
 
گاه علوم زپشکی رکمانشاه گاهی دانش  راهنمای استفاده از ساماهن جامع دمرییت اطالعات آزمایش

 

 



گاهی  گاه علوم زپشکی هب منظور اراهئ خدمات رنم ازفار ساماهن دمرییت اطالعات آزمایش رد سطح کل دانش
از ی هک اتکنون ی کند هک رفاینداه کمک می شماهب این رنم ازفار . هب خدمت رگفته شده است رکمانشاه

گاه انجام داده رطیق رفم اهی مختلف اداری  هب عالوهاید را هب صورت آنالین انجام دهید.  رد آزمایش
با استفاده از خدمات رپداخت رماجعه کنندگان،  این رنم ازفار هب منظور جلوگیری از اتالف وقت

را ربرطف می نماید. رد این رنم ارفاز شما رد ره  یش وارزییرماجعه هب بانک ربای تهیه ف آنالین نیاز 
 زمان می توانید از رماحل انجام تست نموهن مطلع شده و رچهخ انجام تست را مشاهده نمایید.

 
 



 ورود به سیستم:

ت  نتورگتتت یایتیتتا    آ نایشتتها   تطالعتتا  نتتریتیا جتتان  ستتانا هجهتتا تستتت اد  ت  

(Mozilla Firefox )  شودتست اد. 

 

 

 بته آدر   یا دت شتها  عوتوپ پکشتک   تنا شتا      پ  ت  ورود به سا
kums.ac.ir ت  بخش دت شکر   ا، بتت   و ت تخاب دت شکر  دتروسا ی

  .سایا نتبوطه شویر ویک  تد  و وترد  تب آ نایشها  نجا یروی 

 



پ  ت  ورود به سایا صت هه  یتت بتتتی شتما  متایش دتد   وت تر شتر،  ته روی تتب          

 : اپ شویر  رنا   ویک  تد  و وترد قسما ثبا

 

 

 

 :  تولیه  اپ ثبا
وجه به توضیها  یک  ت  لینتک  تا رت   با ت ،ص هه  یت بتتی شما  مایش دتد   وت ر شر

 ت تخاب  نیر:



 

   ، تولیه بتا تستت اد  ت    روی گکینه ثبا  اپ در صور  تست اد  ت  شبکه دت ل دت شکر

 .شبکه دت ل  ویک  نیر
  صور  تست اد  ت  شبکه  ارج دت شکر ، روی گکینه ثبا  اپ تولیه بتا تستت اد  ت    در

 .شبکه  ارج  ویک  نیر
 

 :تلذ ت یوق به آدر  ورود ت  پ 

 ثبتا  گکینته  رتسا سما ننو ت  بایر تبترت در ص هه تی  ه  مایش دتد  ن  شود 

 :شودبتتی شما  مایش دتد   ذیلص هه  تا  ماییر ت تخاب رت تولیه  اپ



 
  یتا تور  صترور  به نایل چنا چه نشتتی، شخصیا قسما ت  یتپ شرن با  ت  پ 

 تگتت  و حقیقت   گکینته  باشتیر  نت  یتا پوو شتهتتن نهتتتپ     رت نما تیراتس تسم به

 حقتوق   گکینه باشر ن   ظتتان نورد دت شها  یا نوسسه بتتی در وتست  یا تور

  نیر.   وترد رت  وتسته شر  نشخصا  سپ اییر.  م ت تخاب رت
 

اه و همچنین ربای اتیید رگنت تحقیقاتی حتما از قسمت نوع  با توهج هب متغییر بودن زهینه )توهج کنید
 مشتری، وضعیت خود را مشخص نمایید(.



 عبتور  رنک و  اربتی  اپ تننیتت   تطالعا  قسما در تدتنه ثبا  اپ تولیه در 

  ویتر  تولیته،   تاپ  ثبتا  یتتپ   هتای   تکمیل ت  پ  وترد  مود ، رت  ود  ظت نورد

تطالعتا  شتما بتا    " بتا نهتتوتی    انیت پ  ت  ثبا  اپ، پ.  ماییر ت تخاب رت ثبا

 :  وت ر شردتد   شی ما "و  ارتابل شما تیجاد گتدیر ریگتد ثبا اینویق

 
 

  ت  صتت هه ستتانا ه  تترنا   دریایتتا پیتتاپ بتتای، بتتتتی ورود بتته ستتانا ه    ت  پتت

ت  شتبکه نتبوطته رت   آ نایشها   گکینه ثبتا در وتستا آ نتایش بتا تستت اد       

 .  دودتد  ش شیشما  ما یبتت تی ص هه  تا ت تخاب  ماییر



 
)توهج کنید پس از ایجاد حساب کارربی از این پس می توانید از زگینه ثبت ردخواست انجام 

دانشکده داروسازی وارد حساب کارربی خود شده و اقدام هب  آانلیز با توهج هب نوع شبکه از سایت
 ثبت سفارش انجام آزمون نمایید(.

