به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوری
مرکز فناوری اطالعات

راهنمای استفاده از پرتال درسا
(وب سایت جدید دانشگاه)
بخش اول :حوزه ریاست و معاونتها

تهیه و تنظیم:

مهندس مهرنوش نظری
آبان 59

ورود به پرتال درسا
برای ورود به پرتال درسا از طریق آدرس زیر وارد شوید:
http://www.nit.ac.ir/dorsapax

زیرسایت مربوطه را حتما انتخاب کنید( .مثال :حوزه معاونت پژوهشی)
برای ورود به پرتال نام کاربری ،کلمه عبور و کد امنیتی را وارد کنید.

اکنون وارد پرتال شدهاید و نام سایت خود را در قسمت زیرسایت (کادر قرمز) مشاهده خواهید کرد.

با کلیک بر روی « صفحه اصلی » می توانید آخرین تغییرات را در سایت خود مشاهده نمایید.
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به عنوان مثال صفحه اصلی سایت معاونت پژوهشی در زیر آمده است.










بخشهای شماره گذاری شده در شکل باال توسط ماژول های پرتال درسا در هر سایت قابل ویرایش هستند.
با قرار گرفتن موس بر روی منوی افقی (بخش  ،)منوی عمودی زیر نمایش داده میشود که خود شامل وبگاهها
و یا صفحات بازشونده میباشد.
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ماژول ها ،منو و تنظیمات در پرتال درسا
ماژول خبر  :ویرایش بخشهای  و .
ماژول رویدادهای دانشگاه  :ویرایش بخش .
ماژول لینکها :ویرایش بخشهای  و .
منو :برای ویرایش منوهای افقی و عمودی (بخش  )از قسمت منو در پرتال درسا استفاده می شود.



تنظیمات :برای تغییر کلمه عبور مدیر سایت ،بخش تنظیمات را انتخاب نمایید.
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ماژول خبر (اسالیدر):
با انتخاب مدیریت گروه ها می توان بخش های و( اسالیدر و تازه های پژوهشی) را ویرایش نمود.



با انتخاب کلید ویرایش ،عنوان (اسالیدر یا تازه های پژوهشی) قابل ویرایش است.

در قسمت اسالیدر با فشردن موس برروی کلید آیتم ،کادر زیر باز می شود که می توان  4تصویر اسالیدر را ویرایش
کرد.



اگر تعداد تصاویر کمتر از  4تا است ،کلید ایجاد آیتم جدید را فشار دهید تا تصاویر جدید وارد شود.
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تصاویر قبلی نیز با کلید ویرایش قابل تغییر هستند.
بخش های عالمت گذاری شده تیتر (جهت نمایش متن بر روی تصویر در اسالیدر) و خالصه را پر نمایید.




در قسمت انتخاب عکس ،تصویری ( 950*295 pixelsو  )resolution:72که از قبل آماده نموده اید را آپلود
کنید .سپس کلید ذخیره را بفشارید.





6

اکنون در کادر باز شده ،اسالیدر را انتخاب کنید و کلید ذخیره را کلیک نمایید.


سپس کلید بازگشت را بفشارید.
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ماژول خبر (تازه ها):
برای ورود خبر و یا ویرایش آن ،در بخش تازه ها ،آیتم را انتخاب نمایید.

برای ورود خبر جدید ،کلید ایجاد آیتم جدید را فشار دهید .محتوای اخبار قبلی نیز با کلید ویرایش ،قابل تغییر
هستند.



مانند بخش اسالیدر ،تیتر و خالصه را پر نمایید .در قسمت انتخاب عکس ،تصویری که از قبل آماده نموده اید را
آپلود کنید .اکنون بخش شرح خبر را وارد کنید.
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سپس کلید ذخیره را بفشارید.
اکنون در کادر باز شده ،تازه ها را انتخاب کنید و کلید ذخیره و یا ویرایش را کلیک نمایید.


سپس کلید بازگشت را بفشارید.
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ماژول رویدادهای دانشگاه:
با انتخاب این ماژول می توان بخش  را ویرایش نمود.
برای ورود رویداد جدید ،کلید ایجاد آیتم جدید را فشار دهید .محتوای رویدادهای قبلی نیز با کلید ویرایش ،قابل
تغییر هستند.



