אופן השימוש במערכת הרישום לניסויים – מדריך לסטודנטים
מבוא
במהלך שנת הלימודים תתבקשו להשתתף בניסויים של המחלקה לפסיכולוגיה .ההרשמה לניסויים
והמעקב אחרי ניסויים אליהם נרשמתם מתבצעים דרך מערכת רישום נבדקים ממוחשבת
שנמצאת באתר  .http://experiments.huji.ac.ilבחוברת זו תמצאו הנחיות להרשמה ושימוש
במערכת .השימוש במערכת מצריך הזנת כתובת דואר אלקטרוני במערכת ,אנא השתמשו בכתובת
הדואר האלקטרוני שסופקה לכם על ידי האוניברסיטה (לדוגמה )aaa.aaa@mail.huji.ac.il
במידה וקיימת .לכל אורך החוברת ,נתייחס אל  http://experiments.huji.ac.ilכ"עמוד הראשי".
מנהל המערכת הינו עשהאל סקלר ,וניתן לפנות אליו בכל שאלה ועניין הקשור למערכת הרישום
בכתובת .experiment.system@gmail.com
באפשרותכם לבחור את השפה שבה תוצג המערכת באמצעות לחיצה על עברית  /אנגלית בכפתור
התחתון שבסרגל הכלים הכחול שבצדו של המסך.
בחוברת זו ,נתייחס לגרסה העברית של המערכת .אם תבחרו לעבוד בגרסה האנגלית ,שימו לב
שהשמות והכיוונים המצוינים עשויים להשתנות (לדוגמה ,סרגל הכלים שמופיע במערכת העברית
בצד ימין ,מופיע בצד שמאל במערכת האנגלית).

כניסה למערכת
בחלק הימני של העמוד הראשי יש כפתור "כניסה" .לחיצה על כפתור זה תעביר אתכם לעמוד
שכותרתו " ,"Experiments Registration Systemבו תתבקשו למלא שם וסיסמה.

הרשמה למערכת
לפני השימוש הראשון במערכת יש להירשם אליה ,באמצעות לחיצה על השורה "פעם ראשונה
כאן?" שבתחתית המסך .לחיצה על שורה זו תעביר אתכם לעמוד שכותרתו "הירשמו עכשיו" ,בו
תתבקשו למלא שאלון דמוגרפי קצר ,שמטרתו לסייע במיונכם לניסויים השונים .כך ,בהיכנסכם
למערכת ,תראו רק ניסויים בהם תוכלו להשתתף .השאלון כולל את הפרטים הבאים:
שם פרטי
שם משפחה
מס' טלפון
מס' טלפון נייד
מין
חוג לימודים (ראשי ומשני; תלמידים הלומדים במסלול חד חוגי מתבקשים לבחור בחוג הראשי
בשני השדות)
מספר זהות – יש למלא מספר זהות מלא ( 9ספרות כולל ספרת ביקורת) .מספר הזהות ישמש כשם
המשתמש שלכם בכניסה למערכת .כמו כן ,מספר זה נדרש על מנת לזהות אתכם כיאות ולוודא
שלא נרשמתם בעבר למערכת .לא יעשה כל שימוש אחר במספר זה.
כתובת דוא"ל  -דרך כתובת זו ייצרו אתכם קשר בכל מה שקשור לניסויים שתירשמו אליהם .ניתן
לבחור את השפה בה אתם מעוניינים לקבל הודעות ומכתבים .לאחר שתירשמו תשמש כתובת
הדוא"ל שלכם כסיסמה בכניסתכם לאתר.

האם אתם מרכיבים משקפיים
שפת האם שלכם
התואר אליו אתם לומדים (בוגר ,מוסמך ,ד"ר ,אחר)
השנה לתואר
תאריך לידה
שימו לב :לאחר סיום ההרשמה ,תו כלו לשנות את הפרטים שהזנתם בכל עת ,באמצעות לחיצה על
כפתור "פרטי המשתמש שלי" הנמצא בסרגל הכלים שבצד ימין.
לאחר שתסיימו למלא את הפרטים ,לחצו על "שלח".
אם לא מילאתם את כל השדות כהלכה ,תופיע הודעה המציינת את השדות שעליכם לתקן על מנת
להירשם.
אם מילאתם את כל השדות כהלכה ,המערכת תציג הודעה לפיה נרשמתם בהצלחה.
כעת הסתיימה ההרשמה ותוכלו לראות את הניסויים בהם אתם יכולים להשתתף ולהירשם
אליהם.

כניסה למערכת
רשמו בדפדפן את כתובת העמוד הראשי של המערכת.
הקלידו את מספר הזהות והסיסמה [כתובת הדוא"ל שלכם] ,ולחצו על כפתור "שלח".

