
     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه علوم پزشکی و خ

واحد آمار و اطالع رسانی



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ٢

 ابتدا پنجرهInternet Explorer  از  راDesk top.بازکنید  

  

 سپس از منويTools  گزینهInternet Option .را انتخاب نمایید  

  



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ٣

 از تبSecurity  گزینهTrusted site  را انتخاب نمایید تا دکمهsites .فعال گردد.آنرا کلیک نمایید

                 



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ٤

بردارید.مشخص شده ابتدا تیک را از محل

  

 آدرس اتوماسیون اداري دانشگاه را وارد نمایید: 1شماره  در محل سپس   http://office.qums.ac.ir

  را انتخاب نمایید. closeدکمه بزنید.را  تیک  3شماره را کلیک نمایید و در محل  Addسپس دکمه 

  



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ٥

به تبsecurity   بازگردید و  دکمهcustom levels  .را انتخاب نمایید

  

  



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ٦

 گزینهDisplay video and animation on a webpage that does not use external media player

نمایید. Disableرا 

  

  



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ٧

 گزینهInitialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting   راEnable .نمایید

  

  



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ٨

 درصورتی کهIE  می باشد گزینه  8شما نسخه

Only Allow approved domains to use Active X withowt promptرا  Disable نمایید.

  

  



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ٩

 گزینهAutomatic prompting for file downloads  راEnable .نمایید

  
 گزینهAllow Script-initiated  without size or position constrants   راEnable .نمایید

  



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ١٠

 گزینهPop-up blocker   راDisable درنهایت دکمه  .نماییدOK .را کلیک نمایید

  

  



     

نرم افزار اتوماسیون اداريتنظیمات راهنماي  ١١

 .وارد محیط اتوماسیون اداري دانشگاه شوید .کدکاربري و رمز عبور خود را وارد نمایید

  

 نمایید.نصب به ترتیب دو نرم افزار وجود دارد آنها را ، دریافت فایل از منوي عمومی ، گزینه

  







     











دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

واحد آمار و اطلاع رسانی







راهنمای تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری دیدگاه











































· ابتدا پنجره Internet Explorer را  از Desk top بازکنید.



· سپس از منوی Tools گزینه Internet Option را انتخاب نمایید.



· 
از تب Security  گزینه Trusted site را انتخاب نمایید تا دکمه sites فعال گردد.آنرا کلیک نمایید.



                 




· ابتدا تیک را از محل مشخص شده بردارید.







·  سپس در محل شماره 1 آدرس اتوماسیون اداری دانشگاه را وارد نمایید:    http://office.qums.ac.ir 

سپس دکمه Add را کلیک نمایید و در محل شماره 3 تیک  را بزنید. دکمه close را انتخاب نمایید.



· به تبsecurity  بازگردید و  دکمه custom levels  را انتخاب نمایید.








· گزینه Display video and animation on a webpage that does not use external media player  را Disable نمایید.








· گزینه Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting  را Enable نمایید.








· درصورتی که IE شما نسخه 8 می باشد گزینه 

 Only Allow approved domains to use Active X withowt prompt را  Disable نمایید.








· گزینه Automatic prompting for file downloads را Enable نمایید.





· گزینه Allow Script-initiated  without size or position constrants  را Enable نمایید.



·  گزینه Pop-up blocker  را Disable نمایید. درنهایت دکمه OK را کلیک نمایید.






·  وارد محیط اتوماسیون اداری دانشگاه شوید .کدکاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.







· از منوی عمومی ، گزینه دریافت فایل ، دو نرم افزار وجود دارد آنها را به ترتیب نصب نمایید.









راهنمای تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری
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