ساٌّوای آهَصشی طشاحی ٍ ایجاد فشم تَسط فشم ساص الکتشًٍیکی داًشگاُ تثشیض

فشم ساص شاهل دٍ قسوت هی تاشذ:
 .1لیست فشم ّا
 .2ایجاد فشم جذیذ.


ایجاد فزم جذیذ :دس ایي قسوت هی تَاى فشهی سا ایجاد ًوَدٌّ .گاهی کِ سٍی ایي هٌَ کلیک هی شَد صفحِ ای
تاص هی شَد کِ دس قسوت ساست آى شاهل سِ تخش است:
 :Form oدس تخش  Formػٌَاى فشم سا تایذ ٍاسد ًوَد .گضیٌِ تؼذی ًام سایت هی تاشذ کِ تایذ سایت
ّایی کِ فشم تایذ دس آًْا ًوایش دادُ شًَذ اًتخاب ًوَدّ .وچٌیي هی تَاى صتاى هَسد ًظش سا اًتخاب
ًوَد.
 :Toolbox oدس ایي تخش فیلذّایی کِ هی خَاّین دس فشم قشاس دّین قشاس داسد .تا کلیک کشدى تش سٍی
ّش فیلذ ،یک ًوًَِ اص آى دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشد.
ّ :Fields oش فیلذی کِ دسٍى فشم قشاس هی گیشد یک سشی خصَصیات داسد کِ تا کلیک کشدى سٍی آى
خصَصیات هشتَطِ دس تخش  Fieldsظاّش هی شَد ٍ .شوا هی تَاًیذ خصَصیات هشتَط تِ آى سا
تغییش دّیذ .تشای ّوِ ی فیلذّا هی تَاى تشچسة آى سا دس قسوت ًام فیلذ ػَض کشد .دس هَسد
فیلذّایی کِ لضٍم پش شذى داسًذ تا تیک صدى آى ستاسُ ای دس جلَی آى قشاس هی گیشد ٍ تِ هؼٌای ایي
است کِ کاستش تایذ ایي فیلذ سا حتواً پش کٌذ .دس اداهِ ّش کذام اص فیلذّا جذاگاًِ تَضیح دادُ هس شَد:
 :textArea .1تا کلیک کشدى سٍی صتاًِ  ٍ toolboxسپس کلیک سٍی  textAreaیک ًوًَِ
اص ایي فیلذ دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشد (شکل صیش).

هی تَاى تا کلیک سٍی ایي ًوًَِ فیلذ دس فشم سوت چپ تِ خصَصیات آى دستشسی داشت ٍ
هقادیش آى سا تغییش داد(شکل صیش).

دس شکل تاال ًام فیلذ  textArea1هی تاشذ .دس قسوت ًام فیلذ ًام آى سا تِ "تَضیحات"
تغییش هی دّین .لضٍم پش شذى سا تیک هی صًین .دس ایي صَست یک ستاسُ دس هقاتل فیلذ قشاس
هی گیشد ٍ تذاى هؼٌی است کِ تا ٌّگاهی کِ کاستش دس ایي فیلذ چیضی ًٌَیسذ ایي فشم اسسال
ًوی شَد .خصَصیت تؼذاد سطش تشای تغییش دادى استفاع فیلذ هی تاشذ .ها هقذاس آى سا تِ 10
تغییش هی دّین .دس خصَصیت تؼذاد ستَى کِ تشای تغییش ػشض فیلذ هی تاشذ هقذاس آى سا تِ
 50تغییش هی دّین .تغییشات اًجام شذُ دس شکل صیش اٍسدُ شذُ است.

 :Textbox .2تا کلیک کشدى سٍی صتاًِ ٍ toolboxسپس کلیک سٍی  textboxیک ًوًَِ اص
ایي فیلذ دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشد ً .ام ایي فیلذ  textbox2هی تاشذ.

تا کلیک سٍی آى سٍی صتاًِ  Fieldخصَصیاى اى سا هشاّذُ هی کٌین .دس قسوت ًام فیلذ
"ًام خاًَادگی" را ٍارد ًواییذ .لشٍم پز شذى را در صَرت دلخَاُ تیک بشًیذ .در قسوت
سایش هی تَاى عزض ایي فیلذ را تغییز داد .عزض آى را  30قزار هی دّین .تغییزات اعوال
شذُ در شکل سیز آٍردُ شذُ است.

 :dropDown .3تا کلیک کشدى سٍی صتاًِ ٍ toolboxسپس کلیک سٍی  textboxیک ًوًَِ
اص ایي فیلذ دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشد ً .ام ایي فیلذ  dropDown3هی تاشذ.

تا کلیک سٍی آى سٍی صتاًِ  Fieldخصَصیاى اى سا هشاّذُ هی کٌین .دس قسوت ًام فیلذ
"هقطغ تحصیلی" سا ٍاسد ًواییذ .هقادیشی کِ هی خَاّیذ دس گضیٌِ ّای  dropdownقشاس
گیشًذ سا تا ';' اص یک دیگش جذا ًواییذ .ها هقذاس آى سا " کاسشٌاسی;کاسشٌاسی اسشذ;دکتشی "
قشاس دادین .تغییشات دس شکل صیش آٍسدُ شذُ است.

 .4تا کلیک کشدى سٍی صتاًِ ٍ toolboxسپس کلیک سٍی  checkboxیک ًوًَِ اص ایي فیلذ
دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشدً .ام ایي فیلذ  checkbox4هی تاشذ.

تا کلیک سٍی آى سٍی صتاًِ  Fieldخصَصیاى اى سا هشاّذُ هی کٌین .دس قسوت ًام فیلذ
"هقادیش" سا ٍاسد ًواییذ .هقادیشی کِ هی خَاّیذ دس گضیٌِ ّای  checkboxقشاس گیشًذ سا تا
';' اص یک دیگش جذا ًواییذ .ها هقذاس آى سا " هقذاس ;1هقذاس ;2هقذاس  "3قشاس دادین .تغییشات
دس شکل صیش آٍسدُ شذُ است.

 :Radiobutton .5تا کلیک کشدى سٍی صتاًِ ٍ toolboxسپس کلیک سٍی rariobutton
یک ًوًَِ اص ایي فیلذ دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشد ً .ام ایي فیلذ  rariobutton5هی
تاشذ.

تا کلیک سٍی آى سٍی صتاًِ  Fieldخصَصیاى اى سا هشاّذُ هی کٌین .دس قسوت ًام فیلذ
"جٌسیت" سا ٍاسد ًواییذ .هقادیشی کِ هی خَاّیذ دس گضیٌِ ّای  radiobuttonقشاس گیشًذ
سا تا ';' اص یک دیگش جذا ًواییذ .ها هقذاس آى سا " صى;هشد" قشاس دادین .تغییشات دس شکل صیش
آٍسدُ شذُ است.

 :fileUpload .6تا کلیک کشدى سٍی صتاًِ ٍ toolboxسپس کلیک سٍی  fileuploadیک
ًوًَِ اص ایي فیلذ دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشد ً .ام ایي فیلذ  fileupload6هی تاشذ.

خصَصیت هشتَط تِ ایي فیلذ ًام فیلذ ٍ لضٍم پش کشدى هی تاشذ.هقذاس "آپلَد ػکس" سا تِ ًام
آى اختصاص هی دّین.

 :button .7تا کلیک کشدى سٍی صتاًِ  ٍ toolboxسپس کلیک سٍی  fileuploadیک ًوًَِ
اص ایي فیلذ دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشدً .ام ایي فیلذ  button7هی تاشذ.

اص ایي فیلذ تشای اسسال اطالػات کاستش استفادُ هی شَد .تٌاتشایي فقط یک ًوًَِ اص آى سا هی
تَاى دس فشم قشاس داد .هقذاس هحتَیات فیلذ سا " اسسال اطالػات" قشاس دّیذ.

تَجِ شَد کِ کلوِ  button7دس ٍیَی فشم قشاس ًوی گیشد ٍ فقط تشای اًتخاب خصَصیات
هشتَط تِ ایي فیلذ دس ٌّگام ایجاد یا ٍیشایش فشم استفادُ هی شَد.

 :Label .8تا کلیک کشدى سٍی صتاًِ  ٍ toolboxسپس کلیک سٍی  labelیک ًوًَِ اص ایي
فیلذ دس فشم سوت چپ قشاس هی گیشدً .ام ایي فیلذ  label8هی تاشذ.

ایي فیلذ ًیش دارای خصَصیت هحتَیات فیلذ است کِ فقط بزای قزار دادى هتٌی در صفحِ
هَرد استفادُ قزار هی گیزد .هقذار آى را بِ "تذکزات هْن" تغییز دادین.

دس قسوت چپ ّش فیلذی کِ ایجاد هی شَد

 3دکوِ ٍجَد داسد .دکوِ

ٍ

تشای تغییش اٍلَیت ًوایش

فیلذّا ًسثت تِ ّن تکاس هی سٍد .تشای هثال ها هی خَاّین دکوِ اسسال اطالػات دس آخش قشاس گیشد .سٍتشٍی ایي
فیلذ سٍی دکوِ

دکوِ

کلیک هی کٌین تا آى سا تِ پاییي اًتقال دّذ.

تشای حزف فیلذ هَسد ًظش تکاس هی سٍد .تا کلیک سٍی ایي دکوِ فیلذ هَسد ًظش حزف هی شَد.

تشای رخیشُ ًوَدى فشم هی تَاى اص دکوِ ثثت تغییشات استفادُ ًوَد.


لیست فزم ّا :دس ایي قسوت هی تَاى ػولیاتی سا تش سٍی فشهی کِ قثالً ایجاد ًوَدُ این اًجام دّین.
ً oوایش :تا استفادُ اص ایي گضیٌِ هی تَاى فشم ایجاد شذُ سا دس سایت هَسد ًظش هشاّذُ ًوَد ٍ تِ لیٌک آى
دستشسی داشت .تشای ایي هٌظَس تا کلیک سٍی ًوایش تِ صفحِ ای هی سٍین ٍ سایت هَسد ًظش سا
اًتخاب هی کٌین تا فشم سا دس آى سایت هشاّذُ کٌین.

 oلیست فزهْای ارسال شذُ  :تا کلیک تش ایي گضیٌِ هی تَاى فشم ّایی کِ تَسط کاستشاى پش شذُ است سا
هشاّذُ ًوَد .تا ٍاسد شذى تِ صفحِ هشتَطِ تشای ّش فشم پششذُ دٍ گضیٌِ ٍجَد داسد :
ً وایش :تشای هشاّذُ ی کاهل اطالػات ٍاسد شذُ فشم
ٍ یزایش :تشای تغییش اطالػات پششذُ

ّوچٌیي دس تاالی صفحِ گضیٌِ جستجَ هَجَد هی تاشذ.

تا کلیک کشدى سٍی ایي گضیٌِ ٍاسد صفحِ ای هی شَین ٍ تا ٍاسد کشدى کلوِ هَسد جستجَ دس فیلذّای
هَسد ًظش فشم پش شذُ ی داسای کلوِ ّای هَسد جستجَ ًشاى دادُ هی شَد .هثالً دس فشم شکل صیش تا
اًتخاب جٌسیت صى ٍهقطغ تحصیلی 'دکتشی' ٍ کلیک سٍی دکوِ  searchتوام فشم ّای اسسالی تَسط
کاستشاى کِ داسای جٌسیت صى ٍ هقطغ دکتشی ّستٌذ ًوایش دادُ هی شَد.

 :export oتا استفادُ اص ایي گضیٌِ اص فشم ّای پششذُ یک فایل  Export ،excelگشفتِ هی شَد .تا کلیک
تش ایي گضیٌِ ٍاسد صفحِ ای هی شَین کِ تایذ فیلذّایی کِ هی خَاّین دس فایل ً excelوایش دادُ شَد
سا تیک هی صیٌن.

تِ ػٌَاى هثال اگش فقط ًام ٍ ًام خاًَادگی سا دس یک فشم ًیاص داشتِ تاشین فقط ایي دٍ گضیٌِ سا تیک هی
صًین ٍ سپس دکوِ  exportسا کلیک هی کٌین ٍ فایل هَسد ًظش رخیشُ هی شَد ٍ ایي فایل  excelشاهل
ًام ٍ ًام خاًَادگی توام فشم ّای اسسالی هی تاشذ.

ٍ oیزایش :دس ایي قسوت هی تَاى فشهی سا کِ قثالً ایجاد ًوَدُ ای سا ٍیشایش ًوَد تایذ تَجِ داشت کِ
اگش فشهی سا کِ ٍیشایش کٌین قثالً تَسط کاستشاى پش شذُ تاشذ توام اطالػات اسسالی پاک خَّذ شذ.
ٍیشایش فشم شثیِ ایجاد آى هی تاشذ.
 oحذف :تشای حزف فشم ایجاد شذُ تکاس هی سٍد.
هزکش فٌاٍری اطالعات داًشگاُ تبزیش

