آموزش استفاده از سامانه  crmبرای ارتباط با کارشناسان دانشگاه

ابتدا وارد سامانه  ،crmبا آدرس  crm.mazust.ac.irمی شوید .با صفحه ی زیر روبرو می شوید.

دراین صفحه نام کاربری و پسورد خود را وارد می نمایید.
*به صورت پیشفرض نام کاربری شماره دانشجویی(قابل دریافت از اطالعیه شماره  )1و پسورد کد ملی می باشد.
** آن دسته از دانشجویانی که اول کد ملی آن ها با صفر شروع می شود ،نیاز به وارد کردن صفرهای
اول کد ملی می باشد.

 -2بعد از ورود با نام کاربری خود ،با صفحه ی زیر روبرو می شوید.

"مدیریت پیام" را کلیک نموده و از زیرمجموعه آن “پیام جدید” را انتخاب نمایید که صفحه ی زیر نمایش
داده می شود.

 -در این صفحه در قسمت دپارتمان ها ،دپارتمان مورد نظر خود را انتخاب می نمایید

 با انتخاب دپارتمان مورد نظر ،صندوق های پیام آن دپارتمان برای شما نمایش داده می شود. بعد از انتخاب این دو گزینه ،اولویت پیام را مشخص نمایید و در انتها موضوع سوال خود را یادداشت کنید. در قسمت متن پیام نیز ،سوال خود را با توضیحات یادداشت کنید. اگر نیاز به ارسال فایل خاصی برای کارشناس می باشد می توانید از قسمت فایل ضمیمه ،فایل خود را بارگذارینمایید.
 در انتها دکمه ی ثبت را کلیک نمایید تا پیام شما برای کارشناس مربوطه ارسال شود.** به عنوان مثال دانشجویان رشته ی ریاضی ،دپارتمان " کارشناسان آموزشی(رشته ی ریاضی و علوم
کامپیوتر)" را انتخاب نموده و از قسمت صندوق پیام " ،کارشناس رشته ی ریاضی – خانم اصغر پور" را
انخاب می کنند.

*** با توجه به توضیحات باال ،اگر قصد ارتباط با امور مالی دانشگاه را داشتید کافیست دپارتمان "معاون اداری
و پشتیبانی" را انتخاب نموده و از قسمت صندوق پیام کارشناس مربوطه "خانم حیاتی" را انتخاب نمایید.
در انتها برای مشاهده جواب پیام ها کافیست از قسمت "مدیریت پیامها" " ،صندوق پیام های داخلی" را
انتخاب نمایید .در این صفحه تمام پیام های رد وبدل شده شما با کارشناسان نمایش داده شده است.

با انتخاب عکس نامه نشان داده شده می توانید محتوای پیام های رد و بدل شده را مشاهده نمایید.

