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مزایای استفاده از سامانه برای فراگیر
 در دسترس بودن سوابق فعالیتها بدون محدودیت زمانی و مکانی
 در هر لحظه میتوانید نسبت به موقعیت خود در مقایسه با کل مسیر آگاه باشید.
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ورود به سامانه
برای دسترسی به سامانه دانشگاه از این آدرس ( )medicsys.ir/universitiesآن را پیدا کنید.

 .1نام کاربری (کدملی) خود را وارد کنید.
 .2کلمه عبور خود را وارد کنید(.کلمه عبور پیش فرض برای اولین ورود همان کدملی است)
 .3روی دکمه ورود کلیک کنید.
 .4در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کردهاید روی عبارت «کلمه عبورم را فراموش کردهام» کلیک کنید و فرایند
بازیابی کلمهعبور را ادامه دهید.
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صفحه تکمیل اطالعات

درصورتی که اطالعات فردی شما کامل نباشد پس از ورود به صورت خودکار به این فرم هدایت خواهید شد .پس از تکمیل اطالعات
رو ی دکمه ذخیره کلیک کنید تا وارد سامانه شوید.
تغییر کلمه عبور

این فرم در اولین ورود شما به سامانه نمایش داده میشود و الزم است شما کلمه عبور جدید اختصاص دهید.
 .1کلمه عبور کنون که همان کدملی است را وارد نمایید.
 .2کلمه عبور جدید به غیر از کدملی برای خود درنظر بگیرید.
 .3همان عبارتی را که در قسمت  2تایپ کردهاید را مجددا وارد نمایید.
 .4روی دکمه «ثبت کلمه عبور» کلیک نمایید و وارد فضای کاربری خود در سامانه طبیب شوید.
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به سامانه طبیب خوش آمدید!
امکانات و قابلیتهای کلی سامانه
فراگیر در این سامانه میتواند اقدامات مختلفی را انجام دهد که شرح هریک از آنها در ادامه آمده است .توجه داشته باشید در
این راهنما تمام قسمتها توضیح داده خواهد شد .در صورتی که شما برخی از بخشهای توضیح داده شده را مشاهده
نمیکنید به این دلیل است که این قسمتها با توجه به سیاستهای کلی دانشکده و یا با توجه به اختیارات و خواست
گروههای آموزشی فعال نشدهاند.

 .1اطالعیهها :تابلو اعالنات
 .2الگ بوک :ثبت فعالیتهای بالینی
 .3برناههای آموزشی :مشاهده و ثبت فعالیتهای آموزش بالینی و نظری
 .4ارزیابیها :مشاهده ارزیابی عملکرد در روتیشینها ،برنامه های آموزشی و آزمونها
 .5کشیکها :مشاهده برنامه کشیک و ثبت گزارشات الزم در کشیک
 .6روتیشنها :مشاهده برنامه حضور در بخشهای مختلف
 .7مرخصی :درخواست مرخصی و مشاهده تاریخچه مرخصی ها
 .8تقویم :مشاهده برنامههای آموزشی و کشیکها در یک نگاه
 .9پروفایل شخصی :ویرایش اطالعات شخصی و عکس
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 .10فهرست اساتید گروه
 .11امنیت
در هر قسمت از سامانه که هستید با کلیک بر روی منو «میزکار» میتوانید به این صفحه باز گردید.

اطالعیهها
تابلو اعالنات گروه و دانشکده

شما با مراجعه به این بخش از آخرین اعالنات و یا قوانین و مقررات و یا هر نکته دیگری که گروه و یا دانشکده قصد اطالع
رسانی به شما را داشته باشد میتوانید مطلع شوید و در صورت نیاز امکان دانلود مستندات پیوست به اطالعیه را خواهید
داشت.
اطالعیههای مهم همواره در این صفحه در دسترس شما خواهند بود .و اطالع رسانیهای مقطعی پس از به پایان رسیدن تاریخ
نمایش از این صفحه حذف خواهند شد.
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الگ بوک :ثبت فعالیتهای بالینی
با کلیک بر روی منو الگ بوک وارد بخش الگ بوک خواهید شد .در این قسمت فهرست فرم های الگ بوک را مشاهده
خواهید کرد که در مقابل هر یک از آنها تعداد موارد ثب شده ،تایید شده ،رد شده و در انتظار بررسی ثبت شده است.

