
 دیریت اعضای کمیته هام

کاربران در ماژول جشنواره و مسابقات زیر ماژولی با عنوان مدیریت اعضای کمیته ها به منظور تعیین دسترسی 

 .است شده گرفتهنظر در به بخش های مختلف یک جشنواره  یکمیته اجرای

کاربران  مدیریتبتوانید با ورود به این ماژول لیستی از جشنواره هایی که به شما دسترسی داده شده تا در آنها 

 نمایید به شما نمایش داده می شود. در واقع شما به عنوان نماینده ستاد در انجام کمیته اجرایی و داور را

خود قرار دارید و دسترسی دارید تا کمیته اجرایی یا داوران این مرحله را تعریف سطح  جشنواره های مختلف در

 شوید. در ستون مدیریت وارد فرم مراحل می  "ارهمراحل جشنومشاهده "نمایید. با انتخاب کلید 

 

 

 نماییددر این فرم با انتخاب کلید نمایش مجوزها فرم مربوط به مجوزها را مشاهده می

 



دسترسی "با انتخاب گزینه تعیین اکنون در این فرم مجوز کمیته اجرایی یا داوران را مشاهده می کنید و 

 تعیین کمیته اجرایی اقدام نماییدمی توانید نسبت به  "هاکمیته

 

 

( ابتدایی این Tabها به شما نمایش داده می شود. در برگه ) کمیته اعضای با انتخاب این گزینه فرم مدیریت

قسمت کافی است کد ملی کاربر مورد نظر خود را وارد نمایید سپس سامانه نام و نام خانوادگی فرد مود نظر را 

توانید کلید ذخیره را انتخاب نمایید تا میدهد. در انتها با انتخاب نقش فرد مورد نظر به شما نمایش می

 شما اعطا شود. نظردسترسی به کارشناس مورد 

 

های خاص محدود * دقت داشته باشید در صورتیکه منو رشته را باز نکرده و دسترسی کاربر خود را به زیر شاخه

 های جشنواره دسترسی خواهد داشت.تمام رشتهنکنید به صورت پیش فرض کاربر شما به 

 

بایست دسترسی ست در انتخاب نقش دقت نمایید زیرا کاربر شما پیش از این مرحله مییبادر این قسمت می* 

 نقش کمیته اجرایی را دریافت کرده باشد در غیر این صورت شما با پیغام زیر مواجه خواهید شد:



 باشد. نمی سطح این در شما سازمان در راییاج کمیته نقش دارای نظر مورد شخص"

 "نمایید. اجرایی کمیته نقش ساخت به ها اقدامکمیته کاربر ایجاد ماژول از لطفا

 

ابتدا دسترسی به نقش کمیته  هاکمیته کاربر ایجاد خواهد تا برای کاربر خود به کمک ماژولاین پیغام از شما می

 اجرایی را ایجاد نموده و سپس جهت تعیین مجوز کمیته اجرایی اقدام نمایید.

 

فهرست با عنوان  ( مجاورTabدر برگه )همچنین جهت حذف کردن یا تهیه گزارش از اعضای مشخص شده 

 .مشاهده نماییدرا به شاخه های جشنواره  لیستی از افراد دسترسی داده شده اعضا

 

 