 : ثبا در وتسا ت جاپ آ الیک

 ثبتتا  نتتهی تتود، ت  ستتتون ستتما رتستتا، گک  پتت  ت  ورود بتته  ارتابتتل شخصتت

و ستتپ  در قستتما تیتتکودن    رییتتدر وتستتا ت جتتاپ آ نتتون رت ت تختتاب  ما   



آ نتون ، ت تختاب    ی)تیکودن  مو ته، ت تختاب آ نتون، جستتجو     ی ا نهی مو ه،گک

  .رییت تخاب  ما بیو ثبا( رت به تتت رییآ نون نورد  ظت، تا

 
 

  ،تی نشابه  یت بتتی شما  مایش دتد   وت تر   ص ههپ  ت  ت تخاب تسا نتبوطه

 شر:  



 

 

   حتما در قستما   باشر، ن ضتوری   مو ه، شتتیط  ههرتری اپ، تعرتدوترد  مودن

، نتتر   نتتان  تترنا  رو  و ستتاعا ت جتتاپ تستتا " تترا ت  ت جتتاپ آ نتتون"

در وتست  و  مچنین  ت گو ه تطالعتات   ته ی پ تستا  ارشتنا  ت  آن ن وت       

   . ماییر ذ ترت باشر 
   یبتتت  ،عالو  بت وترد  تدن تطالعا  ذ ت شر  در قسما  را ت  ت جتاپ آ نتون 

 اپ ت "وترد  متودن   ارشناسان نتبوطه  بهتطالعا  و ترجاع نورد  ظت ت جاپ تسا 

تعترتد  "قستما   در "ا نتورد  ظتت  ست تعرتد"، " اپ  مو ه"در قسما  "شخص



 تت  و  تستا بتتتی ت جتاپ    "شخص نتتجعهتاریخ "وترد  تدن   مچنین و " مو ه

 شتتتیط " رت در قستما  گو ه تطالعات   ه ی پ تسا  ارشنا  ت  آن ن و  باشر

   .باشر ن ضتوری  " مو ه ههرتری 
 و  ریثبا گتد ایدر وتسا شما با نویق" اپی، پدر وتسا در صور  ثبا

 .دتد   وت ر شر شی ما "یتستاد  شر تشیپذ یبتت
  



 
رگدد و  رزرو نوبت رد همان روز انجام نمیتوهج کنید با توهج هب جحم باال ردخواست انجام آانلیز، ) 

باشید، رضوری است هک حداقل یک روز قبل نسبت هب رزرو  چنانچه مایل هب انجام تستی می
اداری اقدام رفمایید، چنانچه رظفیت انجام تست تکمیل رگدد از پذریش نموهن اه  وقتنوبت  رد

 (.انجام شود حتما باید یک روز قبل FTIR  معذور خواهیم بود، تحویل نموهن اهی تست



 تستتا  نتتهی ک تش،یشتتما توستتط نستت و  پتتذ  در وتستتت کیآ تتال  پتت  ت  بترستت

نوجتود،  نتان ت جتاپ تستا      ی تا  ایت و با توجه به ظتی ر ینشخص گتد  در وتست

 شیدر  ارتابتل شتما  متا    تیت   اپیت پ تش،یپتذ  ی  ها رییگتدد  ه پ  ت  تا  ن نییتع

 دتد   وت ر شر:

 

 

 بار  ویک روی گکینه ثبا  های  در وتسا، پیاپ  یت  ه شانل  نان  پ  ت  دو

  :تهویل، تطالعا  آ نون و  کینه آ الیک تسا بتتی شما  مایش دتد   وت ر شر



 

 (دییاقدام نما انیاز ردگاه بانک اپرس  دیبا نهی رپداخت زه یربا دی)توهج کن 

 



 نتبتو   بته   تطالعتا   و  ر یت وترد ص هه پتدت تا گتد  انیپ  ت  ت تخاب با ک پارس

 رت وترد  نیرپتدت ا 

 

 

   ایت پتدت تا بتا نویق   " اپیت پدر تدتنه دوبار  وترد ص هه  تپ تیکتر  وت یر شتر و 

سپ  شما بته ننظتور تکمیتل یتتینتر ثبتا      . شود  دتد  ن شی ما "تسا ت جاپ شر 

  ویک  ماییر."ثبا و صرور" نهیگکت جاپ آ الیکروی 



 
 ت جتاپ   یگتدد و بتتت   ن ی  ها رییتا تشیتوسط پذ پ  ت  پتدت ا، در وتسا شما

 تسا به  ارشناسان نتبوطه ترجاع دتد   وت ر شر.
 

 توهج کنید:

گاه از اراهئ ره گوهن خدمات معذور  رد صورت عدم ثبت و صدور نهایی از رطف مشتری، آزمایش
 .باشد می



 توهج ژپوهشگران :اقبل 
کانپذری رپداخت زهینه از رطیق این ساماهن تنها رد صورت هک انجام تست اه  توهج رفمایید می باشد و رد ام

رگنت  افقدان ژپوهشگرو دانشجویان  ،صورت عدم رپداخت توسط دانشجویان خارج از دانشکده ای
 تحقیقاتی تکمیل رفایند ثبت نهایی صورت نخواهد رگفت .

همچنین هب منظور ثبت رد ساماهن، تمامی دانشجویان و ژپوهشگران داخل دانشکده ملزم هب اراهئ رپوپوزال 

تصویب شده اپیان انهم خود و ربای ژپوهشگران اراهئ رطح تحقیقاتی مصوب خود هب جناب آاقی 

باشند. رد صورت عدم اراهئ رطح اه و ثبت رد  عبدلی مییمی و رسکار خانم رکرسکار خانم  ،جوادی 
 باشند. دانشکده می تعرهف اهی مصوب شورای ژپوهشیساماهن ملزم هب رپداخت زهینه اه مطابق با 

 

 



 اقبل توهج اساتید رگامی :
از رگنت اعتبار رپوژه ی خود اه انجام تست تمامی اساتید آموزشی داخل دانشکده داروسازی می توانند ربای

گاه  گاه و ساری اساتید دانش داخل دانشکده ای استفاده نمایند. زهینه انجام تست اه ربای اساتید رمازک ژپوهشی دانش
 علوم زپشکی رکمانشاه هب صورت خارج از دانشکده ای محاسبه می رگدد.

 

 


