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مقدمه

➢ مقدمه
بی شک در دنیای پیچیده امروز ،اهمیت صرفه جویی در وقت و زمان بر کسی پوشیده
نیست .با اختراع کامپیوتر و پیادهسازی نرمافزارهای گوناگون راه برای استفاده هر چه
بهینهتر از وقت میسر شده است.
نرمافزار بوستان یکی از برنامههایی است که عالوه بر ساعتها صرفهجویی در زمان،
راه حلی ساده و روان برای تنظیم برنامه هفتگی و ثبت انواع کالسهای درس میباشد .در
محیط دانشگاهی برای آغاز هر ترم ،نیرو و انرژی فراوانی (جهت جمع آوری اطالعات ،اولویتها
و محدودیتهای زمانی کالسها و اساتید توسط مدیران گروهها و کارشناسان) برای
برنامهریزی درسی صرف میشود؛ پس از آن ،فرآیند زمان بر و دشوار برنامهریزی که نیازمند
دقت و حوصله فراوانی است آغاز میشود .توانمندی و تجربه مدیرگروه و کارشناس در این
مرحله به شدت بر کیفیت برنامه نهایی تهیه شده اثر میگذارد؛ گاهی تاثیر آن در ظاهر برنامه
مشهود نیست و مشکالت آن در طول ترم و در حین اجرا نمایان میشود.
شرکت درایت پویان نسل آفتاب (دپنا) جهت تسهیل امور مربوط به برنامهریزی
هفتگی دانشگاهها ،اقدام به طراحی و پیادهسازی نرمافزار «تنظیم برنامه هفتگی» با نام
«بوستان» کرده است.
نرمافزار بوستان گامی نو در جهت ارتقاء کیفیت و دقت در تنظیم برنامه هفتگی
برداشته است و خروجی آن همزمان با رعایت تمام محدودیتهای تعیین شده ،سعی در جلب
رضایت اساتید ،دانشجویان و مدیریت دانشگاه دارد؛ به عالوه ،این نرمافزار باعث تسهیل
ارتباطات بین مدیران گروهها ،کارشناسان ،مسئولین دانشکدهها و ارتباط آنها با معاونت
آموزشی دانشگاه میشود که نتیجه آن یکپارچگی در زمینه تنظیم برنامه هفتگی خواهد بود.
با این برنامه میتوان عالوه بر برنامه ریزی هفتگی دانشگاه ،برنامه ریزی امتحانات را
نیز انجام داد .این نرمافزار دارای یک رابط کاربری ساده است که به وسیله آن میتوان
اطالعات را از طرق مختلفی از جمله فایل  ،XMLورودی مخصوص برنامه بوستان ،وب
سرویسهای مربوط به سامانههای آموزشی و یا هر برنامه مورد نیاز دانشگاه وارد کرده و
جدول زمانی ایجاد شده را در فرمتهای مورد نیاز دانشگاه ذخیره کرد.
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این سامانه گزارشهای بسیار متنوع و مختلفی را براساس اساتید ،دانشجویان،

مقدمه

اتاقها ،دروس و کالسها ارائه میکند و با فراهم کردن قابلیت جابجایی کالسها محیطی
دلچسب و جذاب جهت برنامه ریزی فراهم آورده است.
این سامانه قابلیت برنامهریزی به دو روش ترمیک دانشجویی و استفاده از جدول
تالقی را دارد که باعث میشود تمام نیازهای تمام دانشگاههای کشور را پوشش دهد.
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تعاریف

➢ تعاریف
در این فایل آموزشی مجموعهای از اصطالحات و تعاریف وجود دارد که در همه فصلها
تکرار شده است ،به شرح زیر می باشند:
فیلدهای اطالعاتی که در جدولها و یا صفحهها مشاهده مینمایید عبارتند از:
• دانشگاه :منظور نام دانشگاه مورد نظر میباشد نشان داده میشود و نیازی به تغییر
و انتخاب این فیلد نیست.
• دانشکده :منظور نام دانشکده مورد نظر میباشد که به طور خودکارتوسط سیستم
نشان داده میشود.
• نیمسال :این فیلد شامل نیمسالهای تحصیلی که در طول سال تعریف شده میباشد.
اما در این فیلد تنها نیمسال جاری کاربر قابل مشاهده و انتخاب میباشد.
• پردیس :نام پردیسهایی که زیر نظر دانشکده میباشند را نشان میدهد.
دکمههایی که در اکثر صفحات سامانه موجود میباشند و کار یکسان و مشخصی انجام
میدهند:
• دکمه ثبت :برای ثبت تمامی تغییرات اعمال شده در سامانه ،از قبیل :اضافه و
ویرایش اطالعات باید ازدکمه

استفاده نمود .با کلیک کردن روی این دکمه پیام

«عملیات با موفقیت انجام شد» ظاهر میشود که با زدن دکمه «تایید» تمامی تغییرات
مورد نظر اعمال خواهد شد.
• دکمه بازگشت :در تمامی صفحهها برای بازگشت به صفحه قبل و انصراف از انجام
عملیات دکمه «بازگشت به صفحه قبل» وجود دارد که با آیکن

نشان داده میشود.

توجه داشته باشید با کلیک کردن روی این دکمه ،بدون ثبت تغییرات به صفحه قبل
بازگشت داده میشود.
• دکمه ایجاد :جهت اضافه نمودن هر یک از عناصر در سامانه مانند اتاق ،کالس ،درس
و ...باید از دکمه ایجاد

استفاده نمود.
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• دکمه جست و جو :برای انجام عملیات جست و جو در سامانه دکمه

تعریف شده

تعاریف

است.
• جست و جوی پیشرفته :برای انجام جست و جوی پیشرفته بر اساس کلید واژه از
طریق کادر

امکان پذیر است.

• دکمه حذف :برای حذف اطالعات نشان داده شده از دکمه

استفاده میشود .با

کلیک کردن بر روی دکمه حذف کلیه اطالعات وابسته به آن مورد حذف خواهد شد.
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فصل اول -اطالعات پایه دانشگاه

➢

فصل اول -اطالعات پایه دانشگاه
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❖ بخش بندی دانشگاه:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

در سامانه بوستان ،برای انجام امور روزمره دانشگاهی ،نیازمند ثبت اطالعات اولیهای
ازجمله دانشگاه ،پردیس ،دانشکده ،مقطع و گروه هستیم که در این قسمت به ایجاد لیستی
از دانشگاهها پرداخته میشود .این اطالعات اولیه تنها یکبار ملزوم به تعریف هستند و در
تمامی بخشهای نرمافزار قابل استفاده میباشند.
• دانشگاه:
دراین بخش به تعریف دانشگاه و قسمتهای مختلف آن پرداخته میشود.
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه دانشگاه  بخشبندی دانشگاه  دانشگاه

تصویر 1

با کلیک بر روی این قسمت (تصویر  )1به صفحه لیست (تصویر  )2تمام دانشگاههای
تعریف شده در سامانه نمایش داده میشود؛ که البته بستگی به سطح دسترسی کاربران
مختلف میباشد.
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تصویر 2

ایجاد دانشگاه:
در ایننن صننفحه بننا کلیننک کننردن بننر روی دکمننه ایجنناد (تعریننف شننده در بخننش
تعاریف) میتوان دانشگاه جدیدی ایجاد نمود( .تصویر )3

تصویر 3

در این بخش ،نام دانشگاه موردنظر را وارد کرده و در قسمت توضیحات ،اطالعاتی که
باید در مورد آن ذکر شود را وارد نمایید .سپس با کلیک بر روی دکمه ثبت اطالعات وارد
شده را ثبت میشود.
در صورتی که دکمه بازگشت را کلیک نمایید ،بدون ثبت اطالعات ،به صفحه لیست
(تصویر  )4دانشگاهها باز میگردد.

تصویر 4
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جستجو دانشگاه:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

تصویر 5

در ایننن صننفحه امکننان جسننتجو دانشننگاه از بننین لیسننت وجننود دارد .بننا کلیننک کننردن بننر
روی دکمننه

وارد صننفحه جسننتجو شننده و بننا وارد کننردن نننام دانشننگاه ،میتننوان

دانشگاه مورد نظر را پیدا نمود( .تصویر )5

ویرایش دانشگاه:
در لیسنننت دانشنننگاهها در قسنننمت عملینننات در هنننر سنننر از جننندول دکمنننه
وجننود دارد کننه بننا اسننتفاده از آن میتننوان تمننام اطالعننات ثبننت شننده بننرای دانشننگاه را
ویرایش نمود( .تصویر )6

تصویر 6
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حذف دانشگاه:
در هر سطر از لیست دانشگاهها در قسمت عملیات دکمه

وجود دارد که با

استفاده از آن میتوان دانشگاه را حذف نمود .توجه داشته باشید که با حذف دانشگاه ،کل
اطالعات دانشگاه نیز از سامانه حذف خواهد شد( .تصویر )7

تصویر 7

• پردیس:
در سامانه بوستان باید اطالعاتی را به عنوان اطالعات پایه در ابتدا ثبت سیستم
نمایید که یکی از این اطالعات ثبت پردیس میباشد و در صورتی که پردیس انتخاب ننمایید؛
دانشکدههای تعریف شده ،زیر مجموعه دانشگاه قرار میگیرند .به طور کلی پردیس زیر
مجموعه دانشگاه و دانشکده زیر مجموعه پردیس میباشد.
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نحوه دسترسی:
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اطالعات پایه دانشگاه  بخشبندی دانشگاه  پردیس (تصویر )8

تصویر 8

در صفحه مربوط به آن لیست پردیسهای مربوط به دانشگاه قابل مشاهده میباشد.
(تصویر  )9امکان ایجاد ،حذف ،ویرایش و جستجوی پردیس در این صفحه موجود میباشد.

تصویر 9
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ایجاد پردیس:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

بننا کلیننک بننر روی دکمننه ثبننت در گوشننه سننمت چنن

بنناا ،صننفحه جدینندی بنناز

میشود (تصویر  )10که میتوانید اطالعات پردیس را وارد کنید:

تصویر 10

در این صفحه (تصویر  )10باید نام پردیس را وارد نمایید و نام دانشگاهی که پردیس
زیر نظر آن میباشد را انتخاب نمایید.
با کلیک بر روی دکمه ثبت پنجره موفقیت با عنوان «ثبت با موفقیت انجام شد» ظاهر
میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ثبت میکند .با کلیک بر روی
بازگشت به صفحه لیست پردیس باز میگردد .در صورتی که دکمه بازگشت به لیست را
کلیک نمایید؛ بدون ثبت اطالعات ،به صفحه لیست پردیس باز میگردد( .تصویر )11

تصویر 11
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ویرایش پردیس:
بننا کلیننک بننر روی دکمننه

در قسننمت عملیننات بننه پنجننره ویننرایش پننردیس

وارد منننیشنننوید و میتوانیننند اطالعننناتی کنننه قنننبال ثبنننت کردهایننند را وینننرایش نماییننند.
(تصویر )12

تصویر 12

حذف پردیس:
بننا کلیننک بننر روی دکمننه

در قسننمت عملیننات ،پنجننره هشنندار طبننق شننکل

زیننر ظنناهر میشننود؛ کننه بننا کلیننک بننر روی گزینننه «بلننی» پننردیس مننورد نظننر حننذف خواهنند
شنند و در صننورتی کننه گزینننه «خیننر» را انتخنناب کنینند ،بنندون هننی تغییننری بننه صننفحه
لیست پردیس باز میگردد( .تصویر )13

تصویر 13
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جستجو پردیس:
بنننا کلینننک بنننر روی دکمنننه

در گوشنننه سنننمت چننن  ،پنجنننره جدیننندی در بننناای

لیسنننت پنننردیس بننناز میشنننود کنننه میتوانیننند پنننردیس منننورد نظنننر را جسنننتجو کنیننند:
(تصویر )14

تصویر 14

نکته :توجه داشته باشید که جستجو میتواند براساس یکی از گزینهها یا تمام
گزینهها انجام شود.
• دانشکده:
هر دانشگاه به زیر مجموعههای کوچکتری به نام دانشکده تقسیم میشود که
دانشکده با توجه رشته دانشگاهی نامگذاری میشود مثل دانشکده نساجی ،دانشکده
فیزیک ،دانشکده ریاضی و غیره .در صورتی که دانشگاه دارای پردیس باشد ،دانشکده زیر
مجموعه پردیس قرار میگیرد.
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نحوه دسترسی:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

اطالعات پایه دانشگاه  بخشبندی دانشگاه  دانشکده (تصویر )15

تصویر 15

در این صفحه لیست تمام دانشکدههای مربوط به دانشگاهها نمایش داده میشود که
امکان ویرایش ،حذف ،جستجو و ایجاد دانشکده را دارید( .تصویر )16

تصویر 16

18

ایجاد دانشکده:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

با کلیک بر روی دکمه ایجاد وارد صفحه ایجاد دانشکده میشود .بعد از وارد نمودن
اطالعات با کلیک بر روی دکمه ثبت دانشکده جدید ایجاد میگردد( .تصویر )17

تصویر 17

از آنجاییکه دانشکدهها ممکن است ساختمانهای مختلف داشته باشند از قسمت
پایین ساختمان مورد نظر دانشگاه را وارد نموده و با کلیک بر روی دکمه «افزودن به لیست»،
نام ساختمان به لیست دانشکده افزوده میشود .در نهایت با کلیک بر روی دکمه ثبت تمامی
اطالعات وارد شده ثبت میگردد.
جستجو:
با کلیک بر روی دکمه

در گوشه سمت چ

باا ،پنجره جدیدی در باای لیست

(تصویر  )18دانشکده باز میشود که میتوانید دانشکده مورد نظر را جستجو کنید:

تصویر 18

19

در این صفحه امکان جستجو از طریق هریک از فیلدها موجود میباشد.

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

حذف دانشکده:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار ظاهر میشود؛ که با

کلیک بر روی گزینه «بلی» دانشکده مورد نظر حذف خواهد شد و در صورتی که گزینه «خیر»
را انتخاب کنید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست پردیس باز میگردد .توجه داشته باشید
با حذف دانشکده ،تمامی اطالعات مربوط به دانشکده حذف خواهد شد.
ویرایش دانشکده:
با کلیک بر روی دکمه

وارد قسمت ویرایش دانشکده میشوید که در صورت

ازم بودن دانشکده را میتوان ویرایش نمود.

تصویر 19

در ایننن صننفحه امکننان ویننرایش نننام دانشننکده ،افننزودن توضننیحات ،حننذف و یننا
تغییننر سنناختمانهای دانشننکده وجننود دارد .جهننت حننذف سنناختمانهای دانشننکده باینند
دکمننه

کلینننک نماییننند .همچننننین جهنننت اضنننافه نمنننودن سننناختمان از قسنننمت پنننایین

صننفحه از لیسننت کشننویی ،نننام سنناختمان را انتخنناب نمننوده و بننر روی دکمننه «افننزودن بننه
لیست» را کلیک نمایید.

20

• مقطع:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

در سامانه بوستان ،هر دانشگاه شامل مقاطع خاصی مانند ،دکتری ،کارشناسی و ارشد
میباشد که دارای تعدادی ترم است .کاربر میتواند تعداد ترم ،نام مقطع و کد مقطع را
براساس برنامه ریزی مربوطه انجام دهد.
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه دانشگاه  بخشبندی دانشگاه  مقطع (تصویر )20

تصویر 20

در این صفحه لیستی از مقاطع را مشاهده مینمایید که به صورت زیر میباشد که
امکان حذف ،ویرایش ،جستجو و ایجاد برای آنها موجود میباشد( .تصویر )21

تصویر 21

21

ایجاد مقطع:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

بننا کلیننک بننر روی دکمننه ایجنناد ،صننفحه زیننر نمننایش داده میشننود کننه مننیتوانینند بننا
واردکردن مقادیر موردنظر ،آنرا در لیست درج نمایید( .تصویر )22

5 4
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3

تصویر 22

• نام مقطع :نام مقطع مورد نظر را وارد نمایید.
• توضیحات :هرگونه توضیحاتی که در مورد مقطع موجود باشد در این فیلد باید وارد
نمایید.
نهایتا با کلیک بر روی دکمه ثبت ،اطالعات ثبت و در لیست مقاطع درج میشود.
نکته :با کلیک بر روی دکمه بازگشت ،بدون ثبت تغییرات به صفحه قبل باز میگردید.
(تصویر )23

تصویر 23

22

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

ویرایش مقطع:

تصویر 24

با کلیک بر روی دکمه

وارد قسمت ویرایش مقطع میشوید که در صورت لزوم ،آن را

ویرایش مینمایید( .تصویر )24

حذف مقطع:
با کلیک بر روی دکمه

میتوان مقطع مربوطه را از لیست حذف نمود .توجه داشته

باشید که با حذف یک مقطع ،تمامی اطالعات مربوط به مقطع حذفشده در کل نیمسال جاری
حذف خواهد شد.

• گروه:
گروه ،زیرمجموعه دانشکده میباشد و هر دانشکدهای گروههای خاص خود را دارد؛
برای مثال ،برای رشته کامپیوتر گروههای مختلف وجود دارد که شامل سخت افزار و نرمافزار
میباشد.

23

نحوه دسترسی:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

اطالعات پایه دانشگاهبخش بندی دانشگاهگروه (تصویر )25

تصویر 25

در این صفحه ،لیست گروههای دانشکده مورد نظر را مشاهده مینمایید که به صورت
زیر میباشد( .تصویر )26

تصویر 26

24

دانشگاه

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

ایجاد گروه:
بنننرای ایجننناد گنننروه ،بنننا کلینننک بنننر روی دکمنننه ایجننناد ،بنننه صنننفحه زینننر هننندایت
مننیشننوید کننه مننیتوانینند بننا واردکننردن مقننادیر مننوردنظر ،آن را در لیسننت درج نمایینند.
(تصویر )27
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تصویر 27

• نام گروه :نام گروه دلخواه را وارد نمایید.
• توضننیحات :اگننر نینناز بننه درج توضننیحاتی جهننت کمننک بننه کنناربر وجننود داشننته
باشد در این فیلد وارد نمایید.
• مقطننع :باینند بننرای گننروه مننورد نظننر مقطعهننایی کننه دارا مننی باشنند را از ایننن فیلنند
انتخنناب نمایینند و در نهایننت بننا زدن دکمننه «افننزودن بننه لیسننت» مقطننع را بننرای
گننروه درج نمایینند .توجننه داشننته باشننید کننه هننر گننروه میتواننند چننندین مقطننع
داشته باشد.
• تعداد ترم :تعداد ترمهای مقطع انتخابی را وارد نمایید.
• کد مقطع :کد مقطع انتخابی را وارد نمایید.

25

بننا کلیننک بننر روی دکمننه «افننزودن بننه لیسننت» مقطننع انتخننابی بننه همننراه تعننداد

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

تننرم و کنند آن بننه جنندول روبننرو اضننافه میشننود .سننپس میتوانینند مقطننع دیگننری وارد
نمایید.
نهایتا با کلیک بر روی دکمه ثبت تمامی اطالعات ثبت و در لیست گروهها درج میشود.
نکته :با کلیک بر روی گزینه بدون ثبت تغییرات به صفحه قبل باز میگردید( .تصویر )28

تصویر 28

26

ویرایش گروه:

فصل اول -بخش بندی دانشگاه

تصویر 29

بننا کلیننک بننر روی دکمننه

وارد قسننمت ویننرایش گننروه مننیشننوید کننه در صننورت

لزوم ،میتوانید اطالعات مربوط به گروه را ویرایش نمایید( .تصویر )29
حذف گروه:

تصویر 30

بننا کلیننک بننر روی دکمننه

مننیتننوان گننروه مربوطننه را از لیسننت حننذف نمننود.

توجنه داشننته باشننید کننه بننا حننذف یننک گنروه ،تمننامی اطالعننات مربننوط بننه گننروه حننذفشننده
در کل نیمسال جاری حذف خواهدشد( .تصویر )30

27

❖ مدیریت ساختمان و اتاق:

فصل اول -مدیریت ساختمان

در این قسمت میتوان کلیه ساختمانها ،اتاقهایی که هر یک از دانشکدهها دارند
را مدیریت نمود.
• ساختمان:
در نرمافزار برنامه هفتگی بوستان ،میتوان ساختمانها و اتاقهای برگزاری کالسها
را مدیریت نمود .مقادیر یک ساختمان در سامانه پارامترهای دانشگاه ،دانشکده و پردیس
هستند که با افزودن این مقادیر به لیست مربوطه ،شاهد اطالعات کامل یک ساختمان خواهید
بود.
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه دانشگاه  مدیریت ساختمان و اتاق  ساختمان (تصویر )31

تصویر 31

دراین صفحه میتوان لیست ساختمانهای مربوط به دانشکده مورد نظر را مشاهده
نمود( .تصویر )32

28

فصل اول -مدیریت ساختمان

تصویر 32

لیست ساختمانها به صورت تصویر فوق میباشد .در این صفحه امکان ایجاد،
ویرایش و همچنین جستجوی ساختمان موردنظر موجود میباشد.
ایجاد ساختمان:
بننرای ایجنناد یننک سنناختمان بننا کلیننک بننر روی دکمننه ایجنناد ،صننفحه جدینندی بنناز
میشود که باید اطالعات خواسته شده درمورد ساختمان را وارد نمایید( .تصویر )33

تصویر 33

در این قسمت ،شاهد فیلدهایی خواهید بود که اطالعات اولیه هستند و باید در وهله
اول این اطالعات در نرمافزار تعریف شوند .همچنین با پر کردن فیلد نام ساختمان،و سپس
با کلیک بر روی «افزودن به لیست» ساختمان شما در لیست ایجاد میشود .برای ثبت
تغییرات ،بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید .و همچنین با کلیک بر روی دکمه بازگشت ،بدون
ثبت تغییرات ،به صفحه قبل بازمیگردیدError! Reference source not ( .
)found.
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فصل اول -مدیریت ساختمان

جستجوی ساختمان:

تصویر 34

با کلیک کردن بر روی دکمه

امکان جستجو کردن ساختمان مورد نظر فراهم میشود که

میتوان براساس هریک از گزینهها جستجو را انجام دادError! Reference ( .
)source not found.
ویرایش ساختمان:
با کلیک کردن بر روی دکمه

امکان ویرایش اطالعات وارد شده برای هر یک از

ساختمانها وجود دارد .توجه داشته باشید که برای ثبت تغییرات انجام گرفته باشد دکمه
ثبت را کلیک نمایید .در غیر این صورت با کلیک بر روی دکمه بازگشت ،بدون ثبت تغییرات
به صفحه قبل باز میگردد( .تصویر )33

تصویر 33

30

حذف ساختمان:

فصل اول -ساختمان

جهت حذف ساختمان مورد نظر کافی است بر روی دکمه

 ،در قسمت عملیات کلیک

نمایید .توجه داشته باشید که با حذف هر یک از ساختمانها کلیه اطالعات وابسته به آن نظیر
اتاقهای آن ساختمان حذف میگردد.
• نوع اتاق:
در قسمت نوع اتاق مشخص مینمایید که چه نوع اتاقهایی در دانشگاه وجود دارد؛
به طور مثال ،اتاق تخته گچی ،تخته وایت برد ،کارگاه و غیره .نکته :اهمیت این موضوع در
مواردی است که قصد دارید بعضی از درسها در اتاقهای خاصی مثال ،پروژکتور برگزار
شود.
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه دانشگاه  مدیریت ساختمان و اتاق  نوع اتاق (تصویر )34

تصویر 34

31

در این صفحه ،لیست نوع اتاقهای موجود در دانشگاه را مشاهده مینمایید که طبق

فصل اول -مدیریت ساختمان

نیاز میتوانید هر کدام را حذف یا ویرایش نمایید( .تصویر )35

تصویر 35

ایجاد نوع اتاق:

تصویر 36

با کلیک بر روی دکمه

ایجاد  ،پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید اطالعات نوع اتاق

را وارد نمایید( :تصویر )36

با کلیک بر روی گزینه ثبت پنجره موفقیت با عنوان «عملیات ثبت با موفقیت انجام
شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ثبت میشود و به
صفحه لیست نوع اتاق باز میگردد.

32

ویرایش نوع اتاق:

فصل اول -مدیریت ساختمان

با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش نوع اتاق وارد

میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت شده است را ویرایش نمایید ).تصویر (37

تصویر 37

• نام :نام مورد نظر برای نوع اتاق را ویرایش نمایید.
با کلیک بر روی دکمه «ذخیره» پنجره موفقیت با عنوان «عملیات ویرایش با موفقیت
انجام شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات تغییر پیدا کرده را ثبت
مینماید و به صفحه لیست نوع اتاق باز میگردد.
حذف نوع اتاق:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» اتاق مورد نظر حذف خواهد شد و در صورتی که
گزینه «خیر» را انتخاب نمایید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست نوع اتاق باز میگردد.
)تصویر (38

تصویر 38

33

نکته :توجه کنید که در صورت حذف نوع اتاق ،چنانچه دادهای وابسته به آن در

فصل اول -مدیریت ساختمان

سیستم ثبت شده باشد نیز حذف خواهد شد.

