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 به سامانهورود 
با ورود »، باید از دکمه https://bpms.iut.ac.irکاربران دانشگاه صنعتی اصفهان برای ورود در سامانه مدیریت فرایندها به آدرس 

 استفاده کنند.« احراز هویت مرکزی

 

 1شکل 

شماره » کاربران باید،باز می شود و در این مرحله  2صفحه ای مطابق شکل « ورود با احراز هویت مرکزی»پس از کلیک روی دکمه 

 و کلمه عبور خود را وارد کنند.« پرسنلی/دانشجویی

 

 2شکل 

https://bpms.iut.ac.ir/
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الورود کلمه عبور مندرج  دیجد انیشان است. کلمه عبور دانشجو لیمیدارند کلمه عبور همان کلمه عبور ا لیمیکه ا یافراد یبرا تذکر:

که در حال حاضر کلمه عبور  دیخود استفاده کنند. دقت کن نترنتیاز کلمه عبور ا توانندیافراد م ریگلستان است. سا ۶۷2در گزارش 

. برای توضیحات بیشتر راجع به سامانه امین به این شود ینم یگرید رییها باعث تغاز آن یکی رییجدا است و تغ نیاز سامانه ام نترنتیا

 مراجعه شود. لینک

اطالعات به  برای ثبت درخواست و بررسی مشکالت در زمینه ورود با سامانه امین می توانید در سامانه پشتیبانی مرکز فناوری تذکر:

 ، مراجعه و تیکت ثبت کنید تا کارشناسان مرکز در اسرع وقت پاسخ دهند.https://tkt.iut.ac.ir/آدرس 

 درخواست دانشجوبررسی 
 سه تب اصلی وجود دارد: صفحهسامانه می شوید. در این صفحه اصلی پس از ورود، وارد 

ع یک فرایند از طرف لیست کارها و وظایفی است که شما باید انجام دهید. وجود این وظایف ممکن است به دلیل شرو . وظایف:1

 شما باشد یا اختصاص وظیفه ای به شما از طرف کاربر دیگری باشد.

هد شد. این درخواست مشابه ای مثال اگر دانشجوی شما درخواست ثبت آزمایش را داشته باشد، در مرحله ی اول برای شما ارسال خوابر

 در تب وظایف شما قابل مشاهده است. 3شکل 

 

 3شکل 

https://it.iut.ac.ir/services/sso
https://tkt.iut.ac.ir/
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لیست »کرده )در جدول  های دانشجو، باید روی ردیف مربوط به درخواست کلیکیات تایید/عدم تایید روی درخواستجام عملبرای ان

ز انتخاب وضعیت ااطالعات درخواست دانشجو قابل مشاهده است و پس  تا فرم مورد نظر در سمت چپ صفحه ظاهر شود.«( وظایف

 توانید درخواست دانشجو را تایید کنید.پرداخت هزینه، می

 بت نمایید.توانید نظر خود را برای سایر افرادی که در گردش این فرایند هستند، ثتب نظرات میدر صورت نیاز در 

 .شمار فرایند قرار دارداست وی و گاهدر تب مرور، اطالعات کلی متقاضی و درخو
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 4شکل 

 لیست فرایندهای جاری و آرشیو شده . موارد: 2

 تمامی فرایندهایی که شما دسترسی ثبت درخواست آن را دارید.. فرآیندها: 3
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 درخواست جدیدثبت 
 کنید. نظر خود را انتخاب در منوی اصلی بروید و فرایند مورد« فرایندها»برای ثبت درخواست خود باید به تب 

 

 5شکل 

 

را تکمیل نمایید و  ۶ ق شکلروی فرایند مورد نظر کلیک کرده و فرم باز شده مطاب «هاآزمایشگاهدرخواست »برای مثال، برای ثبت 

 را کلیک کنید.« تائید»گزینه 
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 ۶شکل 

 

 های قبلیدرخواستپیگیری 

گردش »در ستون  « مشاهده مرور»مراجعه کنید و سپس روی آیکن « موارد»برای پیگیری درخواست خود می توانید به تب 

در اینجا آخرین درخواست مربوطه، آغاز شده توسط کاربر  کلیک کنید تا اطالعات درخواست و مراحل آن را مشاهده کنید.« مدرک

 خواست های دانشجوی این استاد است.جاری است و دو درخواست دیگر مربوط به در
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 ۷شکل 

مان اجرای هر مرحله از قابل مشاهده است. همچین می توانید ز  8در صفحه باز شده، اطالعات ثبت شده درخواست مطابق شکل 

 فرایند و شخص تایید کننده را مشاهده نمائید.

واست خود در تب درخواست خود به سامانه مراجعه کنید که درصورت عدم مشاهده درخممکن است پس از چند روز برای پیگیری 

یند شما انجام شده و فرایند اتمام مراجعه کنید. این بدان معنی است که تمامی مراحل فرا« موارد بایگانی شده»، باید به تب «موارد باز»

 یافته است.
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کلیک کنید. در صفحه باز شده  « مشاهده مرور»، روی آیکن «دش مدرکگر»برای دانلود نتایج آزمایش خود، باید در ستون 

 .نتایج آزمایش به همراه اطالعات درخواست و زمان های تایید مراحل و اتمام فرایند قابل مشاهده است

 

 8شکل 
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 9شکل 

 

 های منآزمایشگاهگزارش 
مسیر نشان داده شده در  های مربوط به آزمایشگاه شما دردر دانشکده دارید، لیست درخواست تحت اختیار خوداگر شما آزمایشگاهی 

 را انتخاب کنید.« های منآزمایشگاه»کلیک کرده و سپس گزینه « کاربر»قابل مشاهده است. سمت چپ صفحه، روی اسم  10شکل 

 شود. های شما نمایش داده میگزارش مربوط به آزمایشگاه

 

 10شکل 
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 استخراج

ها برای دانلود مربوط به درخواست csvتفاده کنید. فایل اس« استخراج»توانید از گزینه ها، میبرای گرفتن خروجی از لیست درخواست

یل دانلود شده در اکسل باز نشد، روی فایل راست کلیک کرده و از طریق )اگر فا شود که می توانید در اکسل استفاده کنید.آماده می

open with )آن را در نرم افزار اکسل باز کنید 

 توانید کلیک کنید تا اطالعات متقاضی و جزئیات درخواست نمایش داده شود.ها میروی هر ردیف از لیست درخواست

 

 11شکل 

 پشتیبانی
بروز سواالت خود، لطفا در مرحله اول به کارشناس شبکه خود در دانشکده مراجعه کنید و درصورت حل نشدن مشکل،  در صورت

ا ه)از منوی درخواست ثبت نمائید. https://tkt.iut.ac.ir/به آدرس  مرکز فناوری اطالعات درخواست خود را در سامانه پشتیبانی

 انتخاب شود.(« BPMSسامانه فرایندها »انتخاب شود و سپس برای گیرنده « درخواست جدید»گزینه 

 

https://tkt.iut.ac.ir/

