راهنمای ثبت نام در شبکه اجتماعی دانشگاه (شاد)
مانند هر شبکه اجتماعی ،افراد تازه وارد برای دسترسی به محتوای شبکه باید ثبت نام کنند .با وارد کردن آدرس شبکه در مرورگر
اینترنتی ( ،)https://sn.scu.ac.irشکل  1را مشاهده خواهید کرد .با کلیک بر روی دکمه "ثبت نام" ،مشخصات خود را تحت
عنوان نمایه 1در فرم وارد کنید (شکل  )2و سپس بر روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید تا فرم ارسال شود.

شکل 1
در خصوص پر کردن فرم ،به نکات زیر توجه کنید:


نام و نام خانوادگی خود را در قسمت "اسم واقعی" به زبان فارسی بنویسید .این کار جستجو و یافتن کاربران را در شبکه
تسهیل میکند.



اگر کارمند یا هیئت علمی هستند ،قسمت "محل خدمت و سمت" را تکمیل کنید .این کار جستجو و یافتن مسئول مربوطه
را تسهیل میکند.



شماره تلفن را در صورت تمایل وارد کنید .شماره تلفن به سایر اعضا نمایش داده نمیشود .از شماره تلفن برای ارسال
پیامک استفاده خواهد شد .الزم به ذکر است سامانه پیامکی هنوز عملیاتی نشده است.



توصیه میشود یک عکس برای نمایه خود بار گذاری 2کنید.

بعد از ارسال فرم ،صفحهای مطابق با شکل  2خواهید دید .در این مرحله یک ایمیل تایید برای شما ارسال شده است.
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شکل 2
اگر به ایمیل خود مراجعه کنید ،یک ایمیل مانند شکل  3مشاهده خواهید کرد.

شکل 3
با کلیک بر روی لینک فعال سازی ،صفحهای مانند شکل  4مشاهده میکند .کد فعال سازی وارد کنید .تا اینجا ،حساب ایمیل شخص،
در سامانه تایید شده است و به معنی آن است که شخصی که ثبت نام کرده است همان شخصی است که به ایمیل دسترسی داشته
است .در حال حاضر ،ثبت نام کاربران بعد از تایید توسط مدیر سامانه تکمیل میشود .این موضوع در شکل  5به اطالع کاربر رسانده
میشود.

شکل 4

شکل 5
بعد از تایید حساب کاربری توسط مدیر ،میتوانید با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور ،وارد شبکه اجتماعی شوید.