جستجو نوع اتاق:
با کلیک بر روی دکمه

 ،پنجره جدیدی در باای لیست نوع اتاق باز میشود که

میتوانید نوع اتاق مورد نظر را جستجو کنید) :تصویر (39

تصویر 39

با کلیک بر روی دکمه

 ،جستجو را براساس هر کدام از گزینههای باا

میتوانید انجام دهید.
• اتاق:
ساختمان از اجزای کوچکتری تشکیل میشود که به آن اتاق میگویند .بر روی هر اتاق
شمارهای درج شده که اتاقها را از هم جدا میکند؛ مثل 326 ،333 ،303 ،و . ...اتاق محلی
برای تشکیل کالس میباشد و با مفهوم کالس متفاوت است؛ گرچه گفته میشود کالس 303
ولی در اصل اتاق  303است.
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نحوه دسترسی :

فصل اول -مدیریت ساختمان

اطالعات پایه دانشگاه  مدیریت ساختمان و اتاق  اتاق (تصویر )40

تصویر 40

با کلیک برروی گزینه «اتاق» وارد صفحه زیرمیشوید ،دراین صفحه شما لیست
اتاقهایی که تشکیل شده است را میبینید( .تصویر )41

35

فصل اول -مدیریت ساختمان
تصویر 41

ایجاد اتاق جدید:

تصویر 42

برای ایجاد اتاق جدید باید روی دکمه ایجاد که در گوشه سمت چ

باا قرار دارد،

کلیک نمایید تا وارد صفحه زیر شوید .در صفحهای که مشاهده میشود فیلدهای اطالعاتی
درخواست میشود که بعضی از آنها همانطور که در بخش تعاریف گفته شده توسط سامانه به
طور خودکار نمایش داده می شود( .تصویر )42
• نام اتاق :نام اتاق را وارد نمایید.
• ظرفیت :با توجه به ظرفیت موجود ،ظرفیت اتاق را وارد نمایید.
• ساختمان دانشکده :ساختمان دانشکده موردنظر را انتخاب نمایید.
• نوع اتاق :نوع اتاق موردنظر را انتخاب نمایید.
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نوع اتاق:

فصل اول -مدیریت ساختمان

منظور از نوع اتاق ،ویژگیهایی خاص هر اتاق میباشد؛ مثل:
• آموزشی تخته وایت بورد
• آموزشی تخته گچی
• آموزشی ویدیو پروژکتوردار
• کارگاه
• آزمایشگاه
• عادی
نکته :برای ثبت نوع اتاق بعد از انتخاب آن حتما باید دکمه «افزوردن به لیست» زده
شود تا نوع اتاق موردنظر ثبت شود.
بعد از تکمیل همه فیلدها با زدن دکمه ثبت ،با پیام «عملیات با موفقیت انجام شد»
روبرو میشوید و با زدن دکمه «تایید» اتاق جدید ایجاد خواهد شد.همچنین جهت بازگشت
از صفحه ایجاد باید از دکمه بازگشت استفاده نمود.
جستوجو کردن اتاق:
با کلیک بر روی دکمه جست وجو میتوان اتاق مورد نظر خود را برای ویرایش یا حذف
جستوجو نمود .عملیات جست و جو را می توان براساس هر یک از فیلدهای نشان داده شده
در شکل زیر انجام داد( .تصویر )43

تصویر 43
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ویرایش اتاق:

فصل اول -مدیریت ساختمان

جهت ویرایش اتاق میتوانید با کلیک برروی دکمه

اتاق مورد نظر خود را ویرایش

کنید .در این صفحه فقط امکان تغییر فیلدهای نام اتاق ،ظرفیت ،ساختمان دانشکده و نوع
اتاق میباشد( .تصویر )44

تصویر 44

برای تغییر نوع اتاق باید ابتدا نوع قبلی که برای آن در نظر گرفته شده است را حذف
نمود که می توانید با کلیک بر روی دکمه حذف این عملیات را انجام داده و سپس نوع جدید
را انتخاب و دکمه «افزودن به لیست» را کلیک نمایید.

تصویر 45

حذف اتاق:
با استفاده از دکمه حذف در هر سطر از جدول می توان اتاق مورد نظر راحذف نمود .توجه
داشته باشید بعد از حذف ،کلیه داده های وابسته نیز حذف خواهند شد( .تصویر )45
38

❖ مدیریت درسها

فصل اول -مدیریت درسها

• درس
کلیه دروسی که در دانشگاه برای هر رشته در نظر گرفته میشود در این قسمت
تعریف میشود.
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه دانشگاه  مدیریت درس ها  درس (تصویر )46

تصویر 46

در این صفحه لیست کامل دروس قابل مشاهده میباشد و امکان ایجاد درس جدید،
جستجو و ویرایش دروس امکان پذیر است( .تصویر )47
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فصل اول -مدیریت درسها
تصویر 47

ایجاد درس:
با کلیک بر روی دکمه ایجاد وارد صفحهی مروبطه شده و امکان ایجاد درس جدید
وجود دارد( .تصویر )48

تصویر 48

• نام درس :نام درس مورد نظر را وارد نمایید.

• کد درس :هر درس دارای یک کد میباشد .که این کدها در سیستم آموزشی هر
دانشگاه متفاوت است.
بعد از وارد نمودن اطالعات مربوط به درس دکمه ثبت را کلیک نمایید .در غیر این
صورت میتوانید با کلیک بر روی بازگشت به صفحه قبل باز گردید.
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جستجو درس:

فصل اول -مدیریت درسها

با کلیک بر روی دکمه

امکان جستجوی درس مورد نظر فراهم میباشد .در این

قسمت میتوان جستجو را براساس نام درس ،کد درس و یا هر دو مورد انجام داد.

(تصویر

)49

تصویر 49

ویرایش درس:
در هر سطر از جدول لیست دروس امکان ویرایش همان درس وجود دارد .جهت
انجام ویرایش بر روی دکمه

کلیک نمایید .در این صفحه میتوانید کد درس و یا نام آن

را تغییر دهید ،سپس جهت ثبت تغییرات باید بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید .در غیر این
صورت بدون ثبت تغییرات با دکمه بازگشت به صفحه قبل باز می گردد( .تصویر )50

تصویر 50

حذف درس:
با کلیک بر روی دکمه

در هر سطر از جدول میتوانید درس مورد نظر از جدول

را حذف نمایید .توجه داشته باشید که با حذف هر یک از دروس کلیه اطالعات مربوط به آن
نیز حذف خواهد شد( .تصویر )51
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فصل اول -مدیریت درسها

تصویر 51

• نوع درس
در نرمافزار تنظیم برنامه هفتگی بوستان ،برای برنامهریزی دروس ،نیازمند داشتن تعدادی
نوعدرس مانند دروس تخصصی ،دروس عمومی ،دروس اختیاری ،دروس اجباری وغیره
خواهید بود ،که این امکان در سامانه برای دستهبندی دروس مختلف براساس نیاز دانشگاه
مربوطه وجود دارد.
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه دانشگاه  مدیریت درس  نوعدرس (تصویر )52

تصویر 52
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در این صفحه لیست نوع درسهای تعریف شده در دانشکده را نشان میدهد که

فصل اول -مدیریت درسها

میتوانید آنها را اضافه ،حذف و یا ویرایش نمایید( .تصویر )53

تصویر 53

ایجاد نوع درس:
برای ایجاد یک نوعدرس باید بر روی دکمه ایجاد کلیک نمایید تا صفحه ایجاد باز شود.
در این صفحه باید اطالعات خواسته شده درمورد نوع درس وارد سامانه شود( .تصویر )54

تصویر 54

• نام :نام نوع درس را وارد نمایید.
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• حداقل ظرفیت کالس :هر کالس براساس نوع درس مانند عملی ،تخصصی و غیره

فصل اول -مدیریت درسها

دارای ظرفیت مشخصی میباشد که طبق قوانین آموزشی باید تعریف گردد .در این
فیلد حداقل ظرفیت را برای توع درس وارد نمایید.
• حداکثر ظرفیت کالس :حداکثر ظرفیت کالس را برای این نوع درس وارد نمایید.
• حداقل تعداد برای تشکیل دو گروه کالس :در مواقعی که تعداد دانشجویان بیشتر
از حداکثر ظرفیت کالس که تعیین نموده اید باشد باید برای این کالس دو گروه کالس
تشکیل داد که همه دانشجویان بتوانند استفاده کنند .حال در این موارد باید تعیین
نمایید که تعداد دانشجویان به چه میزان رسیده باشد سامانه میتواند گروه دیگری
هم برای این نوع درس تشکیل دهد.
• فرمول :این فرمول طبق قوانین آموزشی دانشکده تعریف میشود ،که معموا در
هنگام ورود اطالعات این فرمول وارد میگردد و ثابت میباشد.
• نوع اتاق :از لیست نوع اتاقی که برای این نوع درس مناسب میباشد را انتخاب نموده
و در نهایت دکمه «افزودن به لیست» را کلیک نمایید تا به لیست اضافه شود.
نهایتا برای ثبت تغییرات بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید .همچنین با زدن دکمه
بازگشت بدون ثبت تغییرات ،به صفحه قبل بازمیگردید( .تصویر )55

تصویر 55
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فصل اول -مدیریت درسها

جستجوی نوع درس:
بننا کلیننک بننر روی دکمننه

در بنناای صننفحه لیسننت نننوع درس امکننان جسننتجو

بنناز میشننود ،کننه براسنناس هننر یننک از فیلنندها یننا تمننام گزینننهها میتوانینند فیلتننر جسننتجو
را اعمال نمایید( .تصویر )56

تصویر 56

ویرایش نوع درس:
با کلیک بر روی دکمه

که در قسمت عملیات وجود دارد ،میتوان هر یک از نوع

درسهای ایجاد شده را ویرایش نمود و اطالعاتی که قبال ثبت شده است را تغییر دهید.
(تصویر )57

تصویر 57
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حذف نوع درس:

فصل اول -مدیریت استاد

با کلیک بر روی دکمه

نوع درس مورد نظر حذف میشود.توجه داشته باشید که

با حذف نوعدرس ،کل اطالعات مربوط به آن نوعدرس در کل سامانه حذف خواهند شد( .تصویر

)58

تصویر 58

❖ مدیریت استاد
• استاد
در سامانهبوستان ،برای انجام برنامه ریزی و تعیین استاد برای هر یک از کالسها،
نیازمند به داشتن اطالعات اساتید هستید .در مجموع این بخش شامل ثبت اساتید جدید،
ویرایش و حذف آنها از لیست مربوطه میباشد که در اکثر قسمتهای سامانه با این فیلد
مواجه خواهید بود.
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نحوه دسترسی:

فصل اول -مدیریت استاد

اطالعات پایه دانشگاه مدیریت استاد استاد (تصویر )59

تصویر 59

در این صفحه لیست اساتید مربوط به دانشکده را مشاهده مینماید .هم چنین امکان
اضافه نمودن ،حذف ،ویرایش استادهای هر دانشکده موجود میباشد( .تصویر )60

تصویر 60
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در این صفحه لیستاساتید مربوط به نیمسال را مشاهده مینمایید که تمامی

فصل اول -مدیریت استاد

تغییرات ،از این قسمت اعمال میگردد( .تصویر )60
ایجاد استاد:
با کلیک بر روی دکمه

در باای صفحه ،پنجره ثبت مشخصات استاد نمایش داده

میشود( .تصویر )61

تصویر 61

• نام :اسم کوچک استاد مورد نظر را وارد نمایید.

• نام خانوادگی :نام خانوادگی استاد را وارد نمایید.
• کد استاد:
هر یک از اساتید در دانشکده دارای کد منحصر به فردی میباشند ،که باید در اینجا
وارد گردد.
پس از پر کردن فیلدهای مربوط به شخص موردنظر ،با کلیک بر روی دکمه «ثبت»،
پنجره موفقیت با عنوان «عملیات ثبت با موفقیت انجام شد ».ظاهر میشود که رکورد جدید
را به لیست اضافه مینماید .نکته :در صورتی که گزینه «بازگشت به لیست» را کلیک نمایید؛
بدون ثبت اطالعات ،به صفحه لیست جدول تالقی دروس باز میگردد.
ویرایش اطالعات استاد:
در صفحه لیست اساتید ،در هر رکورد ،دکمه

مشاهده میشود که برای ویرایش

اطالعات ثبت شده اساتید به کار میرود( .تصویر )62
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فصل اول -مدیریت استاد

تصویر 62

جهت ثبت تغییرات اعمال شده بر روی فیلدها باید بر روی دکمه «ذخیره» کلیک
نمایید.
حذف اطالعات استاد:
برای حذف استاد موردنظر از لیست ،با کلیک برروی دکمه

پیغامی مطابق شکل

زیر ظاهر میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» استاد مورد نظر از لیست حذف خواهد
شد و در صورتی که گزینه «خیر» را انتخاب کنید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست اساتید
باز میگردد( .تصویر )63

تصویر 63

• درجه علمی
در این صفحه لیست درجه علمیهای موجود در دانشگاه را مشاهده مینمایید ،که
طبق نیاز میتوانید هر کدام را حذف یا ویرایش نمایید .درجه علمی یکی از مشخصههایی
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است که تعیین میکند هر استاد برحسب درجه علمی چند واحد درس ،چند واحد عملی و

فصل اول -مدیریت استاد

چند واحد تئوری میتواند در طول یک نیمسال داشته باشد.
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه دانشگاه مدیریت استاد درجه علمی (تصویر )64

تصویر 64

ایجاد درجه علمی:
با کلیک بر روی دکمه ایجاد ،پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید اطالعات درجه
علمی را وارد کنید( .تصویر )65

تصویر 65
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• نام :نام موردنظر برای درجه علمی را وارد کنید.

فصل اول -مدیریت استاد

• حداکثر مدت زمان :که حداکثر مدت زمانی اساتید با این درجه علمی میتوانند
تدریس داشته باشند ،را وارد نمایید.
• حداقل مدت زمان :حداقل مدت زمانی که اساتید با این درجه علمی میتوانند
تدریس داشته باشند ،را وارد نمایید.
• حداکثر تعداد واحد تئوری :حداکثر تعداد واحد تئوری که اساتید با این درجه علمی
میتوانند در طول یک نیمسال داشته باشند ،را بر حسب واحد وارد نمایید.
• حداقل تعداد واحد تئوری :حداقل تعداد واحد تئوری که اساتید با این درجه علمی
میتوانند در طول یک نیمسال داشته باشند ،را بر حسب واحد وارد نمایید.
• حداکثر تعداد واحد عملی :حداکثر تعداد واحد عملی که اساتید با این درجه علمی
میتوانند در طول یک نیمسال داشته باشند ،را بر حسب واحد وارد نمایید.
• حداقل تعداد واحد عملی :حداقل تعداد واحد عملی که اساتید با این درجه علمی
میتوانند در طول یک نیمسال داشته باشند ،را بر حسب واحد وارد نمایید.
• حداکثر تعداد واحد :حداکثر تعداد واحد که اساتید با این درجه علمی میتوانند در
طول یک نیمسال داشته باشند ،را بر حسب واحد وارد نمایید.
• حداقل تعداد واحد :حداقل تعداد واحد که اساتید با این درجه علمی میتوانند در
طول یک نیمسال داشته باشند ،را بر حسب واحد وارد نمایید.
• با کلیک بر روی دکمه ثبت پنجره موفقیت با عنوان «ثبت با موفقیت انجام شد» ظاهر
میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ثبت میکند و به صفحه
لیست درجه علمی باز میگردد( .تصویر )66

تصویر 66
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ویرایش درجه علمی:

فصل اول -مدیریت استاد

با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش درجه علمی وارد

میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت شده است را ویرایش نمایید( .تصویر )67

تصویر 67

با کلیک بر روی دکمه

پنجره موفقیت با عنوان «عملیات ویرایش با موفقیت انجام

شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ویرایش میکند و
به صفحه لیست درجه علمی باز میگردد.
حذف درجه علمی:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» درجه علمی مورد نظر حذف خواهد شد و در صورتی
که گزینه «خیر» را انتخاب نمایید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست درجه علمی باز
میگردد .نکته :توجه کنید که در صورت حذف درجه علمی ،چنانچه دادهای وابسته به آن در
سیستم ثبت شده باشد نیز حذف خواهد شد( .تصویر )68

تصویر 68
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فصل دو -اطالعات پایه نیمسال

➢

فصل دو-اطالعات پایه نیمسال

53

❖ مدیریت نیمسال:

فصل دو -مدیریت نیمسال

در سامانه برنامهریزی هفتگی بوستان قابلیتی وجود دارد به نام مدیریت نیمسال که
قبل از آموزش این قابلیت به تعریف نیمسال پرداخته میشود؛ هر سال تحصیلی تشکیل
شده از دو نیمسال است که نامگذاری آن با توجه به عدد سال انجام میگیرد؛ مثال ،سال
تحصیلی  96تشکیل شده از دو نیمسال مهر  96و بهمن  96که برنامهریزی هفتگی در هر
کدام از آنها با توجه محدودیتهای وارد شده متفاوت است؛
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه نیمسال  مدیریت نیمسال (تصویر )69

تصویر 69

در این صفحه لیستی از نیمسالهای موجود در دانشگاه را مشاهده میشود که
میتوانید هر کدام را ویرایش ،حذف یا فعال نمایید( .تصویر )70

تصویر 70
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ایجاد نیمسال:

فصل دو -مدیریت نیمسال

برای ایجاد نیمسال جدید میتوانید با کلیک بر روی دکمه ایجاد که در گوشه سمت
چ  ،باا وجود دارد ،نیمسال موردنظر را ایجاد کنید .در صفحه ایجاد نیمسال اطالعات پایهای
را باید وارد نمود که بعضی از آنها در قسمت تعاریف توضیح داده شدهاند( .تصویر )71

تصویر 71

• نام نیمسال  :نام موردنظر نیمسال را وارد نمایید.
• سال  :سال تحصیلی موردنظر را وارد نمایید.

• نیمسال سطح دسترسی بااتر  :نیمسال سطح دسترسی بااتر را انتخاب نمایید.
نیمسال سطح دسترسی بااتر:
در سامانه بوستان برای هماهنگی بین پردیسها ،دانشکدهها میتوانید با تعیین
نیمسال برای کل دانشگاه هماهنگی ازم را بین پردیسها و  ...به دست آورید که این مهم
با تعیین نیمسال سطح دسترسی بااترمحقق میشود ،یعنی با انتخاب نیمسال سطح دسترسی
بااتر محدودیت دانشکده یا پردیس ،تابع محدودیت کلی که برای دانشگاه ایجاد کردهاید،
می شود؛ مثال ،روز ،ساعت ،زمان ناهار و نماز ،اعمال محدودیت برای همهی اساتید ،اعمال
محدودیت برای همهی دانشجویان و  ...فقط توسط نیمسال با بااترین سطح دسترسی ممکن
محقق خواهد شد.
با کلیک بر روی دکمه ثبت نیمسال موردنظر ثبت میشود .همچنین با کلیک بر روی دکمه
بازگشت به لیست ،بدون ثبت اطالعات نیمسال به صفحه قبل بازگشت داده میشوید.
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ویرایش نیمسال:

فصل دو -مدیریت نیمسال

تصویر 72

باکلیک بر روی دکمه

که در قسمت عملیات وجود دارد میتوانید ،اطالعات نیمسال

موردنظر را در صورت لزوم ویرایش نمایید .در صفحه ویرایش فقط فیلدهای نام ،سال و
نیمسال سطح دسترسی بااتر قابل ویرایش میباشند( .تصویر )72
• نام نیمسال  :نام موردنظر نیمسال را ویرایش نمایید.
• سال  :سال تحصیلی موردنظر را ویرایش نمایید.
• نیمسال سطح دسترسی بااتر  :نیمسال سطح دسترسی بااتر را ویرایش نمایید.
حذف نیمسال :

تصویر 73

با کلیک بر روی این دکمه حذف از قسمت عملیات میتوانید نیمسال مورد نظر را حذف نمایید،
ازم به ذکر است با حذف نیمسال دادههای مربوط به نیمسال حذف خواهد شد.
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فعالسازی نیمسال :

فصل دو -مدیریت نیمسال

هر دانشکده در ابتدای هر ترم برای انجام برنامهریزی باید یک نیمسال جدید تعریف
نماید ،سپس تمامی پردازشهای ازم را بر روی آن انجام دهد تا در نهایت یک برنامهریزی
هفتگی جدید داشته باشد .از جمله پردازشهایی که باید روی نیمسال جهت انجام
برنامهریزی اجرا نماید عبارتند از :به روزرسانی دروس ،اساتید ،اتاقها ،ساختمانها و غیره.
در نتیجه باید از بین تمام نیمسالهای موجود مربوط به دانشکده نیمسال جاری را انتخاب و
فعال نماید تا تمام تغییرات را بتواند بر روی اطالعات آن نیمسال خاص اعمال نماید.
برای فعالسازی نیمسال با کلیک بر روی دکمه

نیمسال موردنظر را فعال ،که با

نمایش دادن پنجره «نیمسال مورد نظر با موفقیت انجام شد» روبرو میشوید و با کلیک بر
روی دکمه «تایید» به صفحه لیست نیمسال برگردانده میشوید.
هر دانشکده با توجه به ضوابط خود مستلزم تعریف روزها و ساعتهای موردنظر خود
در هفته میباشد ،که برای انجام اینکار باید بر روی

کلیک نماید تا صفحهی لیست

روزهای هفته نمایان گردد .درصورت مشابه بودن روزهای هفته در نیمسالهای مختلف یک
دانشکده با تعریف در یک نیمسال میتوان آن را به نیمسالهای دیگر کپی نمود.

تصویر 74

با کلیک بر روی دکمه ایجاد وارد صفحه ایجاد روز هفته می شوید که با توجه به
ضوابط میتوان روزهای هفته و روزهای مربوط به آزمون را ایجاد نمود.
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فصل دو -مدیریت نیمسال

برای تعریف روزهای آزمون باید ،فیلد آزمون که در تصویر مشاهده مینمایید را
عالمت زنید .فیلدهای دیگر به شرح زیر میباشد:
• نام روز :نام روز هفته را وارد نمایید.
• شماره ترتیب  :شماره ترتیب روز را مشخص نمایید.
شماره ترتیب:
در بعضی از دانشکدهها ممکن است ترتیب شروع روزهای هفته متفاوت باشد و
اولین روز برای برنامهریزی آنها شنبه نباشد؛ برای رعایت ترتیب روزهای هفته طبق نظر هر
دانشکده به آن روز شمارهای اختصاص مییابد و سامانه به ترتیبی که روزها شماره گذاری
میشوند آنها را در نظر میگیرد .حال اگر کاربر یک روز خاصی را در هفته یا در آزمونها
فراموش کند بدون اینکه نیاز به وارد کردن دوباره روزها از ابتدا باشد کافی است برای آن
روز شماره ترتیبی بین روزهای قبل و بعدش را تعریف نماید .در چنین حالتی سامانه قابلیت
پذیرش اعداد اعشاری را دارا میباشد؛ مثال ،کاربر روز دوشنبه که بین یکشنبه و سه شنبه
وجود دارد را برای هفته فراموش کرده است ،برای اینکه از ابتدا دوباره روزها را وارد نکند
کافی است با اضافه کردن روز دوشنبه و رفتن به گزینه شماره ترتیب و وارد کردن عددی
(صحیح یا اعشاری) بین شمارهی روزهای یکشنبه و سه شنبه را وارد نماید .در نهایت با
کلیک کردن دکمه ثبت تمام تغییرات را اعمال نمایید در غیر این صورت با دکمه بازگشت
میتوانید به صفحه قبل باز گردید( .تصویر )75
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فصل دو -مدیریت نیمسال

تصویر 75

لیست ساعتهای کالسی:
در سامانه بوستان باید ساعتهایی را که مد نظر دانشگاه یا دانشکده برای تشکیل
کالس وجود دارد را تعیین کنید که برای اینکار بر روی دکمه

کلیک کرده و وارد صفحه

زیر میشوید( .تصویر )76

تصویر 76

برای ایجاد ساعتهای روزانه دانشگاه از دکمه

استفاده میکنید و با کلیک بر

روی آن به صفحه زیر میروید.
• شماره ترتیب :شماره ترتیب موردنظر را وارد نمایید.
• ساعت :ساعت موردنظر را با توجه به نمونه آوردهشده وارد نمایید.
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• آزمون:

فصل دو -مدیریت نیمسال

اگر آزمونی در این ساعت قرار است برگزار شود ،آن را تیک دار نمایید.
با وارد نمودن فیلدهای باا و کلیک کردن دکمه ثبت ساعتهای مورد نظر را میتوانید
ثبت نمایید و برای بازگشت به صفحه قبل میتوانید از دکمه بازگشت استفاده نمایید.
برای ویرایش کردن هر یک از ساعتها میتوانید بر روی دکمه

کلیک نمایید و

تمامی اطالعات مربوطه را ویرایش نمایید.همچنین جهت حذف هر کدام از ساعتها از دکمه
استفاده نمایید( .تصویر )77

تصویر 77

زمانهای ناهار و نماز :
همه دانشگاههای اسالمی یک یا چند ساعت را جهت برگزاری ناهار و نماز مشخص
مینمایند که سامانه بوستان این امکان را دارد که بتوان این محدویت زمانی را برای کلیه
دانشگاه و دانشکده و پردیس اعمال کرد .باید توجه داشت با اعمال این محدودیت زمانی و
تایید نمودن آن هی کالسی در این ساعت برنامهریزی نمیشود پس اگر بخواهید کالسی در
این ساعات برگزار شود باید دقت کافی در مورد اعمال این محدویدت داشته باشید.
با کلیک بر روی دکمه

وارد لیست زمان های ناهار نماز می شوید( .تصویر )78
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فصل دو -مدیریت نیمسال

تصویر 78

با کلیک بر روی دکمه ایجاد میتوانید محدودیت زمانهای ناهار و نماز را ایجاد کنید
(توجه داشته باشید بعد از اعمال و ثبت زمان ناهار و نماز امکان برگزاری هی گونه کالس،
آزمون و غیره در این ساعت نمیباشد ،پس اگر در زمان ناهار و نماز کالسی برگزار میشود
این محدودیت را اعمال نکنید).
برای مشخص کردن زمان ناهار و نماز در تصویر زیر اگر روی هر کدام از ستونها
کلیک نمایید ،آن ساعت جهت برگزاری ناهار و نماز تعیین میشود و سامانه در آنزمان هی
کالسی را در طول روزهای هفته برگزار نمینماید( .تصویر )79

تصویر 79

همچنین در تصویر زیر مشاهده میشود که ساعت ناهار و نماز را برای روزهای آزمون
هم میتوان تعیین نمود.
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فصل دو -مدیریت نیمسال
تصویر 80

تصویر 81

با کلیک بر روی دکمه

میتوان محدودیت زمان ناهار و نماز رابه تفکیک روز

ویرایش نمود( .تصویر )81
با کلیک بر روی دکمه

میتوانید محدودیت زمانی ناهار و نماز را به تفکیک روز

حذف نمایید.
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❖ دروس دانشکده:

فصل دو -دروس دانشکده

هر دانشکده در ابتدای کار با سامانه باید لیست کلیه دروس مربوط به دانشکده و
دروس نیمسال را با استفاده از فایل  XMLوارد سامانه نماید .فقط با وارد کردن یکبار این
اطالعات در سامانه در نیمسالهای بعد امکان ویرایش نمودن و کپی کردن به نیمسالهای
مختلف وجود دارد.
نحوه دسترسی:
اطالعات پایه نیمسال دروس دانشکده (تصویر )82