ثبت الگ بوک

نسخه | 0.8راهنمای کاربری سامانه جامع طبیب و الگ بوک الکترونیک (پورتفولیوی الکترونیک)-ویژه کاربری فراگیران

شرکت انعکاس ناب ایده (انیکو)
(سهامی خاص)

portal.enico.ir

www.enico.ir

info@enico.ir

8

تلفکس02144237355:

برای ثبت هر یک از فرمها روی آیکون جدید کلیک کنید تا فرم مربوطه باز شود .برای ثبت فرم الزم است تا فیلدهای
ستاره دار پر شود .پس از تکمیل اطالعات فرم در صورتی که قصد ثبت مورد دیگری داشته باشید میتوانید از دکمه «ذخیره و
بعدی» استفاده نمایید .با کلیک بر روی این دکمه بدون اینکه این فرم بسته شود ،اطالعات آن ذخیره شده و شما میتوانید
مورد بعدی را ثبت نمایید .با کلیک بر روی دکمه «ذخیره» اطالعات ثبت شده ذخیره و فرم بسته میشود.

توجه داشته باشید که تعداد روز مهلت ثبت فعالیت محدود میباشد (این محدود توسط گروه مشخص میشود) و پس از آن
امکان ثبت فعالیتهای خود را ندارید .بنابراین سعی کنید فعالیتهای خود را در مهلت مقرر ثبت نمایید.
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پس از ثبت ،با کلیک بر روی آیکون لیست میتوانید فهرست فعالیتهای ثبت شده خود را به تفکیک وضعیت مشاهده نمایید.
شما میتوانید موارد د رانتظار بررسی را ویرایش و حتی حذف نمایید و پس از بررسی توسط استاد دیگر امکان ویرایش و حذف
وجود ندارد و فقط امکان مشاهده آنها وجود دارد.

نیمرخ الگ بوک

در صفحه نیمرخ الگ بوک تعداد حدنضابهای الزم از هر یک از فعالیتها به تفکیک سطح مشارکت را مشاهده خواهید
کرد و با انتخاب گزینه «بر اساس دوره» میتوانید این حدنصابها را بر اساس دوره تحصیلی خود مشاده نمایید.

نسخه | 0.8راهنمای کاربری سامانه جامع طبیب و الگ بوک الکترونیک (پورتفولیوی الکترونیک)-ویژه کاربری فراگیران

شرکت انعکاس ناب ایده (انیکو)
(سهامی خاص)

portal.enico.ir

www.enico.ir

info@enico.ir

10

تلفکس02144237355:

این اطالعات برای هر گروه از فعالیتها به تفکیک ثبت شده است که برای مشاهده حدنصابهای هر گروه کافیست روی
عنوان گروه مورد نظر خود کلیک نمایید.
گزارش
در طول تحصیل تعداد فعالیتهای زیادی را ثبت خواهید نمود .شما در هر زمان میتوانید از فعالیتهای ثبت شده گزارش
بگیرد و عملکرد خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید .با کلیک بر روی عنوان «گزارش» وارد این بخش شوید.

