
 راهنمای استفاده از سامانه آزمایشگاه

در ابتدا جهت استفاده از این سامانه، بعد از ورود به وب سایت دانشگاه حکیم سبزواری صفحه معاونت پژوهشی 

تجهیزات شوید و بعد از انتخاب لینک وارد قسمت  "آزمایشگاه مرکزی"را باز کرده و سپس از طریق لینک 

 صفحه ورود سامانه آزمایشگاه برای شما باز خواهد شد. "سیستم ثبت سفارش آزمایشگاه"

 

 



 

با انتخاب لینک ثبت نام کاربر جدید فرم ثبت نام برای شما نمایش داده می شود که باید موارد ستاره دار را پر  

 نمایید.

 

 

 

 

 

پس از ذخیره و تایید فرم ثبت نام، 

می توانید با کد ملی به عنوان نام 

کلمه عبوری که در فرم کاربری و 

 ثبت نموده اید وارد سامانه شوید.



 

پس از ورود به سامانه قادر به ثبت درخواست خود از میان تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم 

 می باشید.

 همچنین می توانید تجهیزات موجود در وب سایت شبکه آزمایشگاهی معاونت راهبردی را نیز در این سامانه

 سفارش دهید.

 

 استفاده نمایید." ثبت و نمایش درخواست ها"جهت ثبت درخواست از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی از لینک 



 

در ابتدا لیست درخواست های قبلی شما نمایش داده می شود و شما می توانید با زدن دکمه ایجاد لیست 

 خود را ثبت نمایید. تجهیزات را مشاهده و با زدن دکمه انتخاب و ذخیره آن سفارش

 

 پس از انتخاب مشخصات تجهیزات به صورت کامل برای شما به نمایش درخواهد آمد.



 

پس از تایید مبلغ پرداختی توسط مدیر آزمایشگاه مرکزی و ثبت تصویر فیش پرداختی توسط مشتری فرآیند 

 تایید درخواست ادامه می یابد.

 

 

 



 نمایش پیوست در لیست درخواست های خود از درستی آن مطمئن شوید. پس از ثبت فیش، از طریق دانلود و

 .اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری هایدرآمد 458054126: تجارتبانک  شماره حساب

 .اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری هایدرآمد 7874517554: ملیبانک  شماره حساب

 

جهت سفارش تجهیزات شبکه آزمایشگاهی معاونت راهبردی، با انتخاب لینک اختصاص یافته وارد لیست 

 قبل با زدن دکمه ایجاد سفارش خود را ثبت نمایید. درخواست های قبلی خود شده و همانند

 

 

 

 نام وسیله ویا خدمت مورد نظر را می توانید از وب سایت شبکه آزمایشگاهی معاونت راهبردی بدست آورید.

 جهت پیگیری درخواست خود می توانید از دکمه گردش فرم استفاده نمایید.

 