تصویر 82

در این قسمت لیست کلیه دروس نیمسال فعال را مشاهده میشود .همچنین دراین
قسمت همانند سایر صفحات امکان ویرایش ،ایجاد و حذف دروس وجود دارد( .تصویر )83
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فصل دو -دروس دانشکده
تصویر 83

با کلیک بر روی دکمه ایجاد وارد صفحه جدید میشوید و اطالعات را طبق دادههای
دانشکده وارد نمایید( .تصویر )84

تصویر 84
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برای ایجاد درس جدید باید اطالعات خواسته شده را وارد نمایید ،که بعضی از این

فصل دو -دروس دانشکده

اطالعات طبق بخش تعاریف در سامانه موجود میباشد و نیازی به ورود دوبارهی آنها
نمیباشد .سایر فیلدهای به شرح زیر میباشند:
• درس :لیست کشویی حاوی نام کل دروس دانشکده میباشد که درس مورد نظر را
میتوان از بین آنها انتخاب نمود.
• تعداد جلسه در هفته :باید تعداد جلسات درس مشخص را در طول هفته وارد نمایید.
• تعداد واحد عملی :اگر درس موردنظر دارای واحد عملی باشد باید تعداد آن در این
فیلد وارد گردد.
• تعداد واحد تئوری :تعداد واحدهای تئوری دروس را در این فیلد وارد نمایید.
• حداقل روز بین جلسات در هفته :اگر تعداد جلسات درس موردنظر بیشتر از یک
جلسه در هفته باشد ،طبق قوانین دانشکده گاهی بین جلسات باید حداقل یک روز و
حداکثر چند روز فاصله وجود داشته باشد ،در این حالت برای مشخص کردن حداقل
یک روز باید عدد یک را وارد نمایید .همچنین اگر نیازی به فاصله وجود نداشته باشد
و جلسات درس را بتوان در یک روز برگزار نمود عدد صفر را وارد نمایید .برای
فاصلههای بیشتر نیز این عدد بیشتر میگردد؛ مثال :اگر این فیلد با عدد یک پر شود،
جلسه اول درس با فرض برگزاری در روز شنبه باشد ،جلسه دوم میتواند روز یکشنبه
و یا روزهای آتی برگزار گردد و فقط در روز شنبه برگزار نمیشود.
• الگوی ساعت جلسه :برای دروسی که تعداد جلسات آنها بیشتر از یک است باید در
این فیلد مدت برگزاری هر جلسه مشخص گردد؛ مثال ،اگر تعداد جلسات برابر با یک
باشد در این فیلد فقط یک عدد وارد مینمایید؛ مثال 2 ،این یعنی درس موردنظر یک
جلسه دو ساعته در طول هفته میباشد .حال اگر تعداد جلسات در هفته برابر با دو
باشد ،این فیلد باید به شکل  2+1پر شود؛ به این معنی که این درس در طول هفته
یک جلسه یک ساعته و یک جلسه دو ساعته دارد .طبق همین روال اگر تعداد جلسات
بیشتر باشد باید مدت هر کدام از جلسات جداگانه تعیین و با عالمت  +از یکدیگر جدا
گردند.
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• تعداد ساعت آزمون :در این فیلد مدت ساعت برگزاری آزمون هر درس مشخص

فصل دو -دروس دانشکده

میگردد.
• نوع درس :در این فیلد نوع درس موردنظر را از لیست کشویی انتخاب نمایید و با
کلیک کردن روی دکمه « افزودن به لیست» نوع را برای درس مشخص نمایید.
در نهایت با کلیک بر روی دکمه ثبت میتوانید درس مورد نظر را اضافه نمایید .در
غیر این صورت میتوانید با کلیک بر روی دکمه بازگشت به صفحه قبل باز گردید.
تمامی اطالعاتی که در لیست دروس مشاهده مینمایید با استفاده از دکمه

قابل

ویرایش میباشد( .تصویر )85

تصویر 85

اتاقهای منتخب درس:
با کلیک بر روی دکمه

لیست اتاقهای منتخب هر درس را میتوانید مشاهده

نمایید.
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فصل دو -دروس دانشکده

تصویر 86

در این صفحه امکان ایجاد اتاق منتخب برای درس وجود دارد .با کلیک کردن بر روی
دکمه ایجاد به صفحه زیر وارد میشوید( .تصویر )87

تصویر 87

نام درس موردنظر ،نام دانشگاه ،پردیس ،دانشکده در این صفحه قابل مشاهده می
باشد.
• درصد :در این فیلد میزان درصد اعمال این محدودیت را میتوانید برای درس
مشخص نمایید.
• ساختمان :از بین ساختمانهای دانشکده که تعریف شده است ،ساختمان مورد نظر را
انتخاب نمایید.
• اتاق :از بین اتاقهای موجود میتوانید اتاق موردنظرتان را انتخاب نمایید.
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با کلیک کردن بر روی دکمه «افزودن به لیست» میتوانید اتاقهایی که برای تشکیل

فصل دو -اساتید دانشکده

کالس این درس مشخص مناسب میباشد را اضافه نمایید و با توجه به درصدی که مشخص
نمودید در برنامه ریزی این اتاقها برای کالس در نظر گرفته میشود.
جستجوی درس:
با کلیک کردن بر روی دکمه

میتوانید درس مورد نظرتان از بین کلیه دروس به

راحتی پیدا نمایید .توجه داشته باشید که جست و جو می توان براساس هر یکی از گزینهها
و یا تمامی گزینههای

مشاهده شده در تصویر زیر صورت پذیرد( .تصویر )88

تصویر 88

❖ اساتید دانشکده:
در این صفحه لیست اساتید دانشکده مربوط به نیمسال فعال قابل مشاهده میباشد
و امکان ویرایش ،ایجاد ،حذف و جستجو وجود دارد.
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نحوه دسترسی:

فصل دو -اساتید دانشکده

اطالعات پایه نیمسال  اساتید دانشکده (تصویر )89

تصویر 89

صفحهی جدیدی نمایش داده میشود که طبق شکل زیر در آن امکان مشاهده لیست
اساتید وجود دارد( .تصویر )90

تصویر 90
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ایجاد استاد:

فصل دو -اساتید دانشکده

با کلیک بر روی دکمه ایجاد میتوان استاد جدیدی ایجاد نمود .در این صفحه باید
اطالعات مربوط به استاد را وارد نمایید و در نهایت با استفاده از دکمه ثبت آن را به لیست
اضافه نمایید .در غیر این صورت با کلیک روی دکمه بازگشت ،بدون ثبت اطالعات به صفحه
قبل باز میگردد.

تصویر 91

• استاد :نام استاد مورد نظر را وارد نمایید.
• درجه علمی :درجه علمی استاد را باید انتخاب نمایید.
دیگر فیلدها را باید طبق بخش تعاریف در سیستم وارد نمایید.
جستجو استاد:
با کلیک بر روی دکمه

اسم و یا کد استاد موردنظر را وارد کرده و دکمه جستجو را

کلیک نمایید ،با انتخاب این گزینه میتوانید لیست استاد مورد نظر را مشاهده نمایید.
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فصل دو -اساتید دانشکده

تصویر 92

ویرایش استاد:
در هر سطر از جدول در قسمت عملیات امکان ویرایش اساتید وجود دارد .با کلیک
بر روی دکمه

صفحه جدیدی باز میشود و تمامی فیلدهای اطالعاتی که قبال ثبت نمودهاید

را می توانید ویرایش نمایید .بعد از ویرایش اطالعات جهت ثبت اطالعات باید بر روی دکمه
«ذخیره» کلیک نمایید تا پیغام «عملیات با موفقیت ثبت گردید» نمایش داده شود.

(تصویر

)93

تصویر 93

با استفاده از دکمه حذف در قسمت عملیات میتوانید هر کدام از اساتید را از لیست
حذف نمایید.
با استفاده از دکمه

میتوانید لیست اتاقهای منتخب مربوط به هر استاد را

مشاهده نمایید و برای هر کدام از اساتید اتاق خاصی را در نظر بگیرید .برای تعریف اتاق
منتخب برای یک استاد بعد از وارد شدن به صفحه لیست اتاقهای منتخب استاد با استفاده
از دکمه ایجاد اتاق جدید را انتخاب نمایید.
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تصویر 94

در قسمت پایین این صفحه ابتدا ساختمان موردنظر را از بین ساختمانهای مربوط به
دانشکده انتخاب نمایید و سپس از بین اتاقهای مربوط به ساختمان انتخاب شده ،اتاق مورد
نظر را انتخاب نمایید .در نهایت با استفاده از دکمه «افزودن به لیست»  ،اتاق منتخب را
اضافه نمایید و دکمه «ثبت» را کلیک نمایید .توجه داشته باشید که در این صفحه از قسمت
پایین میتوان اتاق منتخب را حذف نمود.
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➢

فصل سه  -مدیریت کالسها
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❖ جدول تالقی دروس:

فصل سه -جدول تالقی

در اکثر دانشگاههای بزرگ قبل از شروع ترم باید پیش ثبت نام انجام شود تا تعداد
متقاضی هر درس مشخص شود و سپس با توجه به درسهای مشترک دانشجویان و تعداد
متقاضی آن درس ،برنامه کالس را به صورتی طراحی میکنند که دانشجویان بتوانند دروس
درخواستی را انتخاب کنند .تمامی دروس به همراه تعداد متقاضی و درسهایی که در تداخل
هستند در ماتریسی درج میشود که به آن جدول تالقی میگویند.
نحوه دسترسی:
مدیریت کالسها  جدول تالقی دروس (تصویر )95

تصویر 95

در این صفحه لیست جدول تالقی دروس مربوط به نیمسال فعال را میآورد که در
صورت نیاز میتوان هر کدام را ویرایش یا حذف نمود( .تصویر )96
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فصل سه -جدول تالقی
تصویر 96

ویرایش جدول تالقی:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش جدول تالقی دروس

وارد میشوید و میتوانید اطالعات قبلی را ویرایش کنید( .تصویر )97

تصویر 97

• دانشگاه :در لیست مربوطه نام دانشگاه را وارد نمایید.
• پردیس :در لیست مربوطه نام پردیسهای زیر نظر دانشگاه را وارد نمایید.
• دانشکده :در لیست مربوطه نام دانشکدههای زیر نظر پردیس و دانشگاه را وارد
نمایید.
• نیمسال :در لیست مربوطه نیمسال دانشکده انتخاب شده را میآورد.
• درس اول :درس اول مورد نظر را از لیست مربوطه انتخاب کنید.
• درس دوم :درس دوم مورد نظر را از لیست مربوطه انتخاب کنید.
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• تعداد :تعداد تداخل (تعداد دانشجویانی که هر دو درس را انتخاب کردند) بین

فصل سه -جدول تالقی

دروس مربوطه را وارد کنید.
با کلیک بر روی دکمه

پنجره موفقیت با عنوان «عملیات ویرایش با موفقیت انجام

شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ویرایش میکند و
به صفحه لیست جدول تالقی دروس باز میگردد.
کلیک نمایید؛ بدون ثبت اطالعات ،به

نکته :در صورتی که روی دکمه
صفحه لیست جدول تالقی دروس باز میگردد.
حذف جدول تالقی:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ با کلیک بر روی گزینه «بلی» جدول تالقی مورد نظر حذف خواهد شد و در صورتی
که گزینه «خیر» را انتخاب کنید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست جدول تالقی دروس باز
میگردد.

تصویر 98

لیست ویرایش کالسهای ایجاد شده برای دروس:
با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و در سمت چ

قرار دارد ،لیست

ویرایش کالسهای ایجاد شده برای دروس آورده میشود و در صورت نیاز میتوانید
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کالسهای ایجاد شده در گروههای مختلف را ویرایش (ثبت استاد یا اساتید ،ثبت دانشجویان

فصل سه -جدول تالقی

و ثبت محدودیت برای کالس مورد نظر) کنید.

تصویر 99

• استاد :استاد مورد نظر را از لیست انتخاب و با کلیک بر دکمه «افزودن به لیست»
آن را به لیست اضافه نمایید.
• دانشجویان کالس :پردیس ،دانشکده ،گروه ،مقطع تحصیلی و ترم را از لیست انتخاب
و با کلیک بر دکمه «افزودن به لیست» موارد مورد نظر را به لیست اضافه نمایید.
• محدودیت کالس :نوع محدودیت و درصد محدودیت را انتخاب و با کلیک بر دکمه
«افزودن به لیست» موارد مورد نظر را به لیست اضافه نمایید.
• در قسمت پایین صفحه لیست ویرایش محدودیتهای ایجاد شده برای دروس را
نمایش میدهد که در صورت نیاز میتوان درصد محدودیت هر کدام از دو کالس را
کم یا زیاد نمود.
نکته :درصد محدودیتها بر اساس متقاضی هر کدام از دو کالس ثبت شده است؛
برای مثال اگر دو درس با درصد 100اعمال شده بودند بدان معناست که تعداد متقاضیانی
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که هر دو درس را پیش ثبت نام کردند زیاد بوده لذا به هی عنوان این دو درس نباید با

فصل سه -جدول تالقی

هم تداخل داشته باشند.

تصویر 100

اجرا ویرایش کالسهای جدول تالقی:

با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و سمت چ

قرار دارد پنجره موفقیت

با عنوان «عملیات ویرایش با موفقیت انجام شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه
«تایید» اطالعات درج شده را ویرایش میکند و به صفحه لیست جدول تالقی دروس باز
میگردد.
بازگشت به لیست جدول تالقی دروس:
با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و سمت چ

قرار دارد بدون ثبت تغییرات،

به صفحه لیست جدول تالقی دروس باز میگردد.
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ایجاد کالس برای تمامیموارد:

فصل سه -جدول تالقی

با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و در سمت چ

قرار دارد ،لیست ایجاد

کالس برای دروس نمایش داده میشود که شامل سه قسمت زیر میباشد.

تصویر 101

در این قسمت لیست عدم ایجاد کالس نشان داده میشود که میتوان در شرایط
خاص کالس مربوطه را انتخاب و تشکیل کالس دهید.
نکته :در شرایطی که کالس به حداقل ظرفیتی که تعیین شده نرسد ،سامانه کالس
تشکیل نمیدهد؛ مثال :برای دانشجویانی که ترم آخر هستند و کالس مربوطه به حد نصاب
نرسیده است میتوان با استفاده از این گزینه کالس را تشکیل داد.
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فصل سه -جدول تالقی
تصویر 102

در این قسمت لیست کالسها نمایش داده میشود و در صورت نیاز میتوان اطالعات
کالسهای ایجاد شده در گروههای مختلف را ثبت (ثبت استاد یا اساتید ،ثبت دانشجویان و
ثبت محدودیت برای کالس مورد نظر) نمود( .تصویر )102
• استاد :استاد موردنظر را از لیست انتخاب و با کلیک بر دکمه «افزودن به لیست»
آن را به لیست اضافه نمایید.
• دانشجویان کالس :پردیس ،دانشکده ،گروه ،مقطع تحصیلی و ترم را از لیست
انتخاب و با کلیک بر دکمه «افزودن به لیست» موارد مورد نظر را به لیست اضافه
نمایید.
• محدودیت کالس :نوع محدودیت و درصد محدودیت را انتخاب و با کلیک بر دکمه
«افزودن به لیست» موارد موردنظر را به لیست اضافه نمایید.
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تصویر 103

در این قسمت لیست ایجاد محدودیت برای دروس را نمایش داده میشود که در
صورت نیاز میتوان درصد محدودیت هر کدام از دو کالس را کم یا زیاد نمود( .تصویر )103
نکته :درصد محدودیتها براساس متقاضی هر کدام از دو کالس ثبت شده است؛
مثال :درس فیزیک هستهای  1و آزمایشگاه فیزیک هستهای با درصد محدودیت
 100اعمال شدهاند؛ تعداد متقاضیانی که هر دو درس را پیش ثبت نام کردهاند زیاد بوده
لذا به هی عنوان این دو درس نباید با هم تداخل داشته باشند.
اجرا ایجاد کالسهای جدول تالقی:
با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و سمت چ

قرار دارد پنجره موفقیت

با عنوان «عملیات ثبت با موفقیت انجام شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه « تایید»
اطالعات درج شده را ثبت میکند و به صفحه لیست جدول تالقی دروس باز میگردد.
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بازگشت به لیست جدول تالقی دروس:

فصل سه -جدول تالقی

با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و سمت چ

قرار دارد بدون ثبت

تغییرات ،به صفحه لیست جدول تالقی دروس باز میگردد.
ایجاد کالس:
با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و سمت چ

ایجاد کالس میشوید .این دکمه همانند دکمه

قرار دارد وارد صفحه

عمل میکند با این تفاوت که این دکمه

برای یک یا چندین نمونه موردنظر از جدول تالقی بوده ولی دکمه قبلی برای تمامی موارد
جدول تالقی میباشد.
ایجاد جدول تالقی دروس:
با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و سمت چ

قرار دارد واردصفحه ایجاد

جدول تالقی دروس میشوید و میتوانید به صورت دستی اطالعات جدول تالقی را ثبت
نمایید.

تصویر 104

• دانشگاه :از لیست مربوطه نام دانشگاه را انتخاب نمایید.
• پردیس :از لیست مربوطه نام پردیسهای زیر نظر دانشگاه را انتخاب نمایید.
• دانشکده :از لیست مربوطه نام دانشکدههای زیر نظر پردیس و دانشگاه را
انتخاب نمایید.
• نیمسال :در لیست مربوطه نیمسال دانشکده انتخاب شده نمایش داده میشود.
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• درس اول :درس اول مورد نظر را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.

فصل سه -جدول تالقی

• درس دوم :درس دوم مورد نظر را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.
• تعداد :تعداد تداخل (تعداد دانشجویانی که هر دو درس را انتخاب کردند) بین
دروس مربوطه را وارد نمایید.
با کلیک بر روی

پنجره موفقیت با عنوان «عملیات ثبت با موفقیت انجام شد» ظاهر

میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ثبت میکند و به صفحه لیست
جدول تالقی دروس باز میگردد.
نکته :در صورتی که

را کلیک نمایید؛ بدون ثبت اطالعات ،به صفحه لیست

جدول تالقی دروس باز میگردد.
جستجو جدول تالقی دروس:
با کلیک بر روی دکمه

که در باای صفحه و در سمت راست قرار دارد صفحه

جستجو در باای لیست جدول تالقی نشان داده میشود که میتوانید جدول تالقی مورد نظر
را جستجو کنید.

تصویر 105

• دانشگاه :نام دانشگاه موردنظر برای جستجو در لیست جدول تالقی دروس را وارد
نمایید.
• پردیس :نام پردیس موردنظر برای جستجو در لیست جدول تالقی دروس را وارد
نمایید.
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• دانشکده :نام دانشکده موردنظر برای جستجو در لیست جدول تالقی دروس را وارد

فصل سه -مدیریت و ارائه کالسها

نمایید.
• درس اول :نام درس اول موردنظر برای جستجو در لیست جدول تالقی دروس را
وارد نمایید.
• درس دوم :نام درس دوم مورد نظر برای جستجو در لیست جدول تالقی دروس را
وارد نمایید.
• کد درس اول :کد درس اول موردنظر برای جستجو در لیست جدول تالقی دروس را
وارد نمایید.
• کد درس دوم :کد درس دوم موردنظر برای جستجو در لیست جدول تالقی دروس را
وارد نمایید.
با کلیک بر روی دکمه

جستجو را بر اساس هر کدام از گزینههای باا که

پر نمودهاید انجام داده و در قسمت پایین نمایش میدهد.
نکته :توجه داشته باشید که جستجو میتواند براساس یکی از گزینهها یا تمام
گزینهها انجام شود.
❖ مدیریت و ارائه کالسها:
به یادداشته باشید که منظور از کالس ،مجموعهای از درس ،استاد و دانشجویان
میباشد و به مکانی که کالس در آن برگزار میشود ،اتاق گفته میشود.
کالس ها به دو صورت در سامانه ثبت میشوند که نسبت به شرایطی که دانشگاه
دارد میتوان یکی از این موارد را برای ایجاد کالس انتخاب نمود:
• جدول تالقی دروس :همانطور که در قسمت جدول تالقی توضیح داده شد؛ اگر
بخواهید ایجاد کالسها براساس پیش ثبت نام باشد به آن جدول تالقی میگویند.
• ثبت کالس به صورت ترمیک :در صورتی که تداخل کالسها اهمیتی نداشته باشد،
قصد اضافه کردن کالسی را داشته باشید و یا بنا به شرایط دانشگاه ،کالسها براساس
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ترمیک می باشد؛ می توانید به صورت دستی کالسها را ثبت نمایید .برای ثبت دستی

فصل سه -مدیریت و ارائه کالسها

کالسها از قسمت مدیریت و اراده کالسها استفاده میشود.
نحوه دسترسی:
مدیریت کالسها  مدیریت و ارائه کالسها (تصویر )106

تصویر 106

در این صفحه لیست کالسهایی که از جدول تالقی یا به صورت ترمیک ثبت شدهاند
نمایش داده میشود .در صورت نیاز میتوانید هر کدام از کالسها را ویرایش یا حذف
نمایید .توجه داشته باشید که با ایجاد هر کالس ،آزمون مربوط به آن کالس تشکیل میشود
و قابل ویرایش یا حذف نمیباشد.

85

فصل سه -مدیریت ارائه کالسها
تصویر 107

ایجاد کالس:
با کلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید کالس جدید را

ثبت نمایید.

تصویر 108
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در این قسمت از صفحه ابتدا باید مشخصات درس را وارد نمایید.

فصل سه -مدیریت ارائه کالسها

تصویر 109

• کد گروه درسی :کد مربوط به گروه درسی را وارد نمایید.

• دانشگاه :از لیست مربوطه نام دانشگاه را انتخاب نمایید.

• پردیس :از لیست مربوطه نام پردیسهای زیر نظر دانشگاه را انتخاب نمایید.
• دانشکده :از لیست مربوطه نام دانشکده مورد نظر را انتخاب نمایید.

• نیمسال :در صورت فعال بودن نمیسال مربوطه ،به صورت خودکار نمایش داده
میشود.

• درس دانشکده :درس مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.

• بعد از این کالس ،هی کالسی ارائه نشود :با انتخاب این گزینه ،سامانه هنگام
برنامهریزی ،کالسی را بعد از آن ارائه نمیدهد.
در این قسمت میتوانید ،استاد یا اساتید ازم برای کالس مورد نظر را انتخاب و با
زدن دکمه «افزودن به لیست» به جدول اضافه نمایید(.تصویر )112
• استاد دانشکده :استاد مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.

تصویر 112

در این قسمت میتوانید دانشجویان مربوطه را برای کالس مورد نظر انتخاب نمایید.
(منظور از دانشجو؛ گروه ،مقطع و ترم دانشجویان یک دانشکده میباشد)  .بعد از وارد نمودن
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اطالعات زیر با زدن دکمه «افزودن به لیست» دانشجویان انتخاب شده برای کالس در نظر

فصل سه -مدیریت ارائه کالسها

گرفته میشوند(.تصویر )113
• پردیس :پردیس موردنظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• دانشکده :دانشکده موردنظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• گروه :گروه موردنظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• مقطع تحصیلی :مقطع تحصیلی موردنظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• ترم :ترم موردنظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.

تصویر 113

قسمت بعدی ،با توجه به اطالعات پایه مربوط به درس انتخاب شده پر میشود که در
صورت نیاز میتوانید حذف یا به جدول اضافه نمایید(.تصویر )114
• مدت زمان :مدت زمان ازم برای ارائه کالس بر حسب ساعت را وارد نمایید.
• آزمون :در صورتی که این گزینه انتخاب شود مدت زمان وارد شده بر اساس آزمون
ثبت خواهد شد.
• عملی :در صورتی که این گزینه انتخاب شود مدت زمان وارد شده بر اساس کالس
عملی ثبت خواهد شد.

تصویر 114
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در این قسمت براساس نوع درس و اطالعاتی که قبال ثبت شده است به صورت
خودکار محدودیتهایی درج میشود که در صورت نیاز میتوانید موردی به آنها اضافه و یا
حذف نمود.
• نوع محدودیت :نوع محدودیت را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• درصد محدودیت :در این فیلد باید درصد اعمال محدودیت را وارد نمایید (در
صورتی که  100وارد کنید محدودیت مورد نظر حتما در برنامهریزی اعمال خواهد شد
و در صورتی که کمتر از  100باشد؛ اگر با محدودیتی تداخل داشته باشد بنا به درصدی
که انتخاب کردهاید ،محدودیتی که درصد بااتر داشته باشد اعمال خواهد شد).

تصویر 110

با کلیک بر روی دکمه

پنجره موفقیت با عنوان«ثبت با موفقیت انجام شد» ظاهر

میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ثبت میکند و به صفحه لیست
کالسها باز میگردد.
نکته :در صورتی که روی دکمه

کلیک نمایید؛ بدون ثبت اطالعات ،به صفحه

لیست کالسها باز میگردد.
ویرایش کالس:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش کالس وارد میشوید

و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت کردهاید را ویرایش نمایید.
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فصل سه -مدیریت ارائه کالسها
تصویر 111

در این صفحه میتوان اطالعاتی که قبال برای کالس ثبت شده است را ویرایش نمود.
این اطالعات از قبیل :کد گروه درسی ،مدت زمان تشکیل کالس یا آزمون آن ،اساتید،
دانشجویان و محدودیتهای تعریف شده میباشد .توجه داشته باشید که در اینجا فیلدهای
دانشگاه ،پردیس ،دانشکده ،نیمسال و درس دانشکده غیرفعال است و قابل تغییر
نمیباشند( .تصویر )111
• کد گروه درسی :کد گروه درسی را میتوانید ویرایش نمایید.
• بعد از این کالس ،هی کالسی ارائه نشود :با انتخاب این گزینه ،سامانه هنگام
برنامهریزی ،کالسی را بعد از آن ارائه نمیدهد.
• مدت زمان :مدت زمان ازم برای ارائه کالس بر حسب ساعت را ویرایش نمایید.
• آزمون :مدت زمان ازم برای آزمون کالس را با انتخاب این گزینه میتوانید ویرایش
نمایید.
• استاد دانشکده :استاد مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• پردیس :پردیس مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• دانشکده :دانشکده مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• گروه :گروه موردنظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
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• مقطع تحصیلی :مقطع تحصیلی موردنظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
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• ترم :ترم موردنظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• نوع محدودیت :نوع محدودیت را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• درصد محدودیت :درصد اعمال محدودیت را ویرایش نمایید.
با کلیک بر روی دکمه

پنجره موفقیت با عنوان «عملیات ویرایش با موفقیت انجام

شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ویرایش میکند و
به صفحه لیست کالسها باز میگردد.
نکته :در صورتی که دکمه

را کلیک نمایید؛ بدون ویرایش اطالعات ،به صفحه

لیست کالسها باز میگردد.
حذف کالس:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» کالس مورد نظر حذف خواهد شد و در صورتی که
گزینه «خیر» را انتخاب کنید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست کالسها باز میگردد.