برای گزارش گیری فیلترهای متنوعی در نظر گرفته شده است .برخی از آنها به صورت پیشفرض غیرفعال هستند و با
انتخاب فیلترهای دیگر فعال خواهند شد .برای مشاهده گزارش کلی کافیست روی دکمه گزارش کلیک کنید تا یک گزارش
کلی از عملکرد خود را مشاهده نمایید .این گزارش به صورت پیشفرض فعالیتهای ثبت شده در بازه زمانی ابتدای سال
تحصیلی تا روز جاری را به شما نمایش خواهد داد .حال شما میتوانید براساس هریک از فیلترهای موجود گزارشهای
متنوعی را استخراج نمایید .برای درک بهتر به شرح آنها میپردازیم.
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دوره :گزارش شما را به فعالیتهای دوره انتخاب شده محدود میکند.
فرم :در صورتی که گزارش ثبت فعالیتهای یک فرم خواص مد نظر شما باشید ،میتوانید فرم مورد نظر را انتخاب نمایید.
مهارت :این فیلتر به فیلتر فرم وابسته است و زمانی فعال میشود که شما یک فرم را انتخاب کرده باشید .در صورتی که
بخواهید اطاعات یک مهارت خواص را گزارش بگیرید ،این فیلتر به شما کمک خواهد کرد.
سطح مشارکت :گزارش شما به سطح مشارکت انتخاب شده ،محدود میکند.
استاد :گزارش شما را به مواردی محدود خواهد شد که این استاد را به عنوان تایید کننده در زمان ثبت فرم انتخاب
کردهاید.
تاریخ انجام از و تاریخ انجام تا :بازه زمانی مورد نظر برای گزارش گیری مشخص مکیند .این دو با مقادیر پیشفرض پر
شدهاند که شما میتوانید با کلیک روی هر یک از آنها تاریخ مورد نظر خود را مشخص نمایید.
گروه بندی:
 .1بر اساس مهارت :با انتخاب این گزینه ستون مهارت به خروجی گزارش اضافه خواهد شد و شما تعداد را به تفکیک
مهارت مشاهده خواهید کرد.
 .2براساس تایید کننده :با تیک زدن این گزینه ستون تایید کننده به خروجی گزارش اضافه خواهد شد و شما تعداد را به
تفکیک موارد ارسالی برای هر استاد مشاهده خواهید کرد.
شما میتوانید هردو این موارد با هم زمان تیک بزنید .در این صورت ستونهای مهارت و تایید کننده به خروجی اضافه خواهند
شد و شما تعداد را به تفکی مهارت و استاد مشاهده خواهید کرد.
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 امکان ذخیره گزارش به صورت فایل اکسل نیز فراهم است .برای دریافت فایل اکسل گزارش پس از اینکه گزارش مورد نظر
خود را آماده شد ،کافیست روی آیکون اکسل باالی جدول خروجی کلیک کنید تا فایل اکسل دانلود شود.
 برای مشاهده نمودار میتوانید روی دکمه های «نمودار میلهای» و «نمودار دایره ای» کلیک کنید.
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برنامههای آموزشی :مشاهده و ثبت فعالیتهای آموزش بالینی و نظری
با کلیک بر روی گزینه برنامههای آموزشی ،برنامههای فعال گروه به صورت کاشیهای رنگی در باالی صفحه نمایش داده
میشوند و با کلیک روی عنوان هریک از آنها فهرست برنامههای آن را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله با توجه به تنظیمات
انجام شده ،الزم است موارد خواسته شده توسط گروه را ثبت نمایید و همچنین وضعیت ارزیابی برنامه هایی که در آنها ارایه
کننده بودید و یا در ارایه مشارکت داشتهاید را مشاهده نمایید.
در صورتی که در برنامهای ارایه داشتهاید و یا مشارکت در ارایه داشتهاید ،روی آیکون( )+در ستون «مجری/ارایه» کلیک کنید و
جزئیات الزم را ثبت نمایید.
توجه داشته باشید که در صورت نیاز به تایید بیش از یک استاد ،در صورتی که برنامه شما توسط چند استاد نیاز به بررسی
داشته باشد ،الزم است بیش از یک استاد را انتخاب نمایید .در غیراینصورت فقط امکان انتخاب یک استاد را خواهید داشت.
اساتید انتخاب شده برنامه شما را ارزیابی خواهند کرد.
تا زمانی که استاد برنامه شما را بررسی و ارزیابی نکرده باشد امکان ویرایش و حتی حذف آن وجود دارد و پس ارزیابی توسط
استاد دیگر امکان حذف و یا ویرایش آن وجود ندارد .برای ویرایش و یا حذف رو آیکون ( ) کلیک نمایید و ویرایشهای الزم را
انجام دهید و درصورتی که قصد حذف آن را دارید روی دکمه حذف کلیک کنید.
در صورتی که در تاریخ خاصی در برنامهای ارایه داشتهاید و تاریخ مورد نظر شما در فهرست برنامه وجود ندارد میتوانید با کلیک
بر روی دکمه «ثبت(ارائه/حضور)» تاریخ مورد نظر خود را انتخاب و سایر اطالعات را تکمیل نمایید .به این ترتیب به صورت
خودکار این تاریخ به فهرست برنامهها اضافه خواهد شد(.انجام این کار نیاز به دسترسی دارد)

کشیکها :مشاهده برنامه کشیک و ثبت گزارشات الزم در کشیک

با کلیک روی گزینه کشیک وار قسمت کشیک خواهید شد .در این فرم شما میتوانید از برنامههای کشیک خود و سایر فراگیران و
اساتید گروه مطلع شوید و گزارش شیفت خود را ثبت نمایید.
روی کاشی «کشیکهای من» کلیک کنید .در اینجا با انتخاب ماه میتوانید از برنامه کشیک خود در آن ماه مطلع شوید.
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شرکت انعکاس ناب ایده (انیکو)
(سهامی خاص)

portal.enico.ir

www.enico.ir

info@enico.ir

تلفکس02144237355:

ارتباط با ما
سایت اختصاصی سامانه جامع طبیبmedicsys.ir :
 دسترسی به آخرین اخبار و اطالعات مربوط به سامانه
 دسترسی به آخرین نسخههای اپلیکیشن موبایل
 لینک دسترسی به آدرس سامانه طبیب سایر دانشگاهها

این راهنما درحال تکمیل است
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