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 دسترسی به سامانه

منوی همچنین و  http://helpdesk.birjand.ac.irاز طریق آدرس  سامانه پشتیبانی فناوری اطالعات دانشگاه بیرجند

از  بایستی جهت استفاده از تمامی امکانات سامانههمچنین  باشد.سایت دانشگاه در دسترس میمیز خدمت وب

 .استفاده نماییدکس و یا گوگل کروم یرفاورگرهای موزیالفامر

 

 ورود به سامانه

عبور  و کلمه شوید. نام کاربری کاربری خود حساب یبانی فناوری اطالعات دانشگاه، باید وارداستفاده از سامانه پشت برای

-یتغییر م پروفایل قابل ریق گزینه ویرایشباشد که پس از ورود به پنل کاربری از طفرض این سامانه کد ملی شما میپیش

  باشد.

 

 

 

 

 

 .ود کد ملی را وارد نماییدرمنظور و به
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 تکمیل پروفایل

  مشاهده خواهید کرد.که تصویر آن در زیر آمده است،  داشبورد پنل کاربری خود رابه سامانه  پس از ورود

 

 ه ذکر استنمایید. الزم برا تکمیل  خودابتدا می بایست از قسمت ویرایش پروفایل، تمامی فیـلدهای مربوط به اطالعات 

ی مضرروی  و انتخاب پردیس شماره تماسیکی )به منظور بازیابی رمز عبور(، کردن فیلدهای آدرس پست الکترونکه پر

 در اولین ورود نسبت به تکمیل این موارد اقدام نمایید.باشد. لذا خواهشمند است 
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  ثبت تیکت جدید

 کلیک نمائید. ارسال تیکت جدید جهت ارسال درخواست خود، بر روی گزینه

 

 بعد، مطابق با تصویر زیر، بخش پشتیبانی مربوطه را انتخاب نمایید .  مرحلهدر 
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ر و کـامییوت اینترنت  باشد، عنــوان و چـنانچه مشـکل مربوطه در یـکی از زمینه های نرم افزار، سخت افزار، شـبکه -

سـامانه پسـت  اتوماسـیون اداری، )وب سـایت دانشـگاه،شـگاه دان هـایو چنانچه  مربوط به یکی از سـامانه شبکه

 .ودانتخاب ش سامانه های نرم افزاری دانشگاه فیش حقوق، مشاهده احکام ، حضور غیاب،...( باشد عنوان الکترونیکی،

 کلیک نمایید. دانمنمیدانید بر روی درخواست مربوطه را نمیدر صورتی که نوع -

 
 

 نمایید.فرم ثبت تیکت جدید را مشاهده می انیبخش پشتیب انتخاببعد از 

 
 

 :باشدیم ریز یلدهایف شامل دیجد کتیت ثبت فرم

 .شود یم ذکر یدیکل کلمه چند با و مختصر صورت به امیپ موضوع قسمت نیدر ا درخواست : عنوان 

 مشکل رفع که نیا به توجه با. دیکن مطرح خود درخواست ای و مشکل از یقیدق اطالعات دیبا بخش نیدر ا  : امیپمتن 

 .شود رائها کامل صورت به اطالعات امکان حد تا دیبا قسمت نیا در باشد،یم شما شده ارائه اطالعات اساس بر آمده بوجود

 . باشد یم مشکل کی تیفور زانیممشخص کننده  :اهمیت
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 نید.کهای خود را مشاهده میت تیکتلیس باز شده یصفحه، در و مشاهده پیام ثبت موفق تیکت درخواستبعد از ارسال 

  در دسترس است. های من از منوی اصلی نیزاین صفحه از طریق گزینه تیکت

 
      

با کلیک بر روی دکمه مشاهده توانید ، همچنین میکنیدو وضعیت هر کدام را مشاهده می هاکتلیست تیدر این صفحه 

امکان گفتگوی مستقیم با کارشناس و ارسال فایل و تصاویر را به شما را که مربوط به آن تیکت صفحه ، تیکت هرجزئیات 

 ، را مشاهده نمایید.دهدمی
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نمایید و در خود را مشاهده می مشخصات کارشناس و همچنین وضعیت فعلی تیکت باز شده، صفحهپنل سمت راست در

های موجود در زم به ذکر است با استفاده از دکمهالوجود دارد. وگوی مستقیم با کارشناس امکان گفت چپ پنل سمت

ارشناس بسته شدن تیکت از طرف ک و س از رفع مشکلپ پایین پنل امکان ارسال فایل و تصویر برای کارشناس وجود دارد.

 ،متدر این قس نمایش داده می شود و می بایست راستدر پنل سمت  کادر مربوط به امتیازدهی به کارشناسمربوطه، 

 امتیاز مربوطه ثبت شود.

 
 

  شود.می ناز طریق کادر پیغام جدید در باالی صفحات سامانه به شما اعالجدید دریافت پیام  الزم به ذکر است

 

ت مشاهده خواهشمند است درصورپایان در  .نماییدهای خوانده نشده را مشاهده میبا کلیک بر روی این کادر لیست پیام

 .فرماییداز طریق همین سامانه اطالع رسانی  خطایا پیغام  هرگونه مشکل

 

 با تشکر

 فناوری اطالعات دانشگاه بیرجند رکزم
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