تصویر 112

نکته :توجه داشته باشید که در صورت حذف کالس ،چنانچه دادهای وابسته به آن در
سیستم ثبت شده باشد نیز حذف خواهد شد.
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لیست گروه اتاقهای منتخب کالس:
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لیست گروه اتاقهای منتخب کالس نشان داده میشود و

با کلیک بر روی دکمه

میتوانید اتاقی را برای کالس مربوطه حذف ،ویرایش یا اضافه نمایید.

تصویر 113

ایجاد گروه اتاقهای منتخب کالس:

تصویر 114

باکلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید اتاق جدید را برای

کالس مربوطه ثبت نمایید.
نکته :توجه کنید که فیلد کالس و نام دانشکده غیر فعال است و قابل تغییر نمیباشد.
• درصد  :درصد اعمال محدودیت را وارد نمایید (در صورتی که عدد  100وارد شود،
محدودیت موردنظر حتما در برنامهریزی اعمال خواهد شد و در صورتی که کمتر از
 100باشد؛ اگر با محدودیت دیگری تداخل داشته باشد بنا به درصدی که انتخاب
شده است ،محدودیت با درصد بااتر اعمال خواهد شد).
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با کلیک بر روی

دکمه پنجره موفقیت با عنوان «ثبت با موفقیت انجام شد» ظاهر
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میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ثبت میکند و به صفحه لیست
گروه اتاقهای منتخب کالس باز میگردد.
را کلیک نمایید؛ بدون ثبت اطالعات ،به صفحه لیست

نکته:در صورتی که دکمه

گروه اتاقهای منتخب کالس باز میگردد.
ویرایش گروه اتاقهای منتخب کالس:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش گروه اتاقهای منتخب

کالس وارد میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت شده است را ویرایش نمایید .همچنین
میتوانید اتاقهای جدیدی را برای کالس انتخاب نموده و با زدن دکمه «افزودن به لیست»
آن را اضافه نمایید.

تصویر 115

• درصد  :میزان اعمال درصد محدودیت را ویرایش نمایید.
با کلیک بر روی

دکمه پنجره موفقیت با عنوان «عملیات ویرایش با موفقیت انجام

شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه "تایید" اطالعات درج شده را ویرایش میکند و
به صفحه لیست گروه اتاقهای منتخب کالس باز میگردد.
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را کلیک نمایید؛ بدون ویرایش اطالعات ،به صفحه

نکته :در صورتی که دکمه
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لیست گروه اتاقهای منتخب کالس باز میگردد.
حذف گروه اتاق های منتخب کالس:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» کالس مورد نظر حذف خواهد شد و در صورتی که
گزینه «خیر» را انتخاب کنید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست گروه اتاقهای منتخب
کالس باز میگردد.

تصویر 116

نکته :توجه داشته باشید که در صورت حذف اتاق منتخب ،چنانچه دادهای وابسته به آن در
سیستم ثبت شده باشد نیز حذف خواهد شد.
بازگشت به لیست کالسها:
با کلیک روی دکمه

که در باای صفحه سمت چ

قرار گرفته است ،با اعمال

محدودیت تعریف شده به صفحه لیست کالسها باز میگردد.
جستجو کالس:
با کلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی در باای لیست کالسها باز میشود که

میتوانید کالس مورد نظر را جستجو نمایید.
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تصویر 117

• نام درس :نام درس مورد نظر برای جستجو در لیست کالسها را وارد نمایید.
• نام استاد کالس :نام استاد کالس مورد نظر برای جستجو در لیست کالسها را وارد
نمایید.
با کلیک بر روی این دکمه

جستجو را براساس هر کدام از گزینههای باا

که انتخاب شده است انجام داده و در قسمت پایین نمایش میدهد.
نکته :در صورتی که دکمه

را کلیک نمایید؛ بدون هی عملیالتی ،به صفحه لیست

کالسها باز میگردد.
نکته :توجه داشته باشید که جستجو میتواند براساس یکی از گزینهها یا تمام
گزینهها انجام شود.

❖ مدیریت آزمون:
با باز کردن صفحه مدیریت آزمون لیستی از آزمون ها را میتوانیم مشاهده کنیم که به محض
ایجاد کالس برای دروس دانشکده در قسمت مدیریت و ارایه کالس ایجاد می شوند .
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تصویر199

علت این اتفاق آن است که ما از قبل در فایل اکسل برای هر درسی ساعات کالسی و ساعات
آزمون در نظر گرفتیم یا به صورت دستی هنگام ایجاد کالس برای هردرس ساعت آزمون
دلخواهمان را برای آن درج کردیم یا این اطالعات را از طریق وب سرویس به سامانه داده
ایم.
در لیست مدیریت آزمون در مقابل ساعت آزمون هر درس گزینه تقسیم آزمون وجود دارد.
کاربرد این گزینه

زمانی آشکار می شود که ظرفیت اتاقی که سامانه برای برگزاری این

آزمون در نظر گرفته کمتر از تعداد دانشجویانی باشد که قرار است در این اتاق برای آزمون
حضور یابند.که اگر اینگونه بود در زیر سطر آن آزمون ،پیغامی درون کادر قرمز داده می
شود که ظرفیت اتاق کمتر از تعداد دانشجوی آن آزمون است و امکان ارائه آزمون در این
اتاق وجود ندارد.
که ما با دیدن آن پیغام ،باید کاری کنیم که بخشی از دانشجویان این کالس ،درون
اتاق دیگری همین آزمون را به صورت همزمان(در ساعت و روز یکسان) بدهند .مثال اگر
قرار باشد نصف آن دانشجویان را به اتاق دیگری منتقل کنیم ،باید تعداد تقسیم آزمون را
 2بزنیم .یعنی آزمون مثال  3ساعته ی آن درس در دو مکان به صورت همزمان(در یک ساعت
و یک روز) برگزار شود.که البته بعد از این کار ،برای ارائه همزمان آن دو آزمون در یک روز
و ساعت ،باید محدودیت ارائه دو آزمون در یک ساعت و روز را که یکی از انواع محدودیت
دو یا چند آزمون است ،روی آنها اعمال کنیم.

96

گزینه ویرایش آزمون هم که روبروی سطر هر آزمون وجود دارد برای زمانی است
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که میخواهیم ساعات آزمون آن درس را ویرایش کنیم یا تغییراتی از این دست را اعمال
کنیم و سپس با زدن تیک سبز رنگ ،آن تغییرات را می توانیم روی آن آزمون اعمال کنیم.

تصویر200

حذف آزمون :در هر سطر از لیست آزمونها در قسمت عملیات دکمه

وجود دارد که با

استفاده از آن میتوان آزمون مورد نظر را حذف نمود .توجه داشته باشید که اگر در سامانه
برای این آزمون ،داده وابسته ای وجود داشته باشد ،با حذف آن همه داده های وابسته
مربوط به آن هم حذف می شود.حال اگر بلی را انتخاب کنیم آن آزمون تمام داده های وابسته
آن حذف می شود و اگر گزینه خیر را انتخاب کنیم حذف آزمون اتفاق نمی افتد.

تصویر201
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➢

فصل چهار-محدودیتهای برنامه

فصل چهار-محدودیت های برنامه هفتگی (آزمون)

هفتگی (آزمون)
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❖ استاد:

فصل چهار -زمان عدم دسترسی استاد

از طریق این قسمت تمام محدودیتهایی که هر استاد بخواهد در سامانه تعریف نماید
امکان پذیر میباشد.
• زمانهای عدم دسترسی استاد:
در هر دانشگاه اساتید روزهای مشخصی از هفته را حضور دارند و باید درسهای
مربوط به هر استاد در روز مشخصی قرار گیرد .با استفاده از این محدودیت میتوان زمانهای
عدم دسترسی هر استاد را مشخص نمود .بدین معناست که روزهایی از هفته که هر استاد
نمیتواند در دانشگاه حضور داشته باشد باید مشخص گردد.
نحوه دسترسی:
محدودیت های برنامه هفتگی  استاد  زمان های عدم دسترسی استاد (تصویر )118

تصویر 118
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دراین صفحه لیستی از زمان های عدم دسترسی استادها را نمایش میدهد که میتوانید در

فصل چهار -زمان عدم دسترسی استاد

صورت لزوم آنها را ویرایش یا حذف نمایید.

تصویر 119

ایجاد زمان عدم دسترسی استاد :
برای ایجاد این محدودیت با کلیک بر روی دکمه ایجاد که در گوشه سمت چ

باا قرار

دارد ،میتوانید محدودیت موردنظر خود را ایجاد نمایید.

تصویر 120

100

استاد

• استاد دانشکده  :استاد مورد نظر را انتخاب نمایید.

فصل چهار -زمان عدم دسترسی

• درصد  :درصد اعمال محدودیت را وارد نمایید.

تصویر 121

با توجه به جدول باا میتوانید روزها و ساعتهایی که استاد نمیتواند کالس داشته
باشد را با تیک دار کردن آن روز و ساعت ،عدم دسترسی را اعمال کنید( .تصویر )121

تصویر 122

بعد از مشخص کردن ساعتهای عدم حضور هر استاد با کلیک بر روی دکمه ثبت که در
بخش تعاریف توضیح داده شد ،پیغام «عملیات با موفقیت انجام شد» ظاهر میشود و با کلیک
برروی دکمه «تایید» محدودیت زمانهای عدم دسترسی استاد ثبت میشود.

تصویر 123

101

استاد

جستجو زمان های عدم دسترسی استاد :

فصل چهار -زمان عدم دسترسی

تصویر 124

با کلیک بر روی دکمه

که در گوشه سمت چ

باا قرار دارد میتوانید استاد موردنظر را

جستجو نمایید.
• نام دانشگاه  :نام دانشگاه را وارد نمایید.
• نام پردیس  :نام پردیس را وارد نمایید.

• نام دانشکده  :نام دانشکده را وارد نمایید.
• نام استاد  :نام استاد را وارد نمایید.

با کلیک بر روی دکمه جستجو ،عملیات جستجو انجام میشود.
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استاد

ویرایش زمان های عدم دسترسی استاد :

فصل چهار -زمان عدم دسترسی
تصویر 125

با کلیک بر روی دکمه

که در ستون عملیات قرار دارد میتوانید زمانهای عدم دسترسی

استاد را ویرایش نمایید.
با کلیک بر روی دکمه ثبت باید تمامی تغییرات اعمال شده را ثبت نمایید ،در غیر این
صورت با دکمه بازگشت بدون ثبت تغییرات به صفحه قبل باز میگردد.

تصویر 126
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حذف کردن زمانهای عدم دسترسی استاد :

فصل چهار-محدودیت استاد

تصویر 127

با کلیک بر روی دکمه

میتوانید زمانهای عدم دسترسی استاد را حذف نمایید،

توجه داشته باشید تمام دادههای وابسته حذف خواهند شد.
• محدودیت استاد:
در اینجا میتوانید برای اساتید مشخصی که انتخاب میکنید محدودیتی را از قبیل:
تعداد روزهای هفته برای تشکیل کالس ،فاصله خالی بین کالسها و  ...اعمال کنید تا سامانه
با توجه به محدودیتی که انتخاب کردهاید برنامهریزی بهینه و کارآمدی را انجام دهد.
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نحوه دسترسی:

فصل چهار-محدودیت استاد

محدودیتهای برنامه هفتگی  استاد محدودیت استاد (تصویر )128

تصویر 128

تصویر 129

در این صفحه لیست محدودیتهای اساتید را نمایش میدهد که در صورت نیاز میتوانید
موردی را حذف یا ویرایش کنید.
انواع محدودیتها:
• حداقل روزهای هفته که باید کالس داشته باشد/باشند :مشخص کننده تعداد
روزهایی است که هر یک از اساتید میتوانند داشته باشند .از آنجایی که بعضی از
اساتید عضو هیات علمی هستند وبعضی دیگر استاد مدعو میباشند ،تعداد روزهایی
105

که باید در دانشگاه حضور یابند متفاوت است و با وجود این محدودیت میتوان این

فصل چهار-محدودیت استاد

موضوع را به خوبی مدیریت نمود.
• حداکثر روزهایی که باید کالس داشته باشند :این فیلد نیز همانند محدودیت قبلی
حداکثر روزهای اساتید را مشخص مینماید.
• حداکثر فاصله خالی بین کالسها در یک روز :گاها بعضی از اساتید ممکن است
محدودیتهایی برای تعداد کالس در یک روز داشته باشند و نتوانند پشت سرهم
کالس تشکیل دهند؛ با استفاده از این محدودیت می توان این موضوع را پشتیبانی
نمود.
• حداکثر فاصله خالی بین کالسها در یک هفته :با این محدودیت میتوان فاصله بین
کالسهای هر استاد را در طول هفته مشخص نمود.
• حداکثر کالس در یک روز(تعداد ساعت) :هر یک از اساتید باتوجه به شرایط خود
ممکن است در طول روز چند ساعت بیشتر نتوانند کالس تشکیل دهند ،به همین
منظور با استفاده از این محدودیت تعداد ساعت های هر کدام را میتوان مشخص
نمود.
• حداقل کالس در یک روز(تعداد ساعت) :هر استاد طبق ظوابط دانشکدهها باید
حداقل چند ساعت در روز کالس داشته باشند و کمتر از آن تعداد ساعت خالف ضوابط
دانشکده میباشد .در چنین شرایطی برای تعیین این موضوع از این محدودیت
استفاده نمایید.
• حداکثر کالسهای متوالی در یک روز (تعداد ساعت) :با توجه به درخواست اساتید
ممکن است تمایل داشته باشند تعداد کالس بیشتری در یک روز داشته باشند و
کالسهای آنها متوالی باشد؛ این محدودیت تعداد کالسهایی که هر استاد در طول
روز بدون داشتن گ

بین آنها میتواند داشته باشد را مشخص مینماید.

• حداکثر تغییر ساختمان در یک روز :از آنجایی که دانشکدهها ممکن است
ساختمانهای مختلفی داشته باشند و کالسهای آنها پراکنده در این ساختمانها باشد،
برای اساتید بهتر است که کالس آنها خیلی تغییر ساختمان نداشته باشد و بتوانند در
یک ساختمان باشند .با توجه به این موضوع و محدودیت اتاقها می توان این
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محدودیت را برای اساتید اعمال نمود که در طول یک روز چند بار جابه جایی ساختمان

فصل چهار-محدودیت استاد

داشته باشند.
• حداکثر تغییر ساختمان در طول هفته :با توجه به توضیحات قبل درباره تغییر
ساختمان این فیلد جابه جایی اساتید بین ساختمانهای یک دانشکده در طول هفته
را تعیین مینماید.
• حداقل فاصله زمانی جهت تغییر ساختمان (تعداد ساعت) :در برخی از دانشگاهها
ممکن است تمام ساختمانها در یک محوطه نباشد و در سطح شهر پراکنده باشند ،در
چنین حالتی باید بتوانید فاصله زمانی که یک استاد نیاز دارد بین این ساختمانها در
مسیر باشد که بتواند دو کالس را در دو ساختمان مختلف تشکیل دهد در نظر بگیرید.
با این محدودیت به راحتی امکان تنظیم این ساعتها وجود دارد.
ایجاد محدودیت های استاد:
با کلیک بر روی دکمه ایجاد که در گوشه سمت چ

باا قرار دارد ،پنجره جدیدی باز

میشود که میتوانید هر یک از محدودیتهای تعریف شده در باا را برای اساتید تعریف
نمایید.

تصویر 130

107

در این صفحه طبق تعاریف باید اطالعات مربوط به هر استاد را مشخص و سپس از

فصل چهار-محدودیت استاد

لیست نوع محدودیت ،محدودیت مورد نظر خود را انتخاب نمایید و با زدن دکمه «افزودن به
لیست» آنها را به لیست محدودیتهای استاد اضافه نمایید و در نهایت دکمه ثبت را فشار
دهید تا تغییرات ثبت گردد( .تصویر )130
• استاد:استاد موردنظر خود را انتخاب نمایید.
• نوع محدودیت :نوع محدودیت مورد نظر را از لیست موجود انتخاب کنید.
• توضیحات :در کادر آبی رنگ زیر فیلد نوع محدودیت ،توضیحات مربوط به نوع
محدودیت را نمایش میدهد.
• درصد :درصد اعمال محدودیت را نمایش میدهد که در اینجا  100و غیر قابل تغییر
می باشد( .در صورتی که  100باشد؛ محدودیت موردنظر حتما در برنامهریزی اعمال
خواهد شد و در صورتی که کمتر از  100باشد؛ اگر با محدودیتی تداخل داشته باشد،
محدودیتی که درصد بااتر داشته باشد اعمال خواهد شد).
• مقدار :مقدار مورد نظر برای نوع محدودیتی که انتخاب کردهاید را وارد نمایید.
ویرایش محدودیت های استاد:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش محدودیتهای استاد

وارد میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت کردهاید را ویرایش نمایید.
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فصل چهار-محدودیت استاد
تصویر 131

در این صفحه میتوانید اطالعاتی که قبال برای محدودیت استاد ثبت شده است را
ویرایش نمایید .در جدولی که لیست محدودیتهایی که قبال ثبت کردهاید ،میتوانید
محدودیتی را حذف نمایید.

نکته :توجه داشته باشید که در اینجا فیلدهای دانشگاه ،پردیس ،دانشکده ،نیمسال
و استاد غیر فعال است و نمیتوانید تغییر بدهید.
حذف محدودیت استاد:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» کالس مورد نظر حذف خواهد شد و در صورتی که
گزینه «خیر» را انتخاب نمایید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست محدودیتهای استاد
بازگشت داده میشوید.
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فصل چهار-محدودیت استاد

تصویر 132

نکته :توجه کنید که در صورت حذف محدودیت استاد ،چنانچه دادهای وابسته به آن
در سیستم ثبت شده باشد نیز حذف خواهد شد.
جستجو استاد:
با کلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی در باای لیست محدودیتهای استاد باز

میشود که میتوانید استاد مورد نظر را جستجو کنید.

تصویر 133

با کلیک بر روی دکمه

جستجو را براساس هر کدام از گزینههای باا که

پر کردهاید انجام داده و در قسمت پایین نمایش میدهد.
نکته :توجه داشته باشید که جستجو میتواند براساس یکی از گزینهها یا تمام
گزینهها انجام شود.
❖ دانشجو:
تمامی محدودیتهای ممکن برای دانشجو را از این طریق میتوان تعریف نمود.
110

• زمان عدم دسترسی دانشجو:

فصل چهار-زمان عدم دسترسی دانشجو

در سامانه بوستان امکان این وجود دارد که برای دانشجویان هم محدودیت زمان
عدم دسترسی اعمال شود؛ کاربرد این محدودیت در مواقعی است که مثال دانشجوهای
کارشناسی ارشد ،سه روز در هفته بیشتر کالس نداشته باشند یا دانشجوهای دکترا به
فرض مثال دو روز.
نحوه دسترسی:
محدودیتهای برنامه هفتگی  دانشجو  زمان عدم دسترسی دانشجو

(تصویر

)134

تصویر 134

111

در این صفحه لیست محدودیتهای دانشجویان را نمایش میدهد که در صورت نیاز

فصل چهار-زمان عدم دسترسی دانشجو

میتوانید موردی را حذف یا ویرایش نمایید.

تصویر 135

ایجاد زمانهای عدم دسترسی دانشجو:
با کلیک بر روی دکمه ایجاد پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید محدودیت عدم
دسترسی دانشجویان را براساس مقطع ،ترم و گروه ایجاد نمایید.

تصویر 136

• گروه :نام گروه مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
• مقطننع :از لیسننت مقطننع مننورد نظننر کننه باینند فیلتننر بننر روی آن اعمننال گننردد
را انتخاب نمایید.
• ترم :ترم مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
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با تیکدار کردن گزنیههای موجود با توجه به روز ،ساعت ،مقطع ،گروه ،ترم موردنظر

فصل چهار-زمان عدم دسترسی دانشجو

دانشجو که دراین زمانها میخواهید دسترسی نداشته باشند ،میتوانید محدودیت خود را
ایجاد نمایید.
جستوجو زمانهای عدم دسترسی دانشجو:
با کلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی در باای لیست محدودیت زمانهای عدم

دسترسی دانشجو باز میشود که میتوانید محدودیت مورد نظر را جستجو نمایید.

تصویر 137

ویرایش زمانهای عدم دسترسی دانشجو:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش زمانهای عدم

دسترسی دانشجو وارد میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت شده است را ویرایش
نمایید.
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فصل چهار-زمان عدم دسترسی دانشجو

تصویر 138

حذف زمانهای عدم دسترسی دانشجو:
با کلیک بر روی دکمه

میتوانید محدودیت موردنظر را درصورت لزوم حذف

نمایید ،توجه داشته باشید با حذف کردن محدودیت ،دادههای مربوط به آن نیز حذف خواهد
شد.

تصویر 139

• محدودیت دانشجو:
در اینجا میتوانید برای دانشجویان مشخصی که انتخاب میکنید محدودیتی را از
قبیل :تعداد روزهای هفته برای تشکیل کالس ،فاصله خالی بین کالسها و  ...اعمال کنید تا
سامانه با توجه به محدودیتی که انتخاب کردهاید برنامه بهینه و کارآمد را تنظیم کند.
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نحوه دسترسی:

فصل چهار -دانشجو

محدودیت های برنامه هفتگی دانشجو  محدودیت دانشجو (تصویر )140

تصویر 140

لیست محدودیتهای دانشجو:

تصویر 141

این صفحه لیست محدودیتهای دانشجویان را نمایش میدهد که در صورت نیاز میتوانید
موردی را حذف یا ویرایش کنید.
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ایجاد محدودیتهای دانشجو:

فصل چهار -دانشجو

با کلیک بر روی دکمه ایجاد ،پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید محدودیت دانشجو
را ایجاد کنید.

تصویر 142

• گروه :گروه موردنظر را انتخاب نمایید.

• مقطع گروه :مقطع گروه موردنظر را انتخاب کنید.
• ترم :ترم موردنظر را انتخاب کنید.

• نوع محدودیت :نوع محدودیت موردنظر را انتخاب نمایید.

• توضیحات :در کادر آبی رنگ زیر فیلد نوع محدودیت ،توضیحات مربوط به نوع
محدودیت را نمایش میدهد.

• درصد :درصد اعمال محدودیت را نمایش میدهد که در اینجا  100و غیرقابل تغییر
میباشد( .در صورتی که  100باشد؛ محدودیت موردنظر حتما در برنامهریزی اعمال
خواهدشد و در صورتی که کمتر از  100باشد؛ اگر با محدودیتی تداخل داشته باشد،
محدودیتی که درصد بااتر داشته باشد اعمال خواهد شد).

• مقدار :مقدار موردنظر برای نوع محدودیتی که انتخاب کردهاید را وارد نمایید.
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انواع محدودیتها( :تصویر )142

فصل چهار -دانشجو

• حداکثر روزهای هفته که باید کالس داشته باشند :مشخص کننده تعداد روزهایی
است که دانشجویان مقطع و یا ترم خاص میتوانند کالس داشته باشند .از آنجایی که
در بعضی از ترمها و یا مقاطع خاص دانشجویان شرایط متفاوتی دارند و باید تعداد
روزهای کالسی آنها تعیین گردد ،با وجود این محدودیت میتوان این موضوع را به
خوبی مدیریت نمود.
• حداکثر فاصله خالی بین کالسها در یک روز :میزان ساعتهایی که دانشجویان مقطع
خاص میتوانند بین کالسها در یک روز خالی داشته باشند را مشخص مینماید.
• حداکثر فاصله خالی بین کالسها در یک هفته :با این محدودیت میتوان فاصله خالی
بین کالسهای دانشجویان را در طول هفته مشخص نمود.
• حداکثر کالس در یک روز(تعداد ساعت) :باتوجه به اینکه دروس دانشجویان در
ترمها و مقاطع مختلف از نظر تعداد واحد متفاوت است با استفاده از این محدودیت
میتوان با توجه به شرایط ترم تعداد کالسها در یک روز را مشخص نمود .بدین
ترتیب میتوان بیشترین استفاده را از نظر زمانی داشته باشید.
• حداقل کالس در یک روز(تعداد ساعت) :جهت هدر نرفتن دانشجویان میتوان
حداقل تعداد کالس در یک روز را برای دانشجویان در هر مقطع و ترم جداگانه تعریف
نمود که در طول روز به تعداد مشخصی حداقل کالس داشته باشند.
• حداکثر کالسهای متوالی در یک روز (تعداد ساعت) :در بعضی از شرایط خاص ممکن
است دانشجویان با توجه به کالسهای درسی بتوانند تعداد کالس بیشتری را به
صورت متوالی داشته باشند که در این شرایط از این محدودیت استفاده میشود.
• حداکثر تغییر ساختمان در یک روز :از آنجایی که دانشکدهها ممکن است
ساختمانهای مختلفی داشته باشند و کالسهای آنها پراکنده در این ساختمانها باشد،
برای دانشجویان بهتر است که کالس آنها خیلی تغییر ساختمان نداشته باشد و بتوانند
در یک ساختمان باشند .با توجه به این موضوع و محدودیت اتاقها میتوان این
محدودیت را برای اساتید اعمال نمود که در طول یک روز چند بار جابه جایی ساختمان
داشته باشند.

117

• حداکثر تغییر ساختمان در طول هفته :با توجه به توضیحات قبل درباره تغییر

فصل چهار -دانشجو

ساختمان ،این فیلد جابه جایی دانشجویان بین ساختمانهای یک دانشکده در طول
هفته را تعیین مینماید.
• حداقل فاصله زمانی جهت تغییر ساختمان (تعداد ساعت) :در برخی از دانشگاهها
ممکن است تمام ساختمانها در یک محوطه نباشد و در سطح شهر پراکنده باشند ،در
چنین حالتی باید بتوانید فاصله زمانی که دانشجویان نیاز دارند بین این ساختمانها
در مسیر باشند را در نظر بگیرید که دانشجو بتواند در کالسها که در دو ساختمان
مختلف تشکیل میشود به موقع حضور یابد .با این محدودیت به راحتی امکان تنظیم
این ساعتها وجود دارد.
نکته :پس از اینکه محدودیت موردنظر را انتخاب و وارد کردهاید ازم است که دکمه
«افزودن به لیست» را فشار دهید تا محدودیت به لیست اضافه شود.

تصویر 143
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ویرایش محدودیت های دانشجو:

فصل چهار -دانشجو
تصویر 144

با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش محدودیتهای دانشجو وارد

میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت کردهاید را ویرایش کنید.
در این صفحه میتوانید اطالعاتی که قبال برای محدودیت دانشجو ثبت شدهاست را
ویرایش نمایید.
نکته :توجه داشته باشید که دراینجا فیلدهای دانشگاه ،پردیس ،دانشکده ،نیمسال،
گروه ،مقطع گروه و ترم غیرفعال است و نمیتوانید تغییر بدهید.
حذف محدودیت دانشجو:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» کالس موردنظر حذف خواهد شد و در صورتی که
گزینه «خیر» را انتخاب کنید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست محدودیتهای دانشجو باز
میگردید.
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نکته :توجه کنید که در صورت حذف محدودیت دانشجو ،چنانچه دادهای وابسته به

فصل چهار -دانشجو

آن در سیستم ثبت شده باشد نیز حذف خواهد شد.

تصویر 145

جستجو دانشجو:
با کلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی در باای لیست محدودیتهای دانشجو باز

میشود که میتوانید دانشجویان مقطع و یا ترم خاصی را جستجو و لیست محدودیتهای آنها
را مشاهده نمایید.

تصویر 146

نکته :توجه داشته باشید که جستجو میتواند براساس یکی از گزینهها یا تمام
گزینهها انجام شود.
• اتاقهای منتخب دانشجو:
این محدودیت این امکان را فراهم میآورد که برای دانشجویان دانشگاه با توجه به
رشته تحصیلی ،گروه ،مقطع و غیره ،اتاقهای موردنظر برای برگزاری کالس را با توجه به
شرایط دانشجویان انتخاب نمایید.
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نحوهی دسترسی :

فصل چهار -دانشجو

محدودیتهای برنامه هفتگی دانشجو  اتاقهای منتخب دانشجو (تصویر )147

تصویر 147

در این صفحه لیست محدودیتهای اتاقهای منتخب دانشجو نمایش داده میشود که در
صورت نیاز میتوانید موردی را حذف یا ویرایش کنید.

تصویر 148

121

ایجاد اتاقهای منتخب دانشجو :

فصل چهار -دانشجو

برای ایجاد محدودیت اتاقهای منتخب دانشجو بر روی دکمه ایجاد که در گوشه سمت
چ

باا قرار دارد کلیک نمایید .در صفحه ایجاد باید فیلدهای درخواست شده را طبق بخش

تعاریف پر نمایید.

تصویر 149

• گروه :از لیست گروههای دانشکده گروه مورد نظر را انخاب نمایید.
• مقطع تحصیلی :از بین مقاطع تحصیلی ،مقطع مورد نظر را انتخاب نمایید.
• ترم :با توجه به مقطع انتخابی لیست ترمها تغییر مینماید و ترم مورد نظر را انتخاب
نمایید.
• درصد :مقدار آن درصد اعمال محدودیت را تعیین مینماید .چنانچه این مقدار کمتر
از  100باشد محدودیت با اولویت بااتر و درصد اعمال بااتر را اجرا مینماید .در
نتیجه اگر مایل به اجرای حتمی این محدودیت میباشید درصد اعمال را برابر با 100
قرار دهید.

تصویر 150
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• اتاق ساختمان دانشکده :اتاق ساختمان مورد نظر را انتخاب نمایید و حتما بر روی دکمه

فصل چهار -دانشجو

«افزودن به لیست» کلیک نمایید تا اتقاق و ساختمان موردنظر به لیست موردنظر
افزوده شود.

ویرایش اتاقهای منتخب دانشجو:

تصویر 151

با کلیک بر روی دکمه

میتوانید محدودیت اتاق و ساختمان ثبت شده برای دانشجو را

در صورت لزوم ویرایش نمایید.
حذف اتاقهای منتخب دانشجو:

تصویر 152
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با کلیک بر روی دکمه

میتوانید اتاق و ساختمان مورد نظر را حذف نمایید ،توجه داشته

باشید با حذف هر کدام از محدودیتهای اعمال شده دادهها و اطالعات وابسته به آن نیز
حذف خواهدشد.

جستجوی اتاقهای منتخب دانشجو:
با کلیک کردن بر روی دکمه

صفحهای باز میشود که با استفاده از آن می توانید

جستجوی را براساس هریک از فیلدهای مشخص شده انجام دهید.

تصویر 153

❖ اتاق:
• زمان عدم دسترسی اتاق:
در مواقعی که دانشگاه یا دانشکده به اتاقی به علت تعمیرات یا جلسه و غیره به آن
دسترسی ندارد و یا در آن کالس خاصی برگزار میشود ،میتوانید آن اتاق را با توجه به
تعداد ساعت یا روز از دسترس برای بهبود برنامهریزی دانشکده خارج نمایید.
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نحوه دسترسی:

فصل چهار -اتاق

محدودیتهای برنامههفتگی اتاق  زمانهای عدم دسترسی اتاق (تصویر )154

تصویر 154

در این صفحه لیست محدودیت عدم دسترسی اتاق نمایش داده میشود که در
صورت نیاز میتوانید موردی را حذف یا ویرایش کنید.

تصویر 155

ایجاد زمان عدم دسترسی اتاق :
با کلیک کردن بر روی دکمه ایجادکه در گوشهی سمت چ

و باا قرار دارد میتوانید

زمانهای عدم دسترسی اتاق را ایجاد نمایید( .تصویر )156
فیلدهای مربوطه را همانطور که در بخش تعاریف توضیح داده شده است ،پر نمایید.
در فیلد اتاق ،نام اتاق مورد نظر را انتخاب مینمایید و در قسمت پایین صفحه میتوانید
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براساس روز و ساعت زمانهایی که در اتاق نباید کالس تشکیل شود را مشخص مینمایید.

فصل چهار -اتاق

درنهایت برای ثبت محدودیت باید بر روی کلید ثبت در گوشه باا سمت چ

کلیک نمایید.

تصویر 156

ویرایش زمانهای عدم دسترسی اتاق:

تصویر 157

با کلیک بر روی دکمه

میتوانید زمانهای عدم دسترسی اتاق را ویرایش نمود.
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❖ درس:

فصل چهار -درس

در سامانه درسها به دو صورت تعریف میشوند؛ اول کل دروس در سطح دانشکده
تعریف میگردد؛ دوم دروس در سطح نیمسال تعریف میشود .با انتخاب نیمسال فعال فقط
دروس همان نیمسال قابل مشاهده میباشد .هر درس کافی است یکبار در سامانه وارد
گردد و در بقیه موارد فقط آن را کپی مینمایید .در این بخش به شرح محدودیتهای قابل
اجرا برای هر درس پرداخته میشود.
• اتاقهای منتخب درس:
یکی از قابلیتهای سامانه بوستان ،اختصاص اتاق خاصی به هر یک از دروس با توجه
به واحد آن درس (تئوری یا عملی) میباشد؛ مثال ،درس معماری کامپیوتر که سه واحد عملی
دارد باید در کارگاه (سایت) کامپیوتر برگزار شود ،برای این کار باید محدودیت اتاقهای
منتخب کالس را اعمال نمایید.
نحوه دسترسی:
محدودیتهای برنامه هفتگی درس اتاقهای منتخب درس (تصویر )158

تصویر 158
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در ایننن صننفحه لیسننت گننروه اتنناقهننای منتخننب درس را نمننایش داده مننیشننود

فصل چهار -درس

که در صورت نیاز میتوانید موردی را حذف یا ویرایش نمایید.

تصویر 159

ایجاد اتاقهای منتخب درس:
با کلیک بر روی دکمه ایجاد پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید محدودیت اتاقهای
منتخب کالس را ایجاد نمایید.

تصویر 160

• درس دانشکده :درس مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.

• درصنند :باینند مقنندار درصنند اعمننال محنندودیت را وارد نمایینند .درصننورتی کننه
ایننن عنندد  100باشنند ،باینند ایننن محنندودیت حتمننا در برنامننه ریننزی اعمننال گننردد.
در صنننورتی کنننه اینننن عننندد کمتنننر از  100باشننند ،اگنننر محننندودیتی وجنننود داشنننته
باشنند کننه بننا ایننن محنندودیت در تننداخل باشنند ،محنندودیت بننا درصنند اعمننال بننااتر
اعمال می گردد.

• دانشکده :نام دانشکده مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
• ساختمان :ساختمان مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
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• اتاق :اتاق مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.

فصل چهار -درس

دقت نمایید برای فیلد پردیس ،دانشکده ،ساختمان ،اتاق حتما باید دکمه «افزودن
به لیست» کلیک نمایید تا اطالعات موردنظر به لیست اضافه شود.
ویرایش اتاقهای منتخب درس:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش محدودیت اتاقهای

منتخب درس وارد میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت شده است را ویرایش نمایید.

تصویر 161

جهت ثبت تغییرات انجام شده باید بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید .در غیر این
صورت میتوانید با کلیک بر روی دکمه بازگشت ،بدون ثبت تغییرات به صفحه قبل باز
گردید.
حذف اتاقهای منتخب درس:
با کلیک بر روی دکمه

میتوانید محدودیت موردنظر را درصورت لزوم حذف

نمایید ،توجه داشته باشید با حذف کردن محدودیت ،دادههای مربوط به آن نیز حذف خواهد
شد.
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فصل چهار -کالس

تصویر 162

❖ کالس:
همانطور که قبال توضیح داده شد ،به مجموعهای از عناصر (استاد ،دانشجو ،درس،
اتاق) که در کنار یکدیگر قرار میگیرند کالس گفته میشود .در این بخش کلیه محدودیتهای
موجود برای یک کالس تعریف میشوند.
• محدودیت زمانی کالس:
این محدودیت برای تعیین زمان شنننروع یا تشنننکیل یک کالس خاص میباشننند که با
توجه به نیاز دان شکده ا ستاد و دان شجو میتوانید برای برنامهریزی بهینه و کارآمدتر از آن
استفاده نمایید.
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نحوهی دسترسی:

فصل چهار -کالس

محدودیتهای برنامه هفتگی  کالس  محدودیت زمانی کالس (تصویر )163

تصویر 163

در این صفحه لیست محدودیت زمانی کالس نمایش داده میشود که در صورت نیاز
میتوانید موردی را حذف یا ویرایش کنید .در این صفحه همانند صفحات دیگر امکان
جستجو ،ویرایش ،حذف و ایجاد محدودیت موجود میباشد( .تصویر )164
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فصل چهار -کالس
تصویر 164

ایجاد محدودیت زمانی کالس :
با کلیک بر روی دکمه ایجاد وارد صنننفحه زیر میشنننوید که میتوانید محدودیت
موردنظر را ایجاد نمایید.

تصویر 165

فیلنندهای مربوطننه را همننانطننور کننه در بخننش تعنناریف توضننیح داده شننده اسننت،
وارد مینمایید.
• کالس :کالس موردنظر را برای اعمال محدودیت انتخاب نمایید.
• نوع محدودیت  :نوع محدودیت موردنظر را انتخاب نمایید.
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• درصنننند :درصنننند اعمال محدودیت را وارد نمایید( .در صنننورتی که  100باشنننند؛
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محدودیت مورد نظر حتما در برنامهریزی اعمال خواهد شنند و در صننورتی که کمتر از
 100باشد؛ اگر با محدودیتی تداخل داشته باشد ،محدودیتی که درصد بااتر داشته
باشد اعمال خواهد شد).
انواع محدودیتها:
• تعینین زمننانهنای شننروع ینک کننالس :بنا ایننن محندودیت مننیتوانیند زمننانی را جهننت
شنننروع برگنننزاری کنننالس در آن زمنننان تعینننین نماییننند .در اینننن محننندودیت فقنننط
زمننان شننروع کننالس را تعیننین مننینمایینند :مننثال ،کننالس ریاضننی بهتننراسننت کننه در
زمننانهننای اولیننه صننبح باشنند ،زیننرا توانننایی ذهننن دانشننجو پننس از اسننتراحت
شننبانگاهی بهتننر مننی باشنند .بننه همننین منظننور زمننان شننروع کننالس را سنناعت 8
صبح در نظر گرفته میشود و زمان پایان این کالس مهم نمیباشد.

تصویر 166

•

تعینننین زمنننان تشنننکیل کنننالس :بنننا اینننن محننندودیت منننیتوانیننند فقنننط بنننازهای از
زمننننانهننننایی را جهننننت برگننننزاری کننننالس در آن روز تعیننننین نمایینننند .در ایننننن
محننندودیت فقنننط بنننازهای از زمنننان تشنننکیل کنننالس را تعینننین منننینماییننند :منننثال،
کننالس فیزیننک بنننا بننه دایلننی بهتننر اسننت صننبحها تشننکیل شننود ،بنننابراین طبننق
تعرینننف سننناعت جلسنننات کنننالس بنننازهی زمنننانی آن را انتخننناب نماییننند؛ منننثال،
منننیخواهیننند در هنننر کننندام از سننناعتهنننای بنننازه زمنننانی  10 ،9 ،8و  11صنننبح
برگننزار نمایینند مننیتوانینند بننا تیننکدار نمننودن آن بننازه ایننن محنندودیت را اعمننال
نمایینند ،تصننویر زیننر بننه ایننن معنننی اسننت کننه کننالس فیزیننک (بننه فننرض  2سنناعته
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بننودن) مننی تواننند در یکننی از بننازه هننای زمننانی 8تننا  9 ،10تننا  11و یننا  10تننا 12
تشکیل شود.

تصویر 167

ویرایش محدودیت زمانی کالس:
با کلیک بر روی دکمه

میتوانید محدودیت موردنظر را در صورت لزوم ویرایش

نمایید.

تصویر 168
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حذف محدودیت زمانی کالس:
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تصویر 169

با کلیک بر روی دکمه

میتوانید محدودیت موردنظر را درصنننورت لزوم حذف نمایید،

توجه داشته باشید با حذف کردن محدودیت ،دادههای مربوط به آن نیز حذف خواهد شد.
• محدودیت ارتباط دو کالس:
در اینجننا مننیتوانینند بننرای دو کننالس مشخصننی کننه انتخنناب مننیکنینند محنندودیتی
را از قبیننل :گننروه کننردن ،ارائننه دو کننالس بننه ترتیننب و ارائننه دو کننالس پشننت سننرهم
اعمننال کنینند تننا سننامانه بننا توجننه بننه محنندودیتی کننه انتخنناب کننردهاینند برنامننهریننزی بهینننه
و کارآمدی را تنظیم نماید.

135

نحوه دسترسی:
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محدودیتهای برنامه هفتگی  کالس  محدودیت ارتباط دو کالس (تصویر )170

تصویر 170

در ایننن صننفحه لیسننت محنندودیتهننای ارتبنناط دو کننالس نمننایش داده میشننود
که در صورت نیاز میتوانید موردی را حذف یا ویرایش نمایید.
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تصویر 171

ایجاد محدودیت ارتباط دو کالس:
بنننا کلینننک بنننر روی دکمنننه ایجننناد پنجنننره جدیننندی بننناز میشنننود کنننه منننیتوانیننند
محدودیت ارتباط دو کالس را ایجاد نمایید.

تصویر 172

فیلدهای خواسته شده را طبق بخش تعاریف پر نمایید.
• نوع محدودیت :نوع محدودیت مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• درصنند محننندودیت :درصننند اعمنننال محننندودیت را وارد نماییننند( .در صنننورتی کنننه
 100باشنند؛ محنندودیت مننورد نظننر حتمننا در برنامننهریننزی اعمننال خواهنند شنند و در
صنننورتی کنننه کمتنننر از  100باشننند؛ اگنننر بنننا محننندودیتی تنننداخل داشنننته باشننند،
محدودیتی که درصد بااتر داشته باشد اعمال خواهد شد).
• کنننالس اول :کنننالس منننورد نظنننر کنننه میخواهیننند بنننه عننننوان کنننالس اول بنننرای
محدودیت در نظر بگیرد را از لیست موجود انتخاب کنید.
• کنننالس دوم :کنننالس منننورد نظنننر کنننه میخواهیننند بنننه عننننوان کنننالس دوم بنننرای
*محدودیت در نظر بگیرد را از لیست موجود انتخاب کنید.
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انواع محدودیت:
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• گروه کردن دو کالس( :تصویر )172
این محدودیت برای حالتی میباشد که میخواهیم حتما دو کالس با هم (پشت سرهم
با هر ترتیبی) ارائه شوند (کاربرد آن بیشتر برای ارائه کالسهای تک ساعته به
صورت زوج و فرد میباشد) .نکته مهم این که کالسهایی که در این محدودیت تعریف
میشوند ،باید اساتید آنها زمان مشترکی جهت تشکیل کالس داشته باشند (یا یکی
باشند) ،دانشجویان آنها زمان مشترکی جهت تشکیل داشته باشند (یا یکی باشند)،
محدودیتهایی مانند «وجود فاصله بین کالسها»« ،تعیین زمان تشکیل کالس»،
«زمان شروع کالس» و  ...بررسی شوند تا با این محدودیت تناقض نداشته باشند.
• ارائه دو کالس به ترتیب:
این محدودیت برای حالتی میباشد که میخواهیم حتما دو کالس به ترتیب (نه لزوما
پشت سرهم ،بلکه با هر فاصله زمانی) ارائه شود.
• ارائه دو کالس پشت سرهم:
این محدودیت برای حالتی میباشد که میخواهیم حتما دو کالس پشت سرهم ارائه
شوند .نکته مهم اینکه کالسهایی که در این محدودیت تعریف میشوند ،باید اساتید
آنها زمان مشترکی جهت تشکیل کالس داشته باشند (یا یکی باشند) ،دانشجویان
آنها زمان مشترکی جهت تشکیل داشته باشند (یا یکی باشند) ،محدودیتهایی مانند
«وجود فاصله بین کالسها»« ،تعیین زمان تشکیل کالس»« ،زمان شروع کالس» و
غیره بررسی شوند تا با این محدودیت تناقض نداشته باشند.
ویرایش محدودیت ارتباط دو کالس:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش محدودیت ارتباط دو

کالس وارد میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت کردهاید را ویرایش نمایید.
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تصویر 173

در این صفحه میتوانید اطالعاتی که قبال برای محدودیت ارتباط دو کالس ثبت شده
است را ویرایش نمایید.
حذف محدودیت ارتباط دو کالس:
میتوانید محدودیت موردنظر را درصورت لزوم حذف

با کلیک بر روی دکمه

نمایید ،توجه داشته باشید با حذف کردن محدودیت ،دادههای مربوط به آن نیز حذف خواهد
شد.

تصویر 174

جستجو محدودیت ارتباط دو کالس:
با کلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی در باای لیست محدودیت ارتباط دو کالس باز

میشود که میتوانید محدودیت مورد نظر را جستجو نمایید.
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تصویر 175

• نوع محدودیت :نوع محدودیت موردنظر برای جستجو در لیست محدودیت ارتباط دو
کالس را وارد نمایید.
• نام درس :نام درس موردنظر برای جستجو در لیست محدودیت ارتباط دو کالس را
وارد نمایید.
• نام استاد :نام استاد موردنظر برای جستجو در لیست محدودیت ارتباط دو کالس را
وارد نمایید.
• نام گروه :نام گروه موردنظر برای جستجو در لیست محدودیت ارتباط دو کالس را وارد
نمایید.
• نام مقطع تحصیلی :نام مقطع تحصیلی موردنظر برای جستجو در لیست محدودیت
ارتباط دو کالس را وارد نمایید.
با کلیک بر روی دکمه

جستجو را بر اساس هر کدام از گزینههای باا انجام میشود

و آن را نمایش میدهد.
نکته :توجه داشته باشید که جستجو میتواند براساس یکی از گزینهها یا تمام
گزینهها انجام شود.
• محدودیت ارتباط دو یا چند کالس:
این محدودیت سامانه امکان ارتباط دو یا چند کالس باهم را با توجه به نیاز دانشکده
فراهم میآورد.
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نحوه دسترسی :
محننندودیت برنامنننه هفتگنننی کنننالس  محننندودیت ارتبننناط دو ینننا چنننند کنننالس
(تصویر )176

تصویر 176

در این صفحه لیست محدودیتهای ارتباط دو کالس نشان داده میشود که در صورت
نیاز میتوانید موردی را حذف یا ویرایش نمایید( .تصویر )177
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تصویر 177

ایجاد محدودیت :
با کلیک بر روی دکمه ایجاد پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید محدودیت ارتباط
دو یا چند کالس را ایجاد نمایید.

تصویر 178

انواع محدودیت :
• برگزاری دو یا چند کالس در یک اتاق خاص:
این محدودیت جهت تعیین تعداد اتاق مورد نیاز برای دو یا چند کالس می باشد که
منجر می شود تمام کالس های انتخاب شده در همان تعداد اتاق تعیین شده برگزار
شوند.
• ارائه چند کالس در یک زمان:
این محدودیت جهت ارائه چند کالس به صورت همزمان میباشد به طوری
که تمام کالسهای انتخاب شده با هم شروع میشوند.
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• ارائه چند کالس در یک روز مشترک:
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این محدودیت جهت ارائه چند کالس در یک روز میباشد به طوری که تمام کالسهای
انتخاب شده حتما در یک روز مشترک ارائه خواهند شد ولی لزوما ساعت شروع آنها
یکی نخواهد بود.
• ارائه چند کالس در یک ساعت مشترک:
این محدودیت جهت ارائه چند کالس در یک ساعت میباشد به طوری که تمام
کالس های انتخاب شده حتما در یک ساعت همزمان ارائه خواهند شد ولی لزوما روز
آنها یکی نخواهد بود؛ کاربرد این محدودیت ارائه متقارن جلسات مختلف یک کالس
میباشد.
• عدم ارائه همزمان چند کالس:
این محدودیت بندین صنورت منیباشند کنه دو ینا چنند کنالس انتخناب شنده بنا هنم
ارائننه نخواهننند شنند؛ ایننن محنندودیت باعننث مننیشننود عننالوه بننر عنندم شننروع
کننالسهننای انتخننابی بننه صننورت همزمننان ،کننالسهننای انتخننابی در برگننزاری کننالس
ساعت مشترک هم نداشته باشند.
• حداقل فاصله (روز) بین جلسات مختلف یک کالس (یا کالسهای مختلف):
این محدودیت جهت تعیین حداقل روز بین جلسات مختلف یک کالس یا جهت تعیین
حداقل روز بین دو کالس غیرمرتبط میباشد .مقدار یک برای این محدودیت یعنی
اینکه دروس انتخاب شده در یک روز ارائه نشوند و مقدار بیش از آن فاصله بین
آنها را مشخص میکند؛ لذا حداقل مقدار این محدودیت یک و حداکثر مقدار آن
میتواند تعداد روزهای تعریف شده باشد .ضریب این محدودیت میتواند بین صفر
تا  100باشد ،جهت تعیین این محدودیت ،کاربر باید مقداری را نیز وارد کند که
مشخص کننده تعداد روز بین کالسهای انتخاب شده خواهد بود و مقدار پیشفرض
آن یک میباشد.
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• حداکثر فاصله (روز) بین کالسهای مختلف (یا جلسات مختلف یک کالس):
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این محدودیت جهت تعیین حداکثر روز بین جلسات مختلف یک کالس یا جهت تعیین
حداکثر روز بین دو یا چند کالس غیر مرتبط میباشد .مقدار این محدودیت میتواند
حداقل صفر و حداکثر تعداد روزهای تعیین شده باشد .جهت تعیین این محدودیت ،کاربر
باید مقداری را نیز وارد کند که مشخص کننده تعداد روز بین کالسهای انتخاب شده
خواهد بود.
• حداقل فاصله (ساعت) بین کالسها:
این محدودیت جهت تعیین حداقل فاصله بین دو یا چند کالس انتخاب شده (در
صورتی که در یک روز ارائه شوند) میباشد؛ فاصله بر اساس هر واحد ساعت تعریف
شده میباشد .و ضریب اعمال آن میتواند بین صفر تا  100باشد؛ حداکثر مقدار که
میتوان برای آن تعیین کرد تعداد روزهای تعریف شده برای ترم و حداقل آن یک
میباشد.
جستجو کردن :
بننا کلیننک بننر روی دکمننه

پنجننره جدینندی در بنناای لیسننت محنندودیت ارتبنناط

دو یننا چننند کننالس بنناز مننیشننود کننه مننیتوانینند درس مننورد نظننر را جسننتجو نمایینند و
محدودیتهای آن را مشاهده نمایید.

تصویر 179
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با کلیک برروی این دکمه جستجو را بر اساس هر کدام از گزینههای باا انجام میشود
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و آن را نمایش میدهد.
ویرایش محدودیت ارتباط دو یا چند کالس:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش محدودیت ارتباط دو

یا چند کالس وارد میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت کردهاید را ویرایش نمایید.

تصویر 180

• محدودیت کالسها( :تصویر )180
دراین بخش کاربر میتواند با مشخص کردن استاد ،درس ،دانشجو یا مدت زمان
کالس ،محدودیتی را روی کالسهای مرتبط با آنها اعمال کند؛ برای مثال میتواند استادی را
مشخص کند و تعیین کند که تمام کالسهای این استاد در زمانهای خاصی شروع شوند.
کاربر میتواند هر یک از این موارد را انتخاب کند ،یا هی یک را مقداردهی نکند؛ در صورتی
که هی یک از موارد استاد ،درس ،دانشجو یا مدت زمان کالس را تعیین نکند ،محدودیت
وارد شده روی تمام کالسها اعمال خواهد شد؛ ازم به ذکر است اگه دانشکدهای که
برنامهریزی نیمسال آن زیرمجموعهای از برنامهریزی پردیس یا دانشگاه باشد ،قادر به تعیین
محدودیت برای تمام اساتید ،دانشجویان و دروس به طور همزمان نبوده و حداقل یکی از
این موارد را باید انتخاب کند (این محدودیت توسط بااترین سطح نیمسال (یعنی اگر
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فصل چهار -کالس

دانشکده عضو پردیس ،و پردیس عضو دانشگاه میباشد ،بااترین سطح دانشگاه خواهد بود)
قابل برنامه ریزی خواهد بود.
نحوه دسترسی:
محدودیت برنامههای هفتگی  کالس  محدودیت کالسها (تصویر )181

تصویر 181

در این صفحه لیست محدودیت کالسها را نمایش میدهد که در صورت نیاز
میتوانید موردی را حذف یا ویرایش نمایید.

146

فصل چهار -کالس

تصویر 182

ایجاد محدودیت کالسها:
با کلیک بر روی دکمه ایجادپنجره جدیدی باز میشود که میتوانید محدودیت کالسها
را ایجاد نمایید( .تصویر )183

تصویر 183

• درس دانشکده :درس مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
• استاد دانشکده :استاد مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
• گروه :گروه مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
• مقطع :مقطع مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
• ترم :ترم مورد نظر را انتخاب نمایید.
• مدت زمان کالس :مدت مورد نظر را وارد نمایید.
• نوع محدودیت :نوع محدودیت را از لیست انتخاب نمایید.
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• درصنند :درصنند اعمننال محنندودیت وارد نمایینند .چنانچننه درصنند وارد شننده کمتننر

فصل چهار -کالس

از صننند باشننند ،اگنننر اینننن محننندودیت بنننا محننندودیت دیگنننری در تنننداخل باشننند
محدودیت با درصد بااتر اعمال میگردد.
انواع محدودیت:
• تعیین زمان شروع کالسها:
این محدودیت جهت تعیین زمانهایی است که کالس یا کالسها میتواند شروع شود.
جهت اعمال این محدودیت ،صفحهای شامل روزها و ساعتهای تعریف شده به همراه
گزینههایی جهت مشخص کردن استاد ،دانشجو ،درس ،و مدت زمان کالس وجود دارد که
کاربر میتواند هر یک از آنها را انتخاب کند (بصورت پیش فرض گزینه «همه اساتید»،
«همه دانشجویان» و غیره انتخاب هستند) و محدودیتی را بدین صورت روی تمام
کالسهای مربوط به آن اعمال مینماید .همانطور که توضیح داده شد ،برای نیمسال که
زیر مجموعهای از نیمسال بااتر باشد ،نمیتوان برای همه اساتید ،دانشجویان و دروس
محدودیت تعریف کرد و حداقل یکی از آنها باید مقدار داشته باشند .ضریب این
محدودیت میتواند بین صفر تا  100باشد؛ درحین ثبت این محدودیت باید بررسی شود
که محدودیت دیگری (زمان شروع کالس وغیره) با این محدودیت تناقض نداشته باشد
و در صورت وجود تناقض به کاربر اعالم شود (و در صورتی که هر دو محدودیت دارای
وزن  100هستند از ثبت آن خودداری شود).
• تعیین زمان ارائه(تشکیل) کالسها:
این محدودیت جهت تعیین زمانهایی است که کالس میتواند ارائه(تشکیل) شود (با
شروع شدن متفاوت است) .اعمال این محدودیت دقیقا همانند مورد قبل انجام
میشود و تنها فرق آنها نوع عملکرد آن میباشد .در حین ثبت این محدودیت ،در بین
بازههایی که جهت ارائه(تشکیل) کالسها انتخاب میشود ،باید بازهای وجود داشته
باشد که اندازه آن بیشتر از تمام کالسهای انتخاب شده باشد؛ به طور مثال ،اگر
کالسی سه ساعت باشد ،در این محدودیت کاربر اگر ساعت  8را عالمت بزند باید
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ساعت  9و  10را هم نیز عالمت بزند .در چنین حالتی کالس میتواند در بازهی بین 8

فصل چهار -کالس

تا  10تشکیل شود.
• تعیین کالسهایی که روز دانشجویان را پایان میدهد:
این محدودیت نیازی به تعیین روز و ساعت ندارد و کاربر فقط با انتخاب استاد،
دانشجو و درس (مانند قبل) میتواند کالسهایی که مربوط به آنها هستند را تعیین
کنند به طوری که بعد از این کالسها دیگر کالسی ارائه نخواهد شد .ضریب اعمال
این محدودیت باید  100باشد.
جستجو کردن :
با کلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی در باای لیست محدودیت کالسها باز میشود

که میتوانید محدودیت مورد نظر را جستجو نمایید.

تصویر 184

ویرایش محدودیت کالسها:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش محدودیت کالسها

وارد میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت شده است را ویرایش نمایید.
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فصل چهار -کالس
تصویر 185

حذف محدودیت کالسها:
با کلیک بر روی دکمه

میتوانید محدودیت موردنظر را درصورت لزوم حذف

نمایید ،توجه داشته باشید با حذف کردن محدودیت ،دادههای مربوط به آن نیز حذف خواهد
شد.

تصویر 186

• اتاقهای منتخب کالس:
یکی دیگر از محدودیتهای سامانه اتاقهای منتخب کالس میباشد ،این محدودیت
این امکان را فراهم میکند که کالسهای موردنظر خود را با توجه به محدودیتهایی که قبال

150

ایجاد کردهاید؛ مثل ،محدودیت اتاقهای منتخب درس ،اساتید و غیره ،به اتاق ،دانشکده و

فصل چهار -کالس

ساختمان خاصی اختصاص دهید.
نحوه دسترسی:
محدودیتهای برنامه هفتگی  کالس  اتاقهای منتخب کالس (تصویر )187

تصویر 187

در این صفحه لیست محدودیتهای اتاقهای منتخب کالس را نمایش میدهد که در
صورت نیاز میتوانید موردی را حذف یا ویرایش نمایید.
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فصل چهار -کالس

تصویر 188

ایجاد اتاقهای منتخب کالس:
با کلیک بر روی دکمه ایجاد پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید گروه اتاقهای
منتخب کالس را ایجاد نمایید.

تصویر 189

• کالس :کالس مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
• درصد :درصد اعمال محدودیت را وارد نمایید.
• اتاق /دانشکده /ساختمان :اتاق مورد نظر را انتخاب نمایید.
توجه داشته باشید برای فیلد اتاق/دانشکده/ساختمان ،حتما باید دکمه «افزودن به
لیست» کلیک نمایید تا اطالعات موردنظر به لیست اضافه شود( .تصویر )189
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جستجو کردن گروه اتاقهای منتخب کالس:

فصل چهار -کالس

با کلیک بر روی دکمه

پنجره جدیدی در باای لیست محدودیت گروه اتاقهای

منتخب کالس باز میشود که میتوانید محدودیت مورد نظر را جستجو نمایید.

تصویر 190

ویرایش گروه اتاقهای منتخب کالس:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش محدودیت گروه

اتاقهای منتخب کالس وارد میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت شده است را ویرایش
نمایید( .تصویر )191

تصویر 191

• دانشگاه :دانشگاه موردنظر را انتخاب نمایید.
• پردیس :پردیس موردنظر را انتخاب نمایید.
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• دانشکده :دانشکده موردنظر را انتخاب نمایید.
• نیمسال :نیمسال موردنظر را انتخاب نمایید.

• کننالس :کالسننی کننه مننیخواهینند ،اتنناقی بننه آن اختصنناص دهینند را انتخنناب
نمایید.

• اتاق/دانشکده/ساختمان :اتاق موردنظر را انتخاب نمایید.
حذف محدودیت گروه اتاقهای منتخب کالس:
با کلیک بر روی دکمه

میتوانید محدودیت موردنظر را درصورت لزوم حذف

نمایید ،توجه داشته باشید با حذف کردن محدودیت ،دادههای مربوط به آن نیز حذف خواهد
شد.
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➢ فصل پنج-گزارشات
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استاد

❖ استاد:

فصل پنج – گزارش

از طریق این منو میتوان گزارشهایی براساس اساتید تهیه نمود و برحسب طور
خاص روزهای خالی اساتید ،کالسهای اساتید و غیره را گزارش گیری کرد.
• گزارش هفتگی اساتید:
در سامانه بوستان میتوان با استفاده از این گزینه ،گزارشات گزارش هفتگی استاد
را تهیه نمود.
نحوه دسترسی :
گزارشات  استاد  گزارش برنامه هفتگی استاد (تصویر)

تصویر217

با کلیک بر روی «گزارش هفتگی اساتید» وارد صفحه فیلتر برنامه هفتگی اساتید
میشوید( .تصویر)
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استاد
فصل پنج – گزارش

تصویر218

فیلدهای موجود در این صفحه را طبق بخش تعاریف انتخاب نمایید و نام استاد مورد
نظر را وارد نمایید.
اجرا :از آنجایی که این سامانه این امکان را فراهم میآورد که براساس تغییر اطالعات
برنامه چندین بار اجرا گردد و برنامهریزی هفتگی را در اجراهای مختلف طبق شرایط مختلف
داشته باشید و بهینهترین برنامههفتگی را تنظیم نمایید ،باید در گزارش فیلد اجرا مشخص
گردد که گزارش براساس کدام یک از اجراها تهیه شود.
تهیه گزارش :
با کلیک کردن بر روی دکمه

سامانه براساس اطالعات وارد نموده گزارش را تهیه

مینماید و در صفحهای دیگر نمایش میدهد( .تصویر)
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استاد
فصل پنج – گزارش
تصویر219

همانطور که مالحظه مینمایید گزارش برنامه هفتگی هر یک از اساتید جداگانه نشان
داده میشود .در ستونها و سطرهایی از جدول عالمت  Xنشان داده میشود که بیان کننده
زمانهای عدم دسترسی استاد میباشد .همچنین زمانهای خالی استاد به صورت کامال خالی
نمایش داده میشود و در زمانهایی که کالسی برای استاد وجود دارد ،در جدول در آن سطر
و ستون اطالعات کالس نمایش داده میشود.
• گزارش آماری اساتید:
گزارش آماری از کل اساتید دانشکده فراهم میآورد که میتوانید ساعتهای کاری،
کالسها ،روزهای خالی ،گ

و غیره به صورت تفکیکی مشاهده نمایید.

158

نحوه دسترسی:

فصل پنج – گزارش

گزارشات استاد گزارش آماری استاد (تصوی)

تصوی220

در صفحه ی مربوطه اطالعاتی که گزارش باید براساس آن تهیه گردد را وارد نمایید
و سپس جهت مشاهده گزارش دکمه «تهیه گزارش» کلیک نمایید تا گزارش مورد تقاضا تهیه
و نمایش داده شود.

تصویر 221

• اجرا :در این فیلد باید مشخص گردد که گزارش براساس کدام یک از اجراهای مربوط
به دانشکده باید تهیه گردد.
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گزارش تهیه شده به شکل زیر نمایش داده میشود .در قسمت باای صفحه گزارش

فصل پنج – گزارش

آماری را از کل اساتید تهیه مینماید .در قسمت پایین گزارش آماری تک تک اساتید را نشان
میدهد .توجه داشته باشید که میتوان گزارش آماری را فقط برای یک استاد خاص تهیه
نمود .جهت این موضوع کافی است نام استاد را در فیلد اساتید انتخاب نمود.

تصویر222

• روزهای آزاد :نشان دهنده تعداد روزهایی است که هر یک از اساتید اصال کالس
ندارند.
• مجموع گ

ها :به فاصله خالی بین دو کالس استاد گ

گفته می شود و در این ستون

مجموع آنها را نمایش می دهد.
• حداقل گ

در روز :نشان دهنده حداقل گپی است که استاد بین کالس ها می تواند

داشته باشد.
• حداکثر گ

در روز :نشان دهنده بیشترین گپی است که استاد در طول روز داشته

است.
• حداقل ساعت در روز :حداقل تعداد ساعت هایی که استاد در یک روز داشته است
را مشخص می کند.
• حداکثر ساعت در روز :حداکثر تعداد ساعت هایی که استاد در یک روز داشته است
را نشان می دهد.
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• تعداد واحد عملی  :نشان دهنده تعداد واحدهای عملی که استاد در طول نیمسال

فصل پنج  -گزارش

دارد را نشان میدهد.
• تعداد واحد تئوری :نشان دهنده تعداد واحدهای تئوری که استاد در طول نیمسال
داشته است را نشان میدهد.
• تعداد ساعت کالس :در هر سطر مجموع ساعت های کالس هر استاد را نشان میدهد.
❖ دانشجو:
در این قسمت میتوان گزارشهای مربوط به دانشجویان را مشاهده نمود.
• گزارش هفتگی دانشجو برحسب گروه /مقطع /ترم:
در این گزارش برنامه هفتگی دانشجویان را میتواند برحسب گروه ،مقطع و ترم
جداگانه نشان دهد.
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نحوه دسترسی:

فصل پنج  -گزارش

گزارشات دانشجو گزارش هفتگی دانشجو برحسب گروه/مقطع /ترم (تصویر )

تصویر 223

در صفحه فیلتر برنامه هفتگی هر یک از فیلدها را که مقداردهی انجام دهید بر همان
اساس گزارش را تهیه مینماید.

تصویر224
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فصل پنج -گزارش

دانشجو

برای تهیه گزارش بر روی دکمه

کلیک نمایید تا گزارش مربوطه تهیه و نمایش

داده شود.

تصویر225

در این گزارش برنامه کالسی کلیه دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی گروه خدمات
اجتماعی را در اجرای مشخصی نشان داده میشود .توجه داشته باشید در ستون ساعت 12
که عالمت  Xنشان داده شده است زمان عدم دسترسی می باشد که به عنوان ساعت ناهار و
نماز تعیین گردیده است.

• گزارش هفتگی دانشجو برحسب گروه /مقطع
در این گزارش برنامه هفتگی دانشجویان را میتواند برحسب گروه و مقطع جداگانه
نشان دهد .توجه داشته باشید که در این گزارش دیگر امکان انتخاب ترم وجود ندارد و از
گزارش قبلی یک سطح بااتر میباشد.
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فصل پنج -گزارش

دانشجو

نحوه دسترسی:
گزارشات دانشجو گزارش هفتگی دانشجو برحسب گروه/مقطع (تصویر)

تصویر226

در صفحه فیلتر برنامه هفتگی هر یک از فیلدها را که مقداردهی انجام دهید بر
همان اساس گزارش را تهیه مینماید.

تصویر227
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فصل پنج -گزارش

دانشجو

برای تهیه گزارش بر روی دکمه

کلیک نمایید تا گزارش مربوطه تهیه و نمایش

داده شود.

تصویر228

در این گزارش برنامه کالسی کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مردم شناسی
را در اجرای مشخصی نشان داده میشود .توجه داشته باشید در ستون ساعت  12که عالمت
 Xنشان داده شده است زمان عدم دسترسی می باشد که به عنوان ساعت ناهار و نماز تعیین
گردیده است.

• گزارش هفتگی دانشجو برحسب گروه
در این گزارش برنامه هفتگی دانشجویان را میتواند فقط برحسب گروه جداگانه
نشان دهد .توجه داشته باشید که در این گزارش دیگر امکان انتخاب ترم و مقطع وجود
ندارد و از گزارش قبلی یک سطح بااتر میباشد.
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فصل پنج -گزارش

دانشجو

نحوه دسترسی:
گزارشات دانشجو گزارش هفتگی دانشجو بر حسب گروه (تصویر )

تصویر 229

پس از انتخاب موارد مورد نظر از لیستهای موجود می توانید با کلیک بر روی
گزارش مربوطه را مشاهده نمایید( .تصویر)

تصویر230

166

فصل پنج -گزارش

دانشجو

نکته :در صورت انتخاب نکردن گروه به صورت پیش فرض همه گروهها را در نظر
میگیرد.

تصویر231

توجه داشته باشید در این گزارش از رنگهای مختلف جهت تفکیک کالسها استفاده
شده است ،اما دو کالسی که با یک رنگ نشان داده شدهاند ،مشخص کننده یک کالس دو
جلسهای است که جلسه اول آن در روز سهشنبه و جلسه دوم روز چهارشنبه تشکیل
میشود.
• گزارش هفتگی دانشجو برحسب روز:
در این گزارش برنامه هفتگی دانشجویان را براساس مقطع ،گروه و ترم به صورت روزانه
نشان میدهد.
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فصل پنج -گزارش

دانشجو

نحوه دسترسی:
گزارشات دانشجو گزارش هفتگی دانشجو بر حسب روز (تصویر )233

تصویر233

پس از انتخاب موارد مورد نظر از لیستهای موجود میتوانید با کلیک بر روی
گزارش مربوطه را مشاهده نمایید.
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دانشجو

فصل پنج -گزارش

تصویر234

تصویر235

• گزارش آماری دانشجو بر حسب گروه/مقطع /ترم
در این گزارش به صورت روزانه کالسهای هر ترم از مقطع و گروه مشخص شده را
نشان میدهد.
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فصل پنج -گزارش

دانشجو

نحوه دسترسی:
گزارشات  دانشجو  گزارش آماری دانشجو بر حسب گروه/مقطع /ترم (تصویر )

تصویر 236

در صفحهی مربوطه اطالعاتی که گزارش باید براساس آن تهیه گردد را وارد نمایید و
سپس جهت مشاهده گزارش بر روی دکمه

کلیک نمایید تا گزارش مورد تقاضا تهیه و

نمایش داده شود( .تصویر)

170

فصل پنج -گزارش دانشجو

تصویر237

• اجرا :در این فیلد باید مشخص گردد که گزارش براساس کدام یک از اجراهای مربوط
به دانشکده باید تهیه گردد.
گزارش تهیه شده به شکل زیر نمایش داده میشود .در قسمت باای صفحه گزارش
آماری را از دانشجویان بر حسب روزهای آزاد ،گ

ها وغیره تهیه مینماید .در قسمت پایین

گزارش آماری دانشجو بر حسب حداقل روزهای آزاد ،حداقل روزهای آزاد و غیره را نشان
میدهد .توجه داشته باشید که میتوان گزارش آماری را فقط برای یک گروه خاص تهیه نمود.
جهت این موضوع کافی است نام گروه ،مقطع و ترم را در فیلد گروه ،مقطع و ترم انتخاب
نمود.

تصویر238

171

فصل پنج -گزارش

دانشجو

• حداقل روزهای آزاد :حداقل روزهای آزاد ،نشان دهنده کمترین تعداد روزهایی
است که گروه اصال کالس ندارند.
• حداکثر روزهای آزاد :حداکثر روزهای آزاد ،نشان دهنده بیشترین تعداد روزهایی
است که گروه اصال کالس ندارند.
• حداقل ساعت در روز :نشان دهنده کمترین تعداد ساعتهایی است که گروه در روز
کالس دارد.
• حداکثر ساعت در روز :نشان دهنده بیشترین تعداد ساعتهایی است که گروه در
روز کالس دارد.
• حداقل گ

درهفته :نشان دهنده کمترین تعداد گ (فاصله) بین روزها در هفته

میباشد.
• حداکثر گ

در هفته :نشان دهنده بیشترین تعداد گ (فاصله) بین روزها در هفته

میباشد.
برای چاپ گزارش با کلیک بر روی دکمه

که در گوشه سمت چ

باا قرار دارد،

میتوانید از گزارش مربوطه چاپ بگیرید.
❖ اتاق:
از طریق این منو کلیه گزارشات مربوط به اتاقهای دانشگاه را میتوان تهیه نمود.
• گزارش هفتگی اتاق:
این گزارش ساعتهایی که اتاق خالی ،پر و عدم دسترسی است را فراهم میآورد.
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نحوه دسترسی:

فصل پنج -گزارش

گزارشات اتاق  گزارش هفتگی اتاق (تصویر)

تصویر239

برای ته یه این گزارش در صنننف حه فیلتر مورد نظر اطالعاتی که با ید گزارش بر آن
اساس تهیه گردد را وارد نمایید( .تصویر)

تصویر240

اجرای مورد نظر دانشکده را انتخاب نموده برای تهیه گزارش بر روی دکمه

کلیک

نمایید( .تصویر)
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اتاق
فصل پنج -گزارش
تصویر241

ساختمان :نام هر کدام از ساختمانهای مربوط به دانشکده را از لیست انتخاب نمایید.
اتاق :در صورتی که تمایل به تهیه گزارش یک اتاق خاص وجود داشته باشد میتوانید
آن را از لیست انتخاب نمایید .هم چنین میتوانید گزارشات مربوط به همه اتاقهای
یک ساختمان را تهیه نمایید.
در این گزارش در باای جدول نام اتاق مورد نظر نوشته شده است و در جدول تمام روزهای
هفته و ساعتهایی که در سیستم تعریف شده است را نمایش میدهد ،که درچه ساعتها و
چه روزهایی اتاق استفاده میشود ،همچنین خانههای خالی نشان دهنده ساعتهای خالی اتاق
میباشد .در صورتی که برای اتاق زمانهای عدم دسترسی تعریف شده باشد با عالمت XXX
نشان داده میشود.
• گزارش هفتگی اتاقها:
در صورت تمایل به مشاهده گزارش مربوط به کل اتاقهای دانشکده میتوانید از این
گزینه استفاده نمایید.
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اتاق

نحوه دسترسی:

فصل پنج -گزارش

گزارشات اتاق  گزارش هفتگی اتاقها (تصویر)

تصویر242

برای تهیه این گزارش در صفحه فیلتر مورد نظر اطالعاتی که باید گزارش بر آن اساس
تهیه گردد را وارد نمایید.

تصویر 243

اجرای مورد نظر دانشکده را انتخاب نموده برای تهیه گزارش بر روی دکمه

کلیک

نمایید .همانطور که مالحظه مینمایید در این صفحه امکان انتخاب ساختمان و اتاق وجود ندارد
و یک گزارش کامل برای دانشکده تهیه مینماید.
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اتاق
فصل پنج -گزارش
تصویر244

در این گزارش در اولین ستون جدول ایام هفته را نشان میدهد؛ در ستون
دوم به ترتیب برای هر یک از ساختمانها ،نام اتاق را مشخص کرده است؛ در جدول
تمام روزهای هفته و ساعتهایی که در سیستم تعریف شده است را نمایش میدهد،
که درچه ساعتها و چه روزهایی اتاقها استفاده میشوند ،همچنین خانههای خالی
نشان دهنده ساعتهای خالی اتاقها میباشند .در صورتی که برای اتاقها زمانهای
عدم دسترسی تعریف شده باشد با عالمت  XXXنشان داده میشود.
• گزارش آماری اتاق:
برای تهیه گزارش آماری از مجموع اتاقهای دانشکده از این گزینه استفاده میشود.

176

اتاق

نحوه دسترسی:

فصل پنج -گزارش

گزارشات اتاق  گزارش آماری اتاقها (تصویر)

تصویر245

با استفاده از این گزارش میتوان آمار کل اتاقهای دانشکده را بررسی کرده و میزان
استفاده از هر اتاق را مشخص نمود.

تصویر 246

با انتخاب اجرای مورد نظر و کلیک کردن بر روی دکمه «تهیه گزارش» ،گزارش مورد
نظر تهیه و نمایش داده میشود.
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اتاق
فصل پنج -گزارش
تصویر 247

در این گزارش میتوان مجموع حداقل/حداکثر ساعتهایی که هر کدام از اتاقها پر
یا خالی باشد را مشاهده نمود .همچنین روزهای آزاد هراتاق را مشخص مینماید که بتوانید
از آنها در مواقع دیگر استفاده نمایید .در قسمت باای صفحه میتوانید مجموع کلی هر کدام
از موارد را نسبت به دانشکده مشاهده نمایید.
❖ درس:
از طریق این گزارش میتوان فهمید که هر یک از دروس به صورت جداگانه در چه
روزی و چه ساعتی طبق برنامه ریزی اجرا شده قرار گرفته است.
• گزارش هفتگی دروس:
در گزارش هفتگی دروس به طور خاص درس مورد نظر را در برنامه هفتگی نشان
میدهد .در این گزارش امکان مشاهده همه درسهای دانشکده در نیمسال جاری ،امکان
مشاهده چند درس و امکان مشاهده یک درس خاص وجود دارد.
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درس

نحوه دسترسی:

فصل پنج-گزارش

گزارشات درس  گزارش هفتگی دروس (تصویر )

تصویر 248

در صفحهای که نمایش داده میشود فیلتر مورد نظر را وارد نمایید.

تصویر 249

بعد از انتخاب اجرای مورد نظر و درس یا دروس مورد نظر با کلیک بر روی دکمه
گزارش مورد نظر تهیه و نمایش داده میشود( .تصویر )
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فصل پنج-گزارش
تصویر 250

طبق فیلتر وارد شده با انتخاب درس جامعه شناسی ساعت و روزی که این درس ارائه
شده است در اجرای مورد نظر را نمایش داده میشود.
❖ کالسها:
دو گزارش برای کالسها وجود دارد که میتوان تهیه نمود و هر کدام مزایای خاص
خود را دارد.
• گزارش هفتگی کالسها (تداخلها):
گزارش هفتگی کالسها نشان دهنده کالسهای تشکیل شده در برنامه هفتگی است.
در این گزارش میزان تداخل هر یک از کالسها را نشان میدهد ،که میتوان از بین آنها
کالسهای پر تداخل را بدست آورد.

180

فصل پنج-گزارش

کالس درس

نحوه دسترسی:
گزارشات کالس  گزارش هفتگی کالسها(تداخل) (تصویر )

تصویر 251

در صفحه فیلتر مورد نظر را با انتخاب گزینهها اعمال نمایید و سپس بر روی دکمه
کلیک نمایید تا گزارش مورد نظر تهیه گردد.

تصویر 252

در این گزارش کلیه کالسها در هر یک از روزهای هفته را براساس ساعت به همراه
تداخلها نشان میدهد.
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فصل پنج-گزارش کلدرس
تصویر 253

به طور مثال درس تکنیکهای خاص در روز شنبه ساعت  8ارائه شده است و تعداد
تداخل آن با کالسهای دیگر  20عدد میباشد.
• گزارش کالسهای بدون استاد:
با استفاده از این گزارش میتوان کالسهایی که در ابتدای اجرای برنامه برای آنها
استاد تعیین نشده است را مشاهده نمایید.

