بسمه تعالی
باعزض سالم و خوش آمد گویی خدمت دانشجویان جدید الورود
راهنمای استفاده اس سیستم اتوماسیون –تغذیه
بشای استفادُ اص اهکاًات سلف سشٍیس داًطجَیاى هحتشم بایستی بِ ساهاًِ خذهات الکتشًٍیک هؼاًٍت
داًطجَیی داًطگاُ داهغاى بِ ًطاًی

 http://stu.du.ac.irهشاجؼِ ًوَدُ ٍ ّواًٌذ ضکل صیش ٍاسد

قسوت اداسُ تغزیِ گشدًذ.
پس اص کلیک بشسٍی آیکَى اداسُ تغزیِ ٍاسد پشٍفایل ایي اداسُ هی ضَیذ

سپس بش سٍی گضیٌِ سصسٍ غزا کلیک ًوَدُ ٍ یکی اص گضیٌِ ّای سصسٍ سا باتَجِ بِ ایٌکِ اص داخل هجوَػِ
داًطگاُ ٍاسد ایي سیستن هی ضَیذ ٍ یا خاسج اص هجوَػِ ّستیذ اًتخاب هی ًواییذ (الصم بِ رکش است بشای
افضایص اػتباس هی بایست حتواً بِ ایٌتشًت هتصل باضیذ).

سپس ٍاس د سیستن اصلی اتَهاسیَى گشدیذُ ٍ با ًام کاسبشی (ضواسُ داًطجَیی) ٍ کلوِ ػبَس (کذ هلی بذٍى
صفشّای اٍل) ٍ ٍاسد کشدى کذ اهٌیتی ٍاسد هشاحل بؼذی هی ضَیذ.

دسایي هشحلِ قسوت تغزیِ کِ فؼال است سا کلیک ًواییذ

دسایي قسوت گضیٌِ ّای سصسٍ -افضایص اػتباس -گضاسش ٍ غیشُ سا هطاّذُ هی ًواییذ.
- 1افضایص اػتباس:
دسهشحلِ اٍل ًیاص بِ افضایص اػتباس هی باضذ کِ ّش داًطجَ بایذ یک کاست ػابشباًک کِ داسای سهض دٍم ایٌتشًتی
است داضتِ باضذ  .سپس بؼذ اص ٍسٍد بِ گضیٌِ افضایص اػتباس ٍ کلیلک بشسٍی آیکَى باًک تجاست ٍاسد هشحلِ
بؼذی هی ضَد.

دسایي قسوت هبلغ م ٍس د ًظش سا بِ سیال ٍاسد ًوَدُ ٍ تاییذ ًواییذ (الصم بِ رکش است ایي هبلغ بایذ بیي
50000سیال تا 1000000سیال باضذ)

دسایي قسوت پس اص سٍیت ضواسُ فاکتَس دکوِ پشداخت سا کلیک ًواییذ (لطفا ضواسُ فاکتَس سا یادداضت ًواییذ تا
دسصَستیکِ هبلغ بِ کاست ضوا ٍاسیض ًگشدیذ پیگیشی سشیؼتش صَست پزیشد)

بؼذ اص تاییذ پشداخت ضوا ٍاسد دسگاُ الکتشًٍیکی باًک خَاّیذ ضذ کِ دسایي قسوت هی بایست اطالػات باًکی
خَد سا ٍاسد ًواییذ ٍ دس آخش کلیذ تاییذ سا فطاس دّیذ

بؼذاص ایي هشحلِ دسصَستیکِ پشداخت با هَفقیت صَست گیشد بِ ضوا یک ضواسُ پیگیشی دادُ خَاّذ ضذ
ٍدس غیش ایٌصَست ػٌَاى خطا صادس هی ضَد کِ هی بایست جْت پیگیشی ایي خطا سا بِ یاد داضتِ باضیذ.
 -2سصسٍ غزا
جْت سصسٍ غزا دٍباسُ سشبشگ سصسٍ غزا سا کلیک ًواییذ

.دس ایي قسوت ٍػذُ ّای غزایی ٍ تاسیخ هطخص

گشدیذُ است کِ ضوا باتَجِ بِ سٍصّا ٍ ٍػذُ ّای هَسد ًظش اًتخاب غزا هی ًواییذ.
بشای هثال ضوا دس ایي ّفتِ هی خَاّیذ ٍػذُ صبحاًِ – ًاّاس -ضام سٍص ضٌبِ سا سصسٍ ًواییذ لزا بایذ ابتذا بشسٍی
آیکَى بشًاهِ غزایی کِ دس سٍص هَسد ًظش (قسوت ًَع غزا ) هطخص ضذُ کلیک ًوَدُ ٍ غزای هَسد ًظش سا
اًتخاب ًواییذ کِ بؼذ اص اًتخاب ضوا  ،ػذد ًَع غزا بِ ػذد یک یا دٍ بستِ بِ اًتخاب ضوا تغییش هی کٌذ سپس
ػذد داخل هشبغ سلف سا بِ ػذد  1بشای داًطجَیاى کاسضٌاسی ٍ کاسضٌاسی اسضذ ٍ ػذد  2بشای داًطجَیاى
دکتشی ٍاسد ًواییذ (داًطجَیاى دکتشی بشای ٍػذُ ّای صبحاًِ ٍ ضام ػذد  1سا ٍاسد ًنایٌذ ) ٍ .دس اًتْا کلیذ
تاییذ پاییي صفحِ سا کلیک ًواییذ پس اص کلیک ػباست رخیشُ ضذ دس باالی صفحِ هطاّذُ هی ضَد الصم است
جْت اطویٌاى اص سصسٍ یک باس اص سیستن خاسج ٍ دٍباسُ سصسٍّا سا چک ًواییذ.

-3تغییش سهض ػبَس
داًطجَیاى هی تَاًٌذ جْت تغییش سهض ػبَس خَد ٍاسد سشبشگ تغییش کلوِ ػبَس ضذُ ٍ سهض خَد سا تغییش بذٌّذ

