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سامانه جامع هم آوا

مدیریت امور آموزشی

منوی اصلی سامانه هم آوا
برای دسترسی به بخش ها و امکانات مختلف سامانه باید از منوی اصلی استفاده کنید .
همچنین منوی سامانه از بخش های مختلفی تشکیل شده است و هر بخش دارای کلید های
متفاوتی می باشد  .ضمنا دقت داشته باشید کلید هایی که در منو مشاهده می کنید براساس
دسترسی تعیین شده توسط مدیر سیستم می باشد .
 .1بر روی آیکون منو کلیک کنید .

آیکون منوی هم آوا

 .2پس از آن نمای بخش ها و کلید ها را مشاهده می کنید .
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 .3می توانید کلید مورد نظر را در منو اصلی یافته و با کلیک بر روی آن وارد
فرم مورد نظر شوید .

 .4ضمنا می توانید در برای سهولت در یافتن کلید مورد نظر از کادر جستجو
استفاده کنید  .برای این کار کافیست عنوان کلید را در کادر جستجو تایپ کنید
تا سامانه بصورت خودکار کلید ها را فراخوانی کند .

عالقه مندی ها
در صورتی که از کلیدی بصورت مداوم استفاده می کنید برای دسترسی سریع و آسان به
آن می توانید از قسمت عالقه مندی ها استفاده کنید  .برای افزودن کلید به منوی عالقه
مندی ها مراحل زیر را طی کنید .
 .1وارد منوی اصلی شوید و با استفاده از روش های گفته شده کلید مورد نظر را
پیدا کنید .
 .2سپس بر روی کلید مورد نظر کلیک کرده و آن را برای مدت کوتاه نگاه دارید.
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 .3با این کار کلید به حالت انتخاب می رود و آیکون افزودن به عالقه مندی ها
نمایش داده می شود .
آیکون افزودن به عالقه مندی ها

 .4هنگامی که بر روی آیکون افزودن کلیک کنید کلید مورد نظر به عالقه مندی
ها اضافه می شود و اگر بر روی آیکون منوی اصلی کلیک کنید نمایش داده
شود.
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