182

درس

نحوه دسترسی:

فصل پنج-گزارش کالس

گزارشات کالس  گزارش کالس بدون استاد (تصویر )

تصویر 254

با کلیک بر روی دکمه «تهیه گزارش» میتوانید فیلتر مورد نظر را اعمال و گزارش
مورد نظر را تهیه نمایید.

تصویر 255

نکته :فیلد آزمون برای نمایش آزمونهای بدون استاد میباشد.
در مواقعی که برنامهریزی انجام شده است ،برای اختصاص دادن استاد به کالسهای
بدون استاد از این گزارش استفاده میشود .حال اگر انجام برنامه ریزی آزمون مد نظر باشد،

183

فصل پنج-گزارش کالس

از آنجایی که تعداد کالسها بیشتر است و ممکن است بعضی از دروس امتحان نداشته
باشند با استفاده از گزینه آزمون فقط آزمونها را فیلتر کرده و نمایش میدهد و میتوان
برای آنها استاد انتخاب نمود.

تصویر 256

در برنامه ریزی آزمون باید یک اجرای جداگانه که نوع آن ،اجرای برنامه ریزی آزمون است
ایجاد کنیم و تمام فعالیت ها و تغییراتی که در برنامه ریزی آزمون ایجاد می کنیم را روی این
اجرای آزمون بارگزاری کنیم تا گزارشات مربوط به اجرای آزمون برای ما قابل مشاهده
شود.نه گزارشات مربوط به برنامه ریزی درسی.

تصویر 257

❖ آزمون :
در این گزارش که تنها مختص برنامه ریزی امتحانات هست می توانید آزمون های مربوطه را
همراه با تداخلشان در یک روز را مشاهده کنید.
• گزارش هفتگی آزمون ها (همراه با تداخل) :
184

گزارش هفتگی آزمونها نشان دهنده آزمونهای تشکیل شده در برنامه امتحانات
است .در این گزارش میزان تداخل هر یک از آزمونها را نشان میدهد ،که میتوان از بین

فصل پنج-گزارش کالس

آنها آزمونهای پر تداخل را بدست آورد.
نحوه دسترسی:
گزارشات آزمون  گزارش هفتگی آزمون ها (همراه با تداخل) (تصویر )

تصویر 258

در صفحه فیلتر مورد نظر را با انتخاب گزینهها اعمال نمایید و سپس بر روی دکمه

کلیک

نمایید تا گزارش مورد نظر تهیه گردد.

تصویر 259

185

در این گزارش کلیه آزمونها در هر یک از روزهای امتحانات را براساس ساعت به همراه
تداخلها نشان میدهد.

فصل پنج-گزارش کالس
تصویر 260

به طور مثال درس منسوجات بی بافت در تاریخ شنبه  1397/03/19ساعت 10
ارائه شده است و تعداد تداخل آن با امتحانات دیگر در همان تاریخ  16عدد میباشد.
نحوه گزارش گیری در برنامه ریزی آزمون :
در برنامه ریزی آزمون،برای مشاهده گزارش فعالیت ها و تغییرات مربوط به قسمت های
مختلف سامانه که تاکنون انجام داده ایم در صفحه مربوط به فیلتر گزارشات مورد نظر باید
ابتدا اجرای آزمون را انتخاب کنیم تا گزارش مربوط به برنامه ریزی آزمون برای ما قابل
مشاهده باشد.
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➢ فصل شش-امکانات

187

❖ ورود فایل اکسل

فصل شش –امکانات

یکی از مواردی که می توانید اطالعات را در سامانه بوستان درج کنید درج فایل اکسل میباشد که
میبایست طبق قالب تنظیم شده اطالعات در آن درج شده و سپس از این طریق به سامانه وارد شود.

نحوه دسترسی:
امکانات  ورود و خروج اطالعات درج فایل اکسل

تصویر 258

تصویر 259

188

درج محتویات فایل اکسل در پایگاه داده:

فصل شش – امکانات

در این صفحه فایل اکسل که طبق قالب آماده کردید را وارد سامانه نمایید؛ برای
انجام این کار ،ابتدا باید دکمه « »Choose Fileرا کلیک کنید و فایل اکسل را از مسیر مورد
نظر انتخاب نمایید و سپس بر روی دکمه «درج در پایگاه داده» کلیک کرده تا اطالعات به
سامانه وارد شود( .تصویر )
نکته :اگر در هنگام درج اطالعات به پایگاه داده ،پیغام زیر ظاهر شد میتوانید طبق
پیامی که اعالم شده وارد فایل اکسل شوید و خطای مورد نظر را رفع نمایید.

تصویر 260

به عنوان مثال در پیغام باا ،خطای مربوطه در شیت جدول تالقی و در رکورد 2
میباشد.
❖ استخراج فایل اکسل
در صورتی که نیاز به اطالعات سامانه و خروج آن را داشته باشید میتوانید از این
قسمت استفاده کرده و اطالعات سامانه را در یک فایل اکسل استخراج نمایید.

189

نحوه دسترسی:

فصل شش_امکانات

امکانات  وورد و خروج اطالعات  استخراج فایل اکسل

تصویر 261

درج محتویات پایگاه داده در فایل اکسل:

تصویر 262

این صفحه محتویات پایگاه داده را در قالب تنظیم شده فایل اکسل استخراج میکند
تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار بگیرد که برای انجام این کار باید روی دکمه «تولید
فایل اکسل» کلیک نمایید.
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❖ اطالعات اجرای برنامه

فصل شش –امکانات

پس از ثبت اطالعات و ایجاد محدودیت ،نوبت به اجرای برنامه میرسد؛ فقط باید قبل
از آن از صحیح بودن اطالعات و محدودیتها مطمئن بود تا سامانه ،برنامه بهینه و خوبی را
استخراج کند .اجرای برنامه کمتر از  10ثانیه طول میکشد و پس از آن میتوانید گزارشهای
متفاوتی را تهیه نمایید.
نحوه دسترسی:
امکانات اجرای برنامه  اطالعات اجرای برنامه

تصویر 263

لیست جدول زمانی:
لیست جدول زمانی را میتوانید از مسیر زیر مشاهده نمایید:

تصویر 264
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در این صفحه لیست اجراهای برنامه را براساس زمان نشان داده میشود که در
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صورت نیاز میتوانید ویرایش ،حذف ،اجرا یا مشاهده نمایید.
ایجاد جدول زمانی:
با کلیک بر روی دکمه ایجاد ،پنجره جدیدی باز میشود که میتوانید جدول زمانی جدید
را ثبت نمایید.

تصویر 265

• نام اجرا :نام مورد نظر برای اجرای مربوطه را وارد نمایید.
• نوع :نوع اجرا را از لیست موجود انتخاب نمایید.
• زمان اجرا :حداکثر مدت زمانی که برنامه وقت برای اجرا میتواند داشته باشد ،اگر
مدت زمان اجرا بیشتر از این زمان طول بکشد هسته کار را ادامه نمیدهد .با این
امکان از قرار گرفتن برنامه در حلقه زمانی جلوگیری به عمل میآید .واحد این زمان بر
مبنای ثانیه میباشد و بهترین زمان  60تا  100ثانیه است.
• تعداد اجرا :تعداد اجراهای همزمان را وارد کنید .به عنوان مثال اگر  3وارد کنید؛
سامانه سه اجرای متفاوت انجام خواد داد.
انواع اجرا:
 .1برنامه ریزی درسی :براساس محدودیتهای ترمیک و دستی که وارد سامانه شده
است برنامه ریزی اجرا میشود.
 .2برنامه ریزی امتحانات :براساس محدودیتهای آزمون اجرا میشود.
 .3برنامه ریزی بر مبنای جدول تالقی :براساس محدودیتهای جدول تالقی که از پیش
ثبت نام بدست آمده است برنامه اجرا میشود.
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با کلیک بر روی دکمه ثبت پنجره موفقیت با عنوان «ثبت با موفقیت انجام شد» ظاهر

فصل شش –امکانات

میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» اطالعات درج شده را ثبت میشود و به صفحه لیست
جدول زمانی باز میگردد .نکته :در صورتی که دکمه بازگشت را کلیک نمایید ،بدون ثبت
اطالعات ،به صفحه لیست جدول زمانی باز میگردد.

تصویر 266

ویرایش جدول زمانی:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات به پنجره ویرایش جدول زمانی وارد

میشوید و میتوانید اطالعاتی که قبال ثبت شده است را ویرایش نمایید.

تصویر 267

در این صفحه میتوانید اطالعاتی که قبال برای کالس ثبت شده است را ویرایش
نمایید .این اطالعات از قبیل :تعداد اجرا ،نام اجرا و زمان اجرا میباشد .توجه داشته باشید
که در اینجا فیلدهای دانشگاه ،پردیس ،دانشکده ،نیمسال و نوع غیر فعال است و قابل تغییر
نمیباشد.
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حذف جدول زمانی:
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با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» جدول زمانی مورد نظر حذف خواهد شد و در صورتی
که گزینه «خیر» را انتخاب کنید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست جدول زمانی باز میگردد.

تصویر 268

اجرا جدول زمانی:
با کلیک بر روی دکمه

برنامه جدول زمانی مورد نظر اجرا میشود.

تصویر 269

مشاهده اجرای برنامه:
با کلیک بر روی دکمه

صفحه لیست زمانهای اجرایی باز میشود و میتوانید

کالسها را بارگزاری و مشاهده نمایید( .تصویر )

تصویر 270
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حذف زمان اجرایی:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره هشدار طبق شکل زیر ظاهر

میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» زمان اجرایی مورد نظر حذف خواهد شد و در
صورتی که گزینه «خیر» را انتخاب کنید ،بدون هی تغییری به صفحه لیست زمانهای اجرایی
باز میگردد.

تصویر 270

بارگزاری کالسها:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،پنجره موفقیت با عنوان «ثبت با موفقیت

انجام شد» ظاهر میشود و با کلیک بر روی گزینه «تایید» در صفحه بعد ،لیست کالسها را
نمایش داده میشود( .تصویر )
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تصویر 271

نکته :در صورتی که کالسهای بارگزاری شده مورد تایید نباشد میتوانید در پایین
این صفحه کالسهای مورد تایید را قفل زمانی یا مکانی یا هر دو گذاشته و مابقی کالس یا
کالسها را که قصد تغییر آنها را دارید ثبت تغییرات زده و مجددا اجرا نمایید.
مشاهده تداخلها:
با کلیک بر روی دکمه

در قسمت عملیات ،میتوانید در صفحه بعد تمام

تداخلهایی که در اجرای مربوطه اعمال نشده است را مشاهده نمایید.

تصویر 272
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مشاهده کالسها:

فصل شش –امکانات

تصویر 273

زمانی که بارگزاری کالسها را انجام شود ،آیکن

نمایان شده و با کلیک بر روی آن

میتوانید برنامه هفتگی کالسهایی که قبال بارگزاری شده است را مشاهده نمایید.

اجرای تغییرات انجام شده در بارگزاری کالسها:

تصویر 274

پس از بارگزاری کالسها ،آیکن

نمایان شده و با کلیک بر روی آن میتوانید اجرای جدید

را براساس تغییرات جدید اعمال نمایید.

اجرای منتخب:
بعد از بارگزاری کالسها ،دکمه ثبت نمایان میشود و با کلیک بر روی آن پنجره
هشدار طبق شکل زیر نشان داده میشود؛ که با کلیک بر روی گزینه «بلی» اجرای مورد نظر
به عنوان اجرای منتخب ،انتخاب میشود و در صورتی که گزینه «خیر» را انتخاب کنید ،بدون
هی تغییری به صفحه لیست زمانهای اجرایی باز میگردد.

197

فصل شش – امکانات

تصویر 275

❖ قفل زمانی و مکانی
در صورتی که بعد از اجرای برنامه و مشاهده برنامه هفتگی در برخی از موارد نیاز به
جاب به جایی کالسها وجود داشت ،میتوانید با استفاده از این گزینه تمام کالسها را به جز
کالسهایی که قصد جا به جایی آنها را دارید قفل زمانی و مکانی کرده و پس از ثبت تغییرات
برنامه مورد نظر را دوباره اجرا نمایید.
نکته :قفل زمانی بدین معنی است که ساعت تشکیل کالس تغییر نکند و فقط مکان
بر گزاری کالس عوض شود .همچنین قفل مکانی یعنی مکان (اتاق) تشکیل کالس بدون تغییر
مانده و فقط ساعت آن نیز تغییر یابد .توجه داشته باشید که این امکان وجود دارد که یک
کالس را هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی قفل نمایید.
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نحوه دسترسی :
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امکانات  اجرای برنامه  قفل زمانی و مکانی

تصویر 276

فیلتر کالسهای برنامهریزی شده:

تصویر 277

• اجرا :اجرای مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید( .تصویر )
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مشاهده کالسها:
پس از انتخاب موارد مورد نظر از لیستهای موجود با کلیک بر روی

وارد صفحه

بعد میشود .در صفحه بعد کالسهای برنامهریزی شده را نمایش میدهد که میتوانید
تغییرات مورد نیاز را انجام دهید.

کالسهای برنامهریزی شده:

تصویر 278

به صورت پیش فرض تمام کالسها قفل زمانی و مکانی دارند که میتوانید کالس یا
کالسهای مورد نظر را از حالت قفل خارج کرده و در قسمت پایین صفحه دکمه «ثبت
تغییرات» را کلیک نمایید.
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تصویر 279

با کلیک بر دکمه «قفل زمانی همه» تمام کالسها از حالت قفل زمانی خارج کرده و با
دوباره کلیک کردن بر آن همه کالسها قفل زمانی خواهند شد و همچنین دکمه «قفل مکانی
همه» همین عمل بر روی قفل مکانی کالسها انجام میشود.
همچنین کاربر میتواند به صورت تکی ،یعنی اگر کالسی برای اجرای مجدد مایل به
تغییر آن نباشد ،با کلیک بر روی قفل مکانی یا زمانی که در گوشه سمت چ

باا قراردارد،

میتواند یک کالس را از نظر مکانی و زمانی ثابت نماید.
پس از کلیک بر روی دکمه «ثبت تغییرات» پنجره توجه با عنوان «عملیات ویرایش با
موفقیت انجام شد» ظاهر میشود که با کلیک بر دکمه «تایید» به صفحه «لیست زمانهای
اجرایی» میروید.
لیست زمانهای اجرایی:
این صفحه قبال در فصل «اجرای برنامه» توضیح داده شده است و در اینجا میتوانید
اجرای مورد نظر خود که تغییرات در آن انجام شده است را مجددا اجرا و گزارش جدید را
مشاهده نمایید.
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تصویر 280

نکته :در صورتی که هنگام اجرا گرفتن ،پیغام زیر نمایش داده شد؛ یعنی اطالعات
پایگاه داده مشکل دارد و این احتمال وجود دارد که چندین محدودیت با هم تداخل داشته
و سامانه نمیتواند برنامه ریزی را مجددا اجرا نماید .در این صورت باید بعضی از
محدودیتها برداشته شوند تا امکان اجرا فراهم شود.

کپی اطالعات
زمانی که نیمسال جدید تعریف میشود ،برای سهولت در کار میتوانید از این گزینه
استفاده کرده و موارد مورد نیاز را از نیمسال قبلی انتخاب و به نیمسال بعدی کپی نمایید.
نحوه دسترسی:
امکانات اجرای برنامه  کپی اطالعات

تصویر 281
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تصویر 282

در قسمت باا مقادیر مربوط به نمیسال مبدا را باید وارد نمایید.
• دانشگاه :دانشگاه مبدا را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.
• پردیس :پردیس مورد نظر را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.
• دانشکده :دانشکده مورد نظر را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.
• نمیسال مبدا :نیمسال مبدا را انتخاب نمایید.
در قسمت بعدی مقادیر مربوط به نیمسال مقصد را باید وارد نمایید.
در قمست بعدی مقادیر مورد نیاز برای کپی از نیمسال مبدا به نیمسال مقصد را
انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه

کلیک نمایید تا عمل کپی انجام شود.
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تصویر 283

204

➢ فصل هفت-مدیریت نرم افزار

205

❖ مدیریت کاربران

فصل هفت– مدیریت نرم افزار

این بخش از سامانه برای مدیریت کاربران میبا شد که تو سط کار شنا سان بو ستان،
کاربر موردنظر ایجاد می شود و کاربر میتواند در سامانه برنامهریزی هفتگی بوستان فعالیت
داشته باشد.
نحوه دسترسی:
مدیریت نرمافزار  مدیریت کاربران

تصویر 284

دراین صنننفحه لیسنننتی از کاربران را نمایش میدهد که میتوانید در صنننورت لزوم
آنها را ویرایش یا حذف نمایید.

تصویر 285
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فعال یا غیرفعال کردن کاربر:

فصل هفت– مدیریت نرم افزار

برای این کار درصنننورت لزوم میتوانید با کلیک برروی دکمه
غیرفعال و با کلیک بر روی دکمه

کاربر مورد نظر را

کاربر را مجددا فعال نمایید( .تصویر )

ایجاد کاربر:
برای ایجاد کاربر با کلیک بر روی دکمه ایجاد که در گوشننه سننمت چ

باا قرار دارد،

میتوانید کاربر موردنظر را ایجاد نمایید.

تصویر 286

• نام  :نام کاربر موردنظر را وارد نمایید.
• نام خانوادگی :نام خانوادگی کاربر مورد نظر را وارد نمایید.
• جنسیت :جنسیت کاربر را را انتخاب نمایید.
• شماره همراه :شماره همراه کاربر را وارد نمایید.
• نام کاربری :نام کاربری مورد نظر را وارد نمایید.
• رمز عبور :رمز عبور را برای کاربر موردنظر وارد نمایید.
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• تایید رمز عبور :رمز عبور وارد شده را دوباره وارد نمایید.
• دانشگاه :دانشگاه موردنظر را انتخاب نمایید.
• پردیس :پردیس موردنظر را انتخاب نمایید.
• دانشکده :دانشکده موردنظر خود را انتخاب نمایید.
• توضیحات :در صورت لزوم توضیحات ازم را در این قسمت وارد نمایید.
با حر کت دادن نشننننانگر موس بر روی گزی نه

 ،رمز عبور وارد شننننده ن ما یان

میشود.
با کلیک بر روی دک مه

 ،نرم افزار به طور اتومات یک رمز تصننننادفی برای کاربر

انتخاب مینماید.
با کلیک بر روی دکمه

 ،رمز عبور مورد نظر کپی میشود.

بعد از تکمیل کردن موارد خوا سته شده در بخش اول وارد بخش دوم می شوید که
در این بخش د ستر سیهای ازم با توجه به عنوان شغلی کاربر ،ایجاد می شود؛ مثال ،رییس
دانشگاه یک دسترسی خاص ،رییس دانشکده دسترسی خاص دیگر و غیره به همین ترتیب
با تیکدار نمودن بخش موردنظر ،دسترسی به کاربر داده میشود.
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تصویر 277

اگر از بین منوهای باا که در تصننویر مشنناهده مینمایید،دسننترسننی به یک زیر منوی
خاص برای کاربر ازم باشد و امکان دسترسی به قسمتهای دیگر منو وجود نداشته باشد؛
باید بر روی دکمه

کلیک نموده تا زیر منوهای آن نمایان شود و بخش مورد نظر را عالمت

بزنید .بدین ترتیب میتوان سطح دسترسی را تا جزئی ترین بخش تعیین نمود( .تصویر )
با کلیک بر روی دکمه

همهی گزینهها تیکدار میشوند.

با کلیک بر روی دکمه

همهی گزینهها از حالت تیکدار خارج میشوند.

با کلیک بر روی دکمه

 ،تمام گزینه ها حالت عکس پیدا میکنند؛ یعنی اگر گزینه

تیکدار نباشد ،عالمت خورده و اگر تیکدار باشد ،از حالت تیکدار خارج میشود.
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تصویر 278

بعد از ایجاد دسترسیهای مربوطه با کلیک بر روی دکمه ثبت و با ظاهر شدن پیغام
«عملیات با موفقیت انجام شد» و با کلیک برروی گزینه «تایید» کاربر مربوطه ایجاد میشود.
جستجو کاربر :
با کلیک بر روی دکمه

که در گوشه سمت چ

باا قرار دارد میتوانید کاربر

موردنظر را جستجو نمایید.

تصویر 279
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ویرایش کاربر:

فصل هفت– مدیریت نرم افزار

با کلیک بر روی دکمه

که در ستون عملیات قرار دارد میتوانید کاربر موردنظر را

ویرایش نمایید.

تصویر 280

در این صفحه میتوانید در صورت نیاز اطالعات اولیه کاربر و یا سطح دسترسی او را
تغییر دهید و با کلیک بر روی دکمه

اطالعات ویرایش شده ثبت میشود( .تصویر )
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➢ فصل هشت-اعمال تنظیمات

212

❖ تنظیمات درس:

فصل هشت– اعمال تنظیمات

این بخش از سامانه برای برنامه ریزی بر اساس جدول تالقی کاربرد دارد بدینصورت
که کاربر می تواند درسهای مهمی که نیاز هست حداقل تداخل را داشته باشند انتخاب کرده
و با توجه به خواسته خود تنظیمات مربوطه را اعمال میکند.
نحوه دسترسی:
اعمال تنظیمات  تنظیمات درس

در این صفحه لیستی از تنظیماتی که برای دروس گذاشته شده است را می توانید مشاهده
کنید.

ایجاد تنظیمات درس:

با کلیک بر روی آیکن جدید صفحه تبت تنظیمات نمایش داده می شود و می توانید
تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

213

فصل هشت– اعمال تنظیمات

دانشگاه :نام دانشگاه که به صورت خودکار نمایش داده می شود.
پردیس :نام پردیس مربوطه که به صورت خودکار نمایش داده می شود.
دانشکده :نام دانشکده مربوطه که به صورت خودکار نمایش داده می شود.
نیمسال :نیمسال فعال مربوطه که به صورت خودکار نمایش داده می شود.
کاربر :لیست کاربران را نمایش می دهد که می توانید این تنظیمات را مختص کاربر خاصی یا
همه کاربران انجام دهید.
درس :لیست دروس را نمایش می دهد که می توانید درس یا دروس مورد نظر را از کمبوی
مربوطه انتخاب کنید.
از تعداد متقاضی – تا تعداد متقاضی :در این دو فیلد می توانید محدوده ای را مشخص کرده
و سپس با کلیک روی دکمه فیلتر درس در قسمت کمبوی درس لیستی از درسهای که تعداد
متقاضی آنها در محدوده مربوطه هستند را نمایش دهد.
در قسمت پایین سه گزینه وجود دارد که می توانید نسبت به خواسته خود تنظیمات مربوطه
را اعمال کنید که در ادامه به توضیح هر کدام از این موارد می پردازیم.
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فصل هشت– اعمال تنظیمات

تنظیمات مجموع درس:

با استفاده از این تنظیمات می توان مجموع حداکثر تعداد تالقی هر درس را با درصد مورد
نظر مشخص کرد برای مثال اگر برای درس مورد نظر مقدار مجموع حداکثر تالقی را 30
گذاشته و درصد مربوطه را  100بگذارید این درس در زمانی که برگزار خواهد شد با تمام
درسهایی که به صورت همزمان با آن ارائه خواهد شد بیشتر از  30تالقی نخواهد داشت.

تنظیمات درس:
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با استفاده از این تنظیمات می توانید حداکثر تالقی هر درس با درسهای دیگری که با درس
انتخاب شده تالقی دارند را مشخص کنید برای مثال اگر حداکثر تعداد تالقی را  5و درصد

فصل هشت– اعمال تنظیمات

را  100بگذارید درس انتخاب شده در زمانی که ارائه خواهد شد با هر کدام از درس هایی
که به صورت همزمان با آن ارائه می شوند بیشتر از  5تالقی نخواهد داشت .این تنظیمات
را می توانید برای آزمون ها هم نیز اعمال کنید.

محدودیت حداقل روز بین آزمون ها:

این تنظیمات که مختص آزمون ها می باشد می توانید مشخص کنید که آزمون مربوط به درس
انتخابی با توجه به آزمونهای درسهای دیگری که با آن تالقی دارند حداقل چند روز بینشان
فاصله باشد برای مثال اگر تعداد تالقی آزمون از را  5وارد کرده و حداقل روز بین آزمون
را  1و درصد را  100بگذارید آزمون مربوطه با هر آزمونی که  5یا بیشتر تالقی داشته باشد
حداقل یک روز بینشان فاصله می گذارد.

نکته :درصد را اگر  100بگذارید تنظیمات مروبطه حتما در برنامه ریزی اعمال خواهند شد
و هرچه مقدار درصد از  100پایین تر باشد احتمال اینکه در برنامه ریزی اعمال شود کمتر
خواهد بود.
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نکته :2پس از گذاشتن تنظیمات مربوطه نیاز هست که محدودیت ها را بروزرسانی کنید که
برای این کار باید به منوی جدول تالقی بروید و سپس روی آیکن ویرایش کالس ها کلیک

فصل هشت– اعمال تنظیمات

کنید تا صفحه زیر نمایش داده شود.

در این قسمت با کلیک روی آیکن بروزرسانی محدودیت های مروبط به تنظیمات بروزرسانی
شده و نمایش داده می شوند که در قسمت باا با کلیک روی آیکن اجرا محدودیت ها را در
قسمت محدودیت دو یا چند کالس به صورت خودکار ثبت میکند که می توانید در صفحه
مربوطه مشاهده کنید.
نکته :موقع بروزرسانی می توانید هم برای برنامه هفتگی و هم برای آزمونها محدودیت ها
را بروزرسانی کنید و سپس اجرا بزنید.
نکته :2تنظیمات مربوط به برنامه هفتگی در منوی محدودیت های برنامه هفتگی و محدودیت
دو یا چند کالس ثبت می شود و تنظیمات مربوط به آزمون ها در منوی محدودیت آزمون ها و
محدودیت دو یا چند آزمون ثبت می شود.

ویرایش تنظیمات درس:

با کلیک روی آیکن ویرایش می توانید مقدارهای ثبت شده را تغییر دهید.

حذف تنظیمات درس:

با کلیک روی آیکن حذف می توانید تنظیمات مربوطه را حذف کنید.
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همچنین می توانید از آیکن حذف همه که در باای صفحه قرار دارد تمام تنظیمات را حذف
کنید یا با انتخاب چند مورد و سپس حذف موارد انتخابی تنظیماتی را که انتخاب کردید را
حذف کنید.

❖ تنظیمات عمومی:
در این بخش از سامانه می توانید تنظیمات کلی برای جدول تالقی  ،نحوه نمایش گزارشات ،
درصد اتاق های منتخب کالس و فایل پشتیبان اعمال کنید.
نحوه دسترسی:
اعمال تنظیمات  تنظیمات عمومی

در صفحه مربوطه تنظیمات مختلفی وجود دارد که در ادامه به توضیح هر بخش پرداخته می
شود.
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دانشگاه :نام دانشگاه که به صورت خودکار نمایش داده می شود.
پردیس :نام پردیس مربوطه که به صورت خودکار نمایش داده می شود.
دانشکده :نام دانشکده مربوطه که به صورت خودکار نمایش داده می شود.
نیمسال :نیمسال فعال مربوطه که به صورت خودکار نمایش داده می شود.
کاربر :لیست کاربران را نمایش می دهد که می توانید این تنظیمات را مختص کاربر خاصی یا
همه کاربران انجام دهید.

محدودیت اتاق های منتخب کالس:
در حالت کلی وقتی سامانه برنامه ریزی می کند برای اینکه به کالس های برنامه ریزی شده
اتاق اختصاص بدهد (در صورتی که هی محدودیت اتاق منتخب کاربر ثبت نکرده باشد) به
صورت خودکار به کالسها اتاق منتخب کالس می دهد با درصد  99.99که کاربر می تواند این
درصد را در این بخش تغییر بدهد.
نحوه برنامه ریزی مکانی سامانه بوستان به صورت زیر می باشد:
سامانه برای هر کالس ابتدا محدودیت اتاق منتخب درس و اتاق منتخب کالس را مشاهده
می کند اگر کاربر محدودیتی را با درصد  100ثبت کرده بود از این اتاق ها برای برنامه ریزی
کالس مربوطه استفاده می کند در غیر این صورت محدودیت اتاق منتخب استاد و اتاق منتخب
دانشجو را بررسی کرده و اگر کاربر محدودیتی را با درصد  100ثبت کرده بود از این اتاق
ها برای برنامه ریزی کالس مربوطه استفاده می کند و در صورتی که کاربر هی محدودیت
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اتاق منتخب ثبت نکرده بود سامانه با توجه به درس آن کالس در قسمت دروس دانشکده
نوع درس را استخراج کرده و در قسمت نوع درس این نوع را بررسی می کند که چه نوع

فصل هشت– اعمال تنظیمات

اتاقی برای آن ثبت شده است و همچنین حداکثر ظرفیت کالس برای این نوع درس چه
مقداری ثبت شده است پس از آن با توجه به نوع اتاقی که ثبت شده است در قسمت نوع
اتاق بررسی می کند که چه اتاق هایی از این نوع اتاق می باشند و اتاق هایی که ظرفیت آن
ها مساوی و بزرگتر حداکثر ظرفیت کالس در نوع درس بودند را برای برنامه ریزی کالس
مربوطه در نظر می گیرد.
نکته :در صورتی که هی اتاقی از این نوع اتاق نباشند سامانه کالس مربوطه را بدون اتاق
برنامه ریزی می کند.
نکته :2در صورتی که اتاق های این نوع اتاق ظرفیتشان کمتر از حداکثر ظرفیت کالس در
نوع درس باشند سامانه برای کالس مربوطه اتاق در نظر نمی گیرد.
نکته :3در صورتی که اتاق به اندازه کافی برای برنامه ریزی وجود نداشته باشد سامانه کالس
مربوطه را بدون اتاق برنامه ریزی می کند.

تنظیمات گزارش:
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در این بخش می توانید مشخص کنید چه نوع اطالعاتی را در گزارشات برای شما نمایش دهد
و همچنین می توانید با اولویت بندی مشخص کنید اطالعات به چه ترتیبی نمایش داده شود.

فصل هشت– اعمال تنظیمات

محدودیت جدول تالقی:

در این بخش از تنظیمات که مختص برنامه ریزی بر اساس جدول تالقی می باشد می توانید
درصد عدم همزمانی برای کالس هایی که بااترین تالقی یا متوسط یا پایین ترین تالقی با هم
دارند را مشخص کنید همچنین می توانید این تنظیمات را برای آزمون ها نیز انجام بدهید.
نحوه به دست آوردن بااترین و متوسط و پایین ترین تداخل کالس ها:
برای اینکه بدانید دو درسی که با هم تالقی دارند و در جدول تالقی ثبت شده اند جزو کدام
دسته هستند به صورت زیر سامانه اقدام می کند:
ابتدا تعداد تالقی این دو درس را تقسیم بر بزرگترین تعداد متقاضی دو درس کرده و نتیجه
را در  100ضرب می کند در صورتی که عدد بدست آمده بزرگتر مساوی  30باشد به عنوان
بااترین و درصورتی که کوچکتر از  30و بزرگتر مساوی  20باشد متوسط و در صورتی که
کوچکتر از  20و بزرگتر مساوی  10باشد به عنوان پایین ترین در نظر می گیرد.
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به مثال زیر توجه کنید:
ریاضی – ریاضی ( 20تعداد متقاضی درس ریاضی را نمایش می دهد)
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فارسی – فارسی ( 10تعداد متقاضی درس فارسی را نمایش می دهد)
ریاضی – فارسی ( 8تالقی دو درس ریاضی و فارسی را نمایش می دهد)
فرمول * 100 :

تعداد تالقی دو درس
بزرگترین متقاضی دو درس

8

∗ 100 = 40
20

عدد بدست آمده چون بزرگتر مساوی  30هست تالقی این دو درس جزو بااترین دسته قرار
می گیرد و محدودیت عدم همزمانی را با توجه به درصدی که تعیین کردید ثبت می کند.
نکته :پس از ثبت این تنظیمات نیاز هست که به صفحه جدول تالقی رفته و محدودیت ها را
بروزرسانی کنید.
نکته :2پس از بروزرسانی محدودیت ها در قسمت محدودیت دو یا چند کالس این محدودیت
ها با عنوان عدم همزمانی ثبت خواهند شد.

قسمت پایین این تنظیمات مربوط به تنظیمات تعداد عدم همزمانی گروه های یک کالس می
باشد.

تعداد گروه کالس :به صورت خودکار سامانه تعداد گروه های کالس را نمایش می دهد.
تعداد عدم همزمانی گروه ها :می توانید مشخص کنید از تعداد گروه های کالسی چه
تعدادشان عدم همزمانی داشته باشند.
درصد :در صورتی که  100وارد شود محدودیت مورد نظر حتما اعمال خواهد شد.
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نکته :پس از اعمال تنظیمات نیاز هست در قسمت جدول تالقی محدودیت ها بروزرسانی
شوند.

فصل هشت– اعمال تنظیمات

در قسمت بعدی می توانید مشخص کنید که چه تعداد از گروه های آزمون ها همزمان ارائه
شوند.

تعداد گروه آزمون :به صورت خودکار تعداد گروه های آزمون را نمایش می دهد.
تعداد همزمانی گروه ها :می توانید مشخص کنید از تعداد گروه های آزمون چه تعدادشان
همزمان ارائه شوند.
درصد :در صورتی که  100وارد شود محدودیت مورد نظر حتما اعمال خواهد شد.

تنظیمات پشتیبان گیری:
در این بخش از تنظیمات می توانید مشخص کنید که در مدت زمان مشخص از سامانه
پشتیبان بگیرد.

نام فایل پشتیبان :نامی را برای فایل پشتیبان وارد کنید.
مسیر فایل پشتیبان :مسیر اننتخابی برای ذخیره فایل پشتیبانی وارد کنید.
زمان پشتیبان گیری :مدت زمانی که می خواهید سامانه پشتیبان بگیرد را وارد کنید.
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➢ فصل نه-مدیریت تیکت
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❖ تیکت:
این بخش از سامانه برای ارتباط بین مشتری با شرکت می باشد .بدینصورت که
مشتری می تواند خواسته یا مشکل خود را از این طریق برای واحد مربوطه ارسال کرده تا

فصل نه– مدیریت تیکت

در اولین فرصت بررسی شده و جواب داده شود.
نحوه دسترسی:

تصویر 281

در این صفحه می توانید لیستی از تیکت های خود را مشاهده نمائید.

• ایجاد تیکت:
با کلیک روی دکمه جدید امکان ثبت تیکت امکان پذیر می باشد:
با توجه به اولویت و واحد ارسالی تیکت مورد نظر خود را ثبت کنید.
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فایل های ضمیمه باید حداکثر  400کیلو بایت

و فرمت های .doc,.xls,.rar,.zip,.pdf

فصل نه– مدیریت تیکت

و انواع تصاویر باشند.

بعد از ثبت ،تیکت شما در وضعیت "جدید" قرار می گیرد .که باید منتظر بررسی تیکت
ارسالی خود باشید ،که در هر مرحله با کلیک روی

"جزئیات"

امکان مشاهده

مراحل پیگیری وجود دارد:
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فصل نه– مدیریت تیکت
در صورت اقدام به رسیدگی تیکت شما توسط واحد مورد نظر ،وضعیت تیکت شما تغییر
می کند:

• پاسخ به تیکت برگشتی:
در صورتی که وضعیت تیکت شما به "انجام شده" تغییر پیدا کرد امکان ثبت پاسخ جهت
بررسی مجدد و یا پیام با کلیک بر روی

"پاسخ به تیکت" وجود دارد .در هر مرحله
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با وضعیت "انجام شده" نیز امکان ثبت امتیاز توسط شما با توجه به نحوه پاسخ گویی به
تیکت وجود دارد:

فصل نه– مدیریت تیکت
228

فصل نه– مدیریت تیکت
• آرشیو تیکت:
در صورتی که وضعیت تیکت به "خاتمه یافته" تغییر کرد ،شما امکان آرشیو/بستن تیکت
با کلیک بر روی

"آرشیو تیکت" دارید.
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❖ تغییر رمز عبور
بعد از ایجاد کاربر توسط سوپر ادمین برای هر دانشکده ،مسئول سامانه موظف است
که رمز عبور خود را برای امنیت بیشتر و جلوگیری از دسترسی افراد متفرقه به سامانه تغییر

فصل ده-تنظیمات مربوط به اطالعات کاربر

دهد.
نحوه دسترسی:
در سمت چ  ،باای هر صفحه در کنار تصویر پروفایل با بردن موس روی آن قسمت،
این کادر نمایان می شود.سپس روی تغییر رمز عبور کلیک میکنیم.

تصویر 281

در این صفحه میتوانید رمز خود را برای امنیت بیشتر تغییر دهید.

تصویر 282

• رمز عبور فعلی :در این گزینه باید رمز عبوری که با آن وارد نرمافزار میشوید را
وارد نمایید.
• رمز عبور جدید :در این گزینه باید رمز عبور موردنظر خود را وارد نمایید.
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• تایید رمز عبور :در این گزینه باید رمز عبور جدید خود را مجددا وارد نمایید.
با کلیک بر روی دکمه «ثبت» رمز عبور شما تغییر مییابد.

فصل ده  -تنظیمات مربوط به اطالعات کاربر

❖ پروفایل
در قسمت پروفایل ،کابر میتواند اطالعات مربوط به خودش را که موردنظرش است
ویرایش نماید؛ مثل نام کاربری ،شماره تلفن و غیره.
نحوه دسترسی:
در سمت چ  ،باای هر صفحه در کنار تصویر پروفایل با بردن موس روی آن قسمت،
این کادر نمایان می شود.بعد روی پروفایل کلیک می کنیم.

تصویر 283

در این صفحه میتوانید موارد موردنظر خود را ویرایش نمایید( .تصویر )
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تصویر 284

• نام :نام موردنظر خود را ویرایش نمایید.
• نام خانوادگی :نام خانوادکی موردنظر خود را ویرایش نمایید.
• شماره همراه :شماره همراه موردنظر خود را ویرایش نمایید.
• جنسیت :جنسیت خود را انتخاب نمایید.
• نام کاربری :نام کاربری موردنظر خود را جهت ویرایش وارد نمایید.
با کلیک بر روی گزینه «ثبت تغییرات» اطالعات وارد شده ثبت میشود.
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➢ فصل یازده -اجرای برنامه
(نحوه پر کردن فایل اکسل)

235

❖

فایل اکسل:
قبننل از انجننام برنامننه ریننزی ،نیازمننند بننه تهیننه اطالعننات اولیننه از هننر دانشننکده،

دانشننگاه و غیننره میباشننید .یکننی از امکانهننایی کننه میتننوان بننا اسننتفاده از آن برنامننه

فصل یازده -اجرای برنامه

ریننزی را انجننام داد ،فایننل اکسننلی میباشنند کننه بننرای ایننن منظننور تهیننه ش نده اسننت و بننا
وارد کننردن اطالعننات در ایننن فایننل بننه راحتننی اطالعننات وارد سننامانه میشننود .در ایننن
قسننمت تننک تننک مننوارد موجننود در فایننل اکسننل کننه نیازمننند بننه آنهننا میباشننید شننرح
داده میشود.
مقطع:
دراین قسمت باید نام مقطعهایی که در دانشگاه یا دانشکده وجود دارد را وارد
نمایید .توجه داشته باشید که برای هر مقطع باید نام دانشگاه ،کد مقطع و توضیحات به
ترتیب تکمیل شود؛ ازم به ذکر است در صورتی فیلدی تکمیل نشود اطالعات آن فیلد در
سامانه ثبت نخواهد شد.
نکته :فیلد کد مقطع نباید خالی باشد در صورت نداشتن کد به صورت رندم یک
شماره وارد نمایید( .تصویر )
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فصل یازده -اجرای برنامه
تصویر 285

گروه:
در این قسمت باید نام رشتههای مربوط به دانشکده وارد گردد .توجه داشته باشید
که برای هر رشته باید نام دانشکده ،پردیس ،دانشگاه ،مقطع ،تعدادترم ،کدگروه مقطع ،کد
گروه و توضیحات را به ترتیب وارد نمایید( .تصویر )
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تصویر 286

ساختمان:
در این قسمت باید همهی ساختمانهای دانشگاه که کالس در آن برگزار میشود را
وارد نمایید ،که این قسمت شامل نام ساختمان ،دانشکده ،پردیس و دانشگاه میباشد که
به ترتیب فیلدهای موردنظر باید تکمیل گردد( .تصویر )
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فصل یازده -اجرای برنامه
تصویر 287

نوع اتاق:
این قسمت با توجه به نوع اتاقهایی که وجود دارد تکمیل میشود؛ به عنوان مثال،
اتاقها ممکن است دارای ویدئو پروژکتور ،تخته کچی و یا سایر امکانات دیگر باشد ،که باید
نوع آن را وارد نمایید تا برنامهای منسجم و با کیفیت ،سامانه در اختیار شما بگذارد .این
قسمت شامل نام ،دانشگاه ،پردیس و دانشکده که به ترتیب اطالعات موردنظر را ثبت
نمایید( .تصویر )
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تصویر 290

اتاق:
در این قسمت نام اتاقهایی که در دانشگاه وجود دارد را با توجه به آنکه در کدام
ساختمان قرار دارند وارد نمایید؛ به طور مثال ،اتاق کامپیوتر  ،206ساختمان فنی مهندسی.
این قسمت شامل فیلد نام اتاق ،ساختمان ،دانشکده ،پردیس ،دانشگاه ،نوع اتاق ،ظرفیت
وظرفیت آزمون میباشد که باید به ترتیب تکمیل شود .توجه داشته باشید که در فیلد نوع
اتاق ،دقیقا باید مطابق با نوع اتاقهایی که در صفحه قبل وارد نمودهاید باشد( .تصویر )
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تصویر 291

نوع درس:
در این قسمت با توجه به دروسی که در دانشگاه ارائه میشود ،نوع درس آن باید
مشخص شود که فیلدهای نام ،دانشگاه ،پردیس ،دانشکده ،حداقل ظرفیت کالس ،حداکثر
ظرفیت کالس ،حداقل تعداد برای تشکیل دو گروه کالس ،نوع اتاق ،آزمون باید با توجه به
اطالعات موجود تکمیل گردد .درصورتی که آزمون برای آن نوع موجود باشد گزینه آزمون را
با حروف انگلیسی بزرگ  TRUEو در صورتی که آزمون موجود نباشد  FALSEرا وارد نمایید.
(تصویر )
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تصویر 293

درس:
در این قسمت کل درسهایی که دانشگاه ارائه میدهد را وارد نمایید که باید به
ترتیب فیلدهای خواسته شده تکمیل گردد.

تصویر 294
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نیمسال:
در این قسمت نیمسال موردنظر را برای برنامهریزی وارد نمایید .نام نیمسال ،سال،

فصل یازده -اجرای برنامه

دانشکده ،پردیس ،دانشگاه ،نیمسال بااتر را به ترتیب وارد نمایید.

تصویر 295

استاد:
در این قسمت باید نام اساتید دانشگاه وارد شود که فیلدهای نام ،نام خانوادگی ،کد
استاد ،دانشگاه باید تکمیل گردد( .تصویر )
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فصل یازده -اجرای برنامه
تصویر 296

دروس دانشکده:
در این قسمت باید تمام دروسی که مربوط به دانشکده بوده و در نیمسالی که تعریف
شده است ارائه میگردد باید با توجه به فیلدهای خواسته شده وارد نمایید.

تصویر 297
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اساتید دانشکده:
دراین قسمت باید اساتید مربوط به دانشکده موردنظر را به همراه فیلدهای خواسته

فصل یازده -اجرای برنامه

شده وارد نمایید.

تصویر 298

جدول تالقی دروس:
در اکثر دانشگاههای بزرگ قبل از شروع ترم ،همه دانشجویان (به جز دانشجویان
ترم اول) باید پیش ثبت نام انجام دهند ،تا تعداد متقاضی هر درس مشخص شود و سپس
با توجه به درسهای مشترک دانشجویان و تعداد متقاضی آن درس ،سامانه برنامه کالس را
به صورتی طراحی میکند که دانشجویان بتوانند دروس درخواستی را انتخاب نمایند .تمامی
دروس به همراه تعداد متقاضی و درسهایی که در تداخل هستند در ماتریسی درج میشود
که به آن جدول تالقی میگویند .در این قسمت باید درسهایی که در پیش ثبت نام تالقی
دارند را وارد نمایید( .تصویر )
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تصویر 299

روزهای هفته:
در این قسمت کاربر باید روزهای هفته را که در آن کالس برگزار میشود و همچنین
روزهایی را که دانشگاه و دانشکده در آن آزمون برگزار میکنند را وارد نماید؛ به طور مثال،
برای وارد کردن روز آزمون باید در قسمت نام روز ،نام روز را همراه با تاریخ آزمون یک جا
وارد نمایید؛ مانند ،یکشنبه  .1396.10.17نکته :در فیلد آزمون روزهایی را که آزمون در
آن برگزار میشود و تاریخ دارد را  TRUEو روزهایی را که برای برنامه هفتگی میباشد را
 FALSEقراردهید( .تصویر )
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فصل یازده -اجرای برنامه
تصویر 300

ساعتهای کالسی:
در این قسمت کاربر باید ساعتهای کالسی که در آن کالس برگزار میشود و همچنین
ساعتهای کالسی که دانشگاه و دانشکده در آن آزمون برگزار میکنند را وارد نماید .نکته:
در فیلد آزمون ،ساعتهای کالسی که آزمون در آن برگزار میشود را  TRUEو روزهایی که
برای برنامه هفتگی میباشد را  FALSEقرار دهید( .تصویر )
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تصویر 301

❖

قدم اول برنامه ریزی:
در ابتدا کاربر باید دانشگاه و دانشکدهای که نیاز به انجام برنامه ریزی دارند را در

سامانه تعریف نماید .توجه داشته باشید که تعریف دانشگاه و دانشکده فقط یکبار در اولین
استفاده از سامانه باید تعریف گردد و در دفعات بعدی نیازی به تعریف آنها نمیباشد .برای
تعریف دانشگاه باید از بخش «اطالعات پایه دانشگاه  بخشبندی دانشگاه  دانشگاه»
و سپس برای تعریف دانشکده مورد نظر از بخش «اطالعات پایه دانشگاه  بخشبندی
دانشگاه  دانشکده» که در فصل اول نحوه انجام آن توضیح داده شده است ،استفاده
نمایید و بعد از این امرباید به ورود فایل اکسل به داخل سامانه بپردازید.
❖

قدم دوم برنامه ریزی:
بعد از ایجاد دانشگاه و دانشکده (درصورت نیاز) بایدفایل اکسل تکمیل شده (که

توضیحات تکمیلی آن در قسمت قبل گفته شد) ،را در سامانه وارد نمایید .برای انجام این
امر باید در قسمت ورود فایل اکسل که در بخش امکانات قرار دارد کلیک کرده و در صفحه
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باز شده فایل اکسل که طبق قالب آماده شده را وارد سامانه نمایید؛ توجه داشته باشید،
نحوه وارد کردن فایل اکسل در فصل شش به طور کامل توضیح داده شده است.
❖

قدم سوم برنامه ریزی:

فصل یازده -اجرای برنامه

بعد از وارد کردن فایل اکسل تقریبا  30درصد کار سامانه برای برنامهریزی انجام
شده است .کاربر باید جهت اطمینان از ورود صحیح اطالعات دو قسمت بخش بندی اطالعات
پایه دانشگاه و اطالعات پایه نیمسال را چک نموده و سپس نیمسال مورد نظر را فعال نماید.
بعد از چک کردن دو قسمت قبل ،باید جدول تالقی را از بخش مدیریت کالسها چک
نماید .در اکثر دانشگاههای بزرگ قبل از شروع ترم باید پیش ثبت نام انجام شود تا تعداد
متقاضی هر درس مشخص شود و سپس با توجه به درسهای مشترک دانشجویان و تعداد
متقاضی آن درس ،برنامه کالس را به صورتی طراحی کند که دانشجویان بتوانند دروس
درخواستی را انتخاب نمایند .در این صفحه لیست جدول تالقی دروس مربوط به نیمسال
فعال را میآورد که در صورت نیاز میتوان هر کدام را ویرایش یا حذف نمود.

تصویر 302

بعد از چک کردن جدول تالقی میتوان لیست کالسهایی که براساس جدول تالقی و
یا به صورت ترمیک ایجاد شدهاند را از طریق مدیریت و ارائه کالسها مشاهده نمود .در
صورت نیاز میتوانید هر کدام از کالسها را ویرایش یا حذف نمایید .توجه داشته باشید که
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با ایجاد هر کالس ،آزمون مربوط به آن کالس تشکیل میشود و قابل ویرایش یا حذف
نمیباشد.

فصل یازده -اجرای برنامه
تصویر 303

❖ قدم چهارم برنامه ریزی:
بعد از ایجاد کالسها ،باید مهمترین قسمت سامانه را تنظیم نمایید .در این مرحله
باید محدودیتهای برنامه هفتگی را با استفاده از محدودیتهای موجود برای هر استاد به
طور جداگانه تکمیل نمایید؛ مانند ،زمان عدم دسترسی استاد و محدودیت استاد یا زمان عدم
دسترسی دانشجو ،عدم دسترسی اتاق ،اتاقهای منتخب درس و غیره .با وارد کردن این
محدودیتها (طبق توضیحات فصل چهار) برنامهای منسجم و کارآمدی را ازسامانه دریافت
نماید .در زیر چند نمونه از محدودیتهای سامانه آورده شده است( :تصویر )
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تصویر 304

تصویر 305

عالوه بر محدودیتهای برنامه هفتگی ،محدودیتهای آزمون هم باید تنظیم گردند.
سامانه بوستان این قابلیت را دارد که عالوه بر ،برنامه ریزی برای کالسها برای آزمون هم
برنامه ریزی منسجم و سازماندهی شده را ارائه دهد؛ برای مثال ،محدودیت زمانهای عدم
دسترسی اتاق و غیره.
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تصویر 192

❖

قدم پنجم برنامه ریزی:
بعد از وارد نمودن محدودیتها ،میتوان برنامه ریزی را انجام نمود .جهت انجام

برنامه ریزی از قسمت اطالعات اجرای برنامه طبق توضیحات فصل شش ،کاربر میتواند
براساس محدودیتهایی که در سامانه وارد شده است برنامه ریزی را اجرا نماید و برنامههای
مختلفی را به عنوان خروجی از سامانه گرفته و برنامه مورد نظر خود را قفل ،ویرایش،حذف
و یا ثبت نماید.

تصویر307

❖

قدم ششم برنامه ریزی:
بعد از اجرای برنامه ریزی و گرفتن خروجی میتوان از قسمت گزارشات طبق برنامه

ریزی انجام شده (دلخواه) گزارشات مورد نظر خود را تهیه نمایید و برنامه ریزی مورد نظر را
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ارزیابی نمایید .به عنوان مثال ،گزارش هفتگی استاد که این گزارش مربوط به اساتید و روز
و ساعتهایی که در دانشگاه باید حضور داشته باشند را نشان میدهد و یا گزارش هفتگی
دروس که در این گزارش ،درسهایی در هفته ارائه شده است را نشان میدهد( .تصویر )

فصل یازده -اجرای برنامه
تصویر 308

تصویر 309
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در برنامه ریزی آزمون باید یک اجرای جداگانه که نوع آن ،اجرای برنامه ریزی آزمون است
ایجاد کنیم و تمام فعالیت ها و تغییراتی که در برنامه ریزی آزمون ایجاد می کنیم را روی این

فصل یازده -اجرای برنامه

اجرای آزمون بارگزاری کنیم تا گزارشات مربوط به اجرای آزمون برای ما قابل مشاهده
شود.نه گزارشات مربوط به برنامه ریزی درسی.
در برنامه ریزی آزمون،برای مشاهده گزارش فعالیت ها و تغییرات مربوط به قسمت های
مختلف سامانه که تاکنون انجام داده ایم در صفحه مربوط به فیلتر گزارشات مورد نظر باید
ابتدا اجرای آزمون را انتخاب کنیم تا گزارش مربوط به برنامه ریزی آزمون برای ما قابل
مشاهده باشد.
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