
 

 
 

سامانه بوستان یکی از سایت های جامع است که حوزه فعالیت آن در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی 

ای کشور شده است به همین دلیل دانشجویان می باشد. این سامانه در حال حاضر جایگزین سامانه ناد دانشگاه فنی حرفه

ای علمی و پژوهشی می پردازند. این نکته را در نظر داشته باشید در دانشگاه فنی و حرفه ای در این وبسایت به فعالیت ه

فراموشی رمز عبور  حال حاضر دانشجویانی وجود دارد که رمز عبور خود را فراموش کرده اند نمی دانند چگونه از گزینه

 .استفاده کنند سامانه بوستان

ای را به شما آموزش دهیم. این نکته مهم را در به همین دلیل ما تصمیم گرفته ایم مراحل بازیابی کلمه عبور سایت فنی حرفه

نظر داشته باشید شما برای بازیابی پسورد می توانید از گزینه فراموشی رمز عبور استفاده کنید که استفاده از این گزینه با 

 .ه شما آموزش داده خواهد شدمتن و تصویر در داخل مقاله ب

در ادامه بهتر است به این نکته اشاره کنیم که ما در این مقاله تصمیم داریم اطالعاتی را نسبت به نحوه ورود به سایت 

بوستان، امکانات این سامانه و بسیاری از موارد دیگر در اختیار شما قرار دهیم. در نتیجه اگر قصد دارید اطالعات کامل 

نام کاربری سامانه بوستان در آن به دست بیاورید پیشنهاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما  این سامانه و نحوه بازیابینسبت به 

 .در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 �� اطالعیه ��

 .قرمز رنگ اقدام کنیدمیتوانید از طریق لینک  سامانه بوستان برای ورود به

  

 نکات مهم بازیابی کلمه عبور سایت فی حرفه ای

قبل از این که برای بازیابی کلمه عبور سایت فی حرفه ای اقدام کنید باید از چند نکته مهم مطلع شوید زیرا با دانستن این 

ست ذکر کنیم استفاده از مواردی همچون موارد می توانید مسیر بازیابی پسورد را برای خود هموارتر کنید. در ابتدا بهتر ا

حروف بزرگ و کوچک، سمبل ها، عالئم و اعداد در هنگام بازیابی کلمه عبور سایت فی حرفه ای باعث باال رفتن امنیت 

 .حساب کاربری شما می شود

فن همراه خود ذخیره در ادامه بهتر است ذکر کنیم پسورد جدید را حتما در یک برگه یاداشت کنید یا در دفترچه یاداشت تل

نمایید زیرا بسیاری از افراد بعد از بازگردانی رمز عبور سایت بوستان، پسورد خود را فراموش کرده اند. الزم به ذکر است 

بدانید برای بازیابی رمز عبور حتما کیبورد خود را در حالت انگلیسی قرار دهید. در انتها این بخش از محتوا هم باید قید 

بازگردانی رمز عبور شما به صفحه اصلی سامانه منتقل می شوید و می توانید با پسورد جدید خود وارد سامانه  کنیم بعد از

 .شوید

 ننحوه استفاده از فراموشی رمز عبور سامانه بوستا

https://bustan.tvu.ac.ir/


 

 
 

د. اما اصال حال که در این مقاله حضور دارید مطمئنا نحوه استفاده از گزینه فراموشی رمز عبور سامانه بوستان را بلد نیستی

نگران نباشید زیرا ما در این بخش از مقاله تصمیم دارید با استفاده از متن و تصویر فراموشی رمز عبور سامانه بوستان را 

 به شما آموزش دهیم. در گام اول بهتر است بدانید باید وارد سایت رسمی سامانه بوستان شوید که ادرس آن

bustan.tvu.ac.ir ان جستجو عبارت سامانه بوستان در گوکل هم برای شما وجود داردمی باشد. البته امک. 

بعد از ورود به این سامانه با صفحه ای مشابه با تصویر زیر مواجه خواهید شد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می 

ید. اما اگر پسورد خود را کنید ابدا صفحه سه کادر وجود دارد که باید در آن ها کد ملی، رمز عبود و کد امنیتی را وارد کن

گزینه ای به عنوان کلمه عبور خود را فراموش کرده ام وجود دارد که شما باید بر روی آن   فراموش کرده اید باید از گزینه

 .کلیک کنید

 

در ادامه باید برای بازگردانی رمز عبور سایت بوستان اقدام کنید. بعد از کلیک بر روی عبارت کلمه عبور خود را فراموش 

کرده ام وارد صفحه جدید می شوید که باید در آن صفحه کد ملی، شماره تلفن همراه و کد امنیتی را وارد کنید. در نهیات 

 .کلیک کنید  دید را دریافت کنید باید بر روی گزینه دریافت کلمه عبوربرای این که رمز ج



 

 
 

 

نام کاربری سامانه  اگر تصمیم دارید رمز عبور خود را تغییر دهید بال فاصله بعد از ورود به سامانه و وارد کردن

باید بر روی گزینه تغییر کلمه عبور کلیک کنید. این نکته را در نظر داشته باشید بعد از انجام این کار سه گزینه )  بوستان 

 .رار کلمه عبور( وجود دارد که باید آن ها را تکمیل کنیدکلمه عبور فعلی، کلمه عبور جدید و تک

  

 ��بر روی لینک قرمز کلیک کنید پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای جهت کسب اطالعات نسبت به��

  

 امکانات سامانه بوستان چیست؟

در پاسخ به این سوال بهتر است ذکر کنیم با استفاده از این سامانه به مواردی همچون دریافت کارنامه، انتخاب واحد و حذف 

 .ضافه و امور مالی بپردازند. در قسمت زیر یک جدول قرار داده ایم که میتوانید بیشتر با امکانات این سامانه اشنا شویدو ا

https://irantahsil.org/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


 

 
 

 امکانات زیر سیستم آموزشی سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای

 صحت سنجی اطالعات هویتی صحت سنجی اطالعات و مشخصات

 صحت سنجی معدل صحت سنجی اطالعات دانشجویی

 صحت سنجی نمرات صحت سنجی تراز مالی

 حذف و اضافه امور آموزشی و دانشجویی

 ارزشیابی کیفی و توصیفی اساتید مجوز های انتخاب واحد

 درخواست اعتراض به نمره مشاهده کارنامه تحصیلی

 امکانات زیر سیستم فرهنگی سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای

وب سرویس برای کارتابل فرهنگی ایجاد بانک اطالعات 

 ورزشی
 مرکز مشاوره و سالمت

 امکانات زیر سیستم دانