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 -1پرسش و پاسخ
در بخش پرسش و پاسخ ،پرسشهای کاربران در مورد صفحات کاربری سیستم و در قالب گروههای موضوعی مشخص،
مطرح و پس از برر سی و پا سخ در صورت تايید م سئول آن بخش ،نمايش داده می شود .کاربر با مراجعه به اين بخش به
سهولت میتواند به گروه مو ضوعی مورد نظر خود مراجعه نموده و پر سشهای رايج را م شاهده نمايد و يا با ج ستجو در
سطططپ پرسططشهای موجود ،پاسططخ خود را دريا ت نمايد .همچنین در صططورتیکه پرسططش مورد نظر يا ت نشططود ،کاربر
میتواند پرسش خود را برای مسئول مربوطه ارسال کرده و وضعیت آن را پیگیری نمايد.
با ورود به صططفحه پرسططش و پاسططخ ،بدون جسططتجو تمامی پرسططشهای پرکاربرد به تفکیک گروه موضططوعی نمايش داده
میشوند.

مشاهده پرسشهای ساير گروهها با انتخاب گروه مورد نظر در سمت راست صفحه امکانپذير است.
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جستجو در FAQ

در بخش جستجو در  ،FAQامکان جستجوی پرسش مورد نظر به صورت واژهای و در يک گروه موضوعی خاص يا کلیه
گروههای موضوعی راهم شده است .لذا بهمنظور جستجو برای دستیابی به اطالعات پرسش مورد نظر ،عبارت جستجو را
در  Boxمقابل "ج ستجو در  "FAQوارد کرده و پس از تعیین گروه مو ضوعی ،روی کلید ج ستجو کلیک نمايید .الزم به
ذکر است بهصورت پیش رض گزينه "همه موارد" برای یلد گروه موضوعی انتخاب شده است ،به اين مفهوم که جستجو
در تمامی گروههای موضوعی انجام خواهد شد.

پس از ج ستجوی پر سش ،نتايج به تفکیک گروه مو ضوعی و با م شخص شدن متن پر سش و میزان مراجعه نمايش داده
می شوند .الزم به ذکر است که پرسشهايی که به آن مراجعه شده باشد به تفکیک گروههای موضوعی و بترتیب بیشترين
ارجاع در بخش پرسش و پاسخ نمايش داده میشوند.
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مشاهده اطالعات یک پرسش
با کلیک روی عنوان هر يک از پرسشها ،امکان مشاهده متن کامل پرسش و جزئیات آن راهم میگردد .با انتخاب پرسش
مورد نظر ،پاسططخ آن بهطور کامل نمايش داده میشططود .جهت مشططاهده لینک مرتبط ،روی آدرس مقابل آيکون

(لینک

مرتبط) کلیک نمايید ،به آدرس اينترنتی مرتبط با پر سش(در صورت وجود) منتقل می شويد .جهت م شاهده ايل الحاقی،
روی نام ايل مقابل آيکون

کلیک کرده و ايل مرتبط با پرسش را مشاهده نمايید.

همچنین با انتخاب پرسش مورد نظر در بخش "پرسشهای مرتبط" میتوانید به نتايج و پاسخهای مطلوبتری در رابطه با
پرسش انتخابی دست يابید.
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پرسش از کتابدار
درصورت عدم وجود پرسش مورد نظر در بخش پرسش و پاسخ ،میتوانید پرسش خود را با انتخاب گزينه "پرسش از
کتابدار" مطرح نمايید .پس از بررسی ،پاسخدهی و تائید مسئول پرسش و پاسخ ،پاسخ پرسش به پست الکترونیکی ارسال
میگردد و درصورت نیاز نیز در بخش پرسش و پاسخ نمايش داده میشود.
برای ايجاد پرسش ،پس از ورود به صفحه "پرسش از کتابدار" ،در قسمت اطالعات پرسشگر ،پست الکترونیکی خود و
تکرار آن را وارد نمايید .سپس در بخش اطالعات پرسش ،پرسش مورد نظر و گروه موضوعی مرتبط با پرسش را انتخاب
کرده ،روی کلید "تايید" کلیک کنید .الزم به ذکر است که اطالعات پرسشگر(پست الکترونیکی و تکرار آن) قط به
کاربرانی که شناسه کاربری دريا ت نکرده يا عضو سیستم نمیباشند نمايش داده میشود.

با کلیک روی کلید "تايید" ،اطالعات ،وضعیت پرسش و شماره پیگیری نمايش داده میشود ،همچنین شماره پیگیری
پرسش ،از طريق پست الکترونیکی نیز برای شما ارسال میگردد.
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پیگیری پرسش
در صورتیکه پرسش(هايی) از جانب شما مطرح شده باشد ،میتوانید با انتخاب کلید پیگیری پرسش ،آخرين وضعیت
پرسش(های) خود را پیگیری و مشاهده نمايید .به اين منظور در صفحه پرسش و پاسخ ،روی گزينه "پیگیری پرسش"
کلیک کرده و پس از ورود پست الکترونیکی و شماره پیگیری مورد نظر ،روی کلید "تايید" کلیک نمايید .الزم به ذکر
است که پست الکترونیکی قط از کاربرانی که شناسه کاربری دريا ت نکرده يا عضو سیستم نمیباشند پرسیده میشود.

پس از وارد نمودن شماره پیگیری و تايید آن ،اطالعات و وضعیت پرسش نمايش داده میشود.
وضعیت "در حال بررسی" زمانی مشاهده میشود که مدير قط پاسخ را نوشته ولی آن را تايید و ارسال نکرده است.
وضعیت "پاسخ داده شده" زمانی مشاهده میشود که پرسش مطرح شده ،توسط مدير ،تايید و ايمیل آن ارسال شده باشد.
چنانچه بیش از يک پرسش مطرح کرده باشید ،امکان پیگیری آنها از طريق آيکون

"پیگیری ساير موارد" راهم میگردد.

در صفحه پیگیری پرسش ،جهت ويرايش يا حذف پرسش ،پس از انتخاب آن ،روی آيکون

موجود در بخش عملیات

کلیک کرده و گزينه مورد نظر را انتخاب نمايید .توجه نمايید که قابلیت ويرايش يا حذف ،قط برای پرسشهايی با وضعیت
"جديد" امکانپذير است.
پس از بررسی و پاسخدهی به پرسش توسط مسئول پرسش و پاسخ ،در صورتیکه پاسخ به هر دلیلی به ايمیل شما ارسال
نشده باشد با کلیک روی آيکون

موجود در بخش عملیات و انتخاب گزينه "ارسال مجدد ايمیل" ،پاسخ پرسش مجددا

به پست الکترونیکی شما ارسال میشود.
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