שדות המערכת
הכניסה למערכת מביאה אתכם לעמוד הראשי (אליו ניתן לחזור בכל עת ,בלחיצה על הכפתור "דף
הבית").
בעמוד הראשי מוצגים בלוח השנה הניסויים הקרובים אליהם באפשרותכם להירשם.
באפשרותכם ללחוץ על ניסוי כדי לצפות בפרטיו .אופן ההרשמה לניסוי יפורט בהמשך.
מהעמוד הראשי ,ומכל עמוד אחר במערכת ,ניתן להגיע באמצעות סרגל הכלים שבצד ימין
לעמודים הבאים:
"פרטי המשתמש שלי" – עמוד בו ניתן לצפות בפרטים שהזנתם בכניסתכם הראשונה למערכת
ולערוך אותם.
"הניסויים הקרובים" – רשימת כל הניסויים הקרובים שבאפשרותכם להשתתף בהם.
"הניסויים שאני רשום אליהם" – רשימת הניסויים אליהם נרשמתם .בעמוד זה ניתן לצפות הן
בניסויים שכבר השלמתם והן בניסויים שאליהם נרשמתם אך טרם השתתפתם בהם .הדרך לבטל
השתתפות בניסוי שנרשמתם אליו היא באמצעות עמוד זה ,כפי שיוסבר בפירוט בהמשך.

ניסויים
לחצו על כפתור "הניסויים הקרובים" בסרגל הכלים.
בעמוד זה יופיעו כל הניסויים שאתם יכולים להירשם אליהם ואלה שכבר נרשמתם אליהם.
כדי לקבל פרטים נוספים על ניסוי ,לחצו על שמו בלוח השנה.
ייפתח עמוד שכותרתו "פרטי הניסוי" ושם הניסוי שבחרתם.
בעמוד זה יופיעו שם הניסוי ,תאריכים שבהם הוא מתקיים ,משך הניסוי ,החדר בו הוא נערך ,שם
החוקר/ת האחראי/ת על הניסוי ,המעבדה בה הוא נערך ,כתובת דוא"ל ליצירת קשר בשאלות
הקשורות לניסוי ואופן התשלום  /מתן הקרדיט עבורו [שימו לב :כל נקודת קרדיט מייצגת 15
דקות השתתפות בניסוי] .בנוסף ,בעמוד זה תופיע טבלה המכילה את כל הזמנים בהם ניתן
להשתתף בניסוי .ניתן להירשם לכל ניסוי פעם אחת בלבד.

בעמוד זה יופיעו גם דרישות קדם להשתתפות בניסויים ,כגון ניסויים שניתן להשתתף בהם אך ורק
אחרי שהשתתפתם בניסוי אחר.
על מנת להי רשם לניסוי ,סמנו בטבלת התאריכים האפשריים את היום והשעה המתאימים לכם
ביותר ,ולחצו על כפתור "הירשם לניסוי" שבתחתית העמוד.
כעת תתבקשו לאשר בחלונית שתיפתח כי אתם מודעים לעובדה שמספר המקומות בניסוי מוגבל
ורישומכם מהווה התחייבות להגיע במועד אליו נרשמתם.
אם טעיתם בהרשמה או שאתם מעוניינים לבטל אותה ,ניתן לבטל השתתפות בניסוי עד  24שעות
לפני תחילת הניסוי ,באמצעות לחיצה על כפתור "הניסויים שאני רשום אליהם" ולחיצה על
"לבטל השתתפות" בשורה הרלוונטית לניסוי אותו אתם מעוניינים לבטל בטבלת הניסויים.
אי הגעה לניסוי שנרשמתם אליו תג רור הפחתת קרדיט בגובה נקודה אחת ,אי הגעה ללא הסבר
למספר ניסויים תגרור חסימה של השימוש במערכת.
לאחר שביטלתם את השתתפותכם בניסוי ,באפשרותכם להירשם מחדש לאותו ניסוי במועד אחר.
קבלת הודעה על ניסוי שבוטל
במידה והניסוי אליו נרשמתם מתבטל ,תקבלו הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם עד חמש
שעות לפני תחילת הניסוי .לכן ,ביום שקבעתם להשתתף בניסוי ,בדקו את הדואר האלקטרוני לפני
הגעתכם.

ניסויים שהושלמו
היכנסו לתג "ניסויים שאני רשום אליהם" .עמוד זה מחולק לשלושה חלקים:
 .1רשימת הניסויים שנרשמתם אליהם וטרם השתתפתם בהם.
 .2סכום נקודות הקרדיט שצברתם השנה (מחולקות לפי סוגים).
 .3פירוט ניסויים שהשתתפתם בהם [תאריך ושעה ,שם הניסוי ,מיקומו ,פרטי
הקרדיט  /התשלום].

יציאה מהמערכת
בכדי לצאת מהמערכת ,לחצו על הכפתור "יציאה" שנמצא בחלק התחתון של סרגל הכלים שמימין
בכל עמוד במערכת.
המערכת תתנתק אוטומטית לאחר  60דקות שבהן לא ביצעתם כל פעולה במערכת ,אך התנתקות
שלא באמצעות לחיצה על הכפתור "יציאה" עלולה לאפשר להיכנס בעתיד מאותו מחשב באמצעות
שם המשתמש שלכם .על כן ,למען השמירה על פרטיותכם ,הקפידו על יציאה מהמערכת באמצעות
לחיצה על "יציאה" ואל תסתפקו בסגירת החלון בלבד.
לאחר שהשלמתם את כל שעות החתימה הנדרשות ,הדפיסו את רשימת הניסויים בהם השתתפתם
והגישו אותה למזכירות .ניתן להדפיס כל עמוד במערכת באמצעות לחיצה על "הדפס" בסרגל
הכלים שמימין.

אני עומד לרשותכם בכל שאלה ובעיה בדוא"ל .experiment.system@gmail.com
בהצלחה!

