راهنمای استفاده از فضای ابر دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه تهران
مقدمه:
با توجه به پیشرفت چشمگیر علوم و فناوری و در راستای تحقق نوین بودن دانشکده فناوری های دانشگاه تهران برآن شدیم تا با
استفاده از یک ابزار جدید برای حفظ و ذخیره سازی اسناد و اطلاعات دانشجویان و اساتید خدماتی هرچه پیشرفته تر و در دسترس
در اختیار این عزیزان قرار دهیم بدین منظور نحوه استفاده از این ابزار و همچنین توضیحات تکنیلی به شرح ذیل می باشد.
مزایای استفاده از فضای ابر مدیریت اسناد :


در دسترس پذیری



امکان استفاده بر روی تلفن همراه با استفاده از نرم افزار های موجود تعریف شده



امکان ایجاد لینک خارجی به منظور استفاده از اسناد توسط دیگران



ایجاد مکانیزم پشتیبان گیری



ایجاد فولدر های اشتراکی بین دانشجویان و اساتید

به منظور استفاده از این سرویس ابتدا باید به ادرس
https://satim.tums.ac.ir/cloud
رفته و سپس با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور که برای دانشجویان نام کاربری همان شماره دانشجویی و کلمه عبور کد ملی
می باشد در صفحه ورود فرمایید.
چنانچه بر روی علامت  +قرار گرفته در بالای صفحه کلیک فرمایید می توایند فایل های مورد نیاز را در سیستم بارگزاری نمایید
و همچنین می توانید با استفاده از  Create Folderو  Create fileفایل های جدید را ایجاد نمایید .
در فضای کاربری شما یک فولدر به نام  publicایجاد شده است که چنانچه محتویاتی در این فولدر ذخیره فرمایید قابل رویت
برای تمامی کاربر های استفاده کننده ا ز سیستم می باشد و می توانید فایل های مربوط به اساتید گرانقدر را که نیاز است در
اختیار ایشان قرار دهید در این فولدر ذخیره فرمایید.


شایان ذکر است فولدر  publicتوسط تمامی کاربران قابل نوشتن و خواند می باشد.

در صورت نیاز به ذخیره فایل و اشتراک گزاری با اساتید به صورت کاملا محرمانه می توانید پس از انتقال فایل خود به فضای ابر از
گزینه  shareو سپس جستجوی نام استاد مربوطه آن فایل را با ایشان به اشتراک گزارید و یا می توانید با فعال سازی گزینه
 Share linkلینک قرار گیری فایل خود را در اختیار استاد مربوطه قرار دهید.
برای استفاده از نرم افزار های مربوط به فضای ابر بر روی سیستم های شخصی و یا تلفن های همراه می توایند پس از ورود به
سامانه سمت چپ بالا ابتدا بر روی نام کاربری خود کلیک کرده و سپس در قسمت  personalمی توانید با توجه به نوع پلتفرم
مورد نیاز نرم افزار خود را نصب و اجرا فرمایید.

