و مدیرسامانه
 ویرایش مشخصات کاربری
 درج  ،ویرایش و حذف حساب کاربری داوران به همراه اعمال دسترسی ها برای هر داور

(فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی )

 درج  ،ویرایش و حذف حساب کاربری دانشجویان به همراه مشاهده لیست کامل فعالیت ها
 مشاهده فعالیت های داوران
 مشاهده دانشجویان و داوران آنالین
 مشاهده ورود و خروج دانشجویان و داوران
 امتیاز دهی نهایی به فعالیت های دانشجو و مدیریت امتیازات افزوده
 معرفی دانشجوی برگزیده در سطح دانشگاهی
 گزارش گیری از لیست دانشجویان با فیلترهای متعدد بهمراه دریافت اکسل
 و...
امکانات پنل داوری (سطح دسترسی :داور) به شرح زیر می باشد:
 امکان ارسال و دریافت پیام با کمیته مرکزی و مدیرسامانه
 مشاهده لیست دانشجویانی که ثبت نهایی شده اند
 امتیاز دهی به فعالیت های دانشجویان براساس سطح دسترسی تعریف شده
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امکانات پنل دانشجویان
دانشجویان پس از ثبت نام می توانند به پنل کاربری خود که دارای امکانات ذیل می باشد دسترسی پیدا کنند:
 ورود مشخصات کاربری و شناسنامه
 ورود اطالعات آموزشی دوره جاری و پیشین
 ورود فعالیت ها در بخش های آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی
 امکان ارسال پیام به مدیر سامانه و یا کمیته مرکزی دانشگاه و پیگیری پیام های قبلی
 تغییر رمز عبور
 مشاهده فایل ها ،بخشنامه ها و راهنماهای بارگزاری شده توسط مدیرسامانه
 دریافت و چاپ گزارش کاملی از فعالیت های ثبت شده
 ثبت نهایی درخواست شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه
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سایت اصلی
 امکان درج اخبار  ،اطالعیه و اسالیدر
 امکان ساخت صفحات استاتیک
 پوستر جشنواره
 متن فراخوان
 مدیریت منو
 مدیریت متن تماس با ما ،درباره ما و ...
 گالر ی تصاویر و فیلم
 مدیریت پرسش های متداول
 مدیریت دکمه های موجود در زیر اسالیدر
 نمایش مهلت باقیمانده (به روز)
 نمایش تاریخ های مهم
 نمایش آمار بازدیدکنندگان
 مدیریت لینک های موجود در پایین سایت
 و ...

5