مانند بخش خبر ،تیتر ،خالصه و شرح خبر را پر نمایید .در قسمت انتخاب عکس ،تصویری که از قبل آماده نمودهاید
را آپلود کنید .سپس کلید ذخیره را بفشارید.
حال در کادر باز شده ،رویدادها را انتخاب کنید و کلید ذخیره را کلیک نمایید.


سپس کلید بازگشت را بفشارید.
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ماژول لینکها:
با انتخاب این ماژول می توان بخش  را ویرایش نمود .همچنین برای ایجاد و ویرایش صفحات لینک شده به
منوهای عمودی (بخش  )استفاده می شود.



حال گروه مورد نظر را (پیوندهای مفید) با کلیک کردن بر روی آیتم آن گروه ،انتخاب نمایید.



برای ورود لینک جدید ،کلید ایجاد آیتم جدید را فشار دهید .محتوای لینکهای قبلی نیز با کلید ویرایش ،قابل
تغییر هستند.
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عنوان لینک را در قسمت نام صفحه وارد نمایید( .مثال :سازمان انرژیهای نو ایران )
در قسمت نوع صفحه« ،لینک به آدرس» را انتخاب نموده و در قسمت آدرس صفحه ،آدرس لینک را بطور کامل وارد
نمایید .برای لینک های که مربوط به پرتال نیستند ،صفحه جدید را تیک بزنید.
حال کلید ذخیره را کلیک نمایید.







با انتخاب گروه جدید ،کادر زیر باز شده و می توانید با وارد کردن نام گروه و فشردن کلید ذخیره ،یک گروه تازه
(برای قرار دادن صفحات جدید) ،ایجاد نمایید.
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در صورت ایجاد یک گروه جدید(مثال :پژوهشی) ،می توان صفحات مورد نیاز بخش منوها را در آن قرارداد.

این صفحات از نوع عادی بوده و از تمپلیت پرتال درسا استفاده می کنند.
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پس از یک بار ذخیره کردن صفحه ایجاد شده ،صفحه بصورت اتومانیک «آدرس صفحه» می گیرند.




Insert image

برای قرار دادن عکس در قسمت «توضیحات» نیز از  Insert imageاستفاده کنید .تصویر مورد نظر را Upload

کرده و کلید  Insertرا بفشارید.
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منو (افقی):
ابتدا به بخش منو رفته ،سپس برای ویرایش منوهای افقی و عمودی ،بخش بازشونده «انتخاب منو» را باز کرده و
منوی افقی یا عمودی سایت خود را انتخاب نمایید.


برای ویرایش عناوین منوی افقی ،از کلید «ویرایش» استفاده نمایید.



در کادر باز شده «نام صفحه جدید» را ویرایش کرده و «متن جایگزین» را پاک کنید .سپس کلید ذخیره را بفشارید.
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منو (عمودی):
برای ویرایش عناوین منوی عمودی ،مجدداً بخش بازشونده «انتخاب منو» را باز کرده و منوی عمودی سایت خود
را انتخاب نمایید .اکنون بر روی آیکون «محتوا» کلیک کنید.


در کادر باز شده ،کلید «ویرایش» را انتخاب کنید.


اکنون می توانید عناوین را ویرایش نمایید.
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تغییر آدرس هر یک از صفحات به دو روش زیر صورت می گیرد:
 -1صفحات داخلی پرتال درسا :آدرس را از ماژول لینکها ،بخش «آدرس صفحه» بردارید.


 -2زیرسایتها یا صفحات مستقل :آدرس را از «آدرس بار» سایت مربوطه بطور کامل بردارید.





اکنون فیلد مورد نظر (مثال :سامانه گلستان) را برای تغییر آدرس مارکدار کرده و کلید  Insert Hyperlinkرا
بفشارید.
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در کادر باز شده آدرس  Urlرا وارد نمایید.
از منوی بازشونده  targetبر حسب نیاز ( New windowباز شدن سایت در پنجره جدید) و یا Same window

(باز شدن صفحات داخلی در تمپلیت پرتال درسا) را انتخاب کنید.
آیکون باز شونده  Colorرا نیز باز نموده و رنگ را مشکی را انتخاب کرده تا رنگ آیکون پس از اتصال به لینک مورد
نظر ،در منوی عمودی تغییر نکند.





از کلید  Browsبرای لینک به یک فایل یا تصویر ،می توان استفاده نمود.
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کلید آپلود را فشار دهید.



تصویر یا فایلی که از قبل آماده نمودهاید را آپلود کنید.

کلید  OKرا بفشارید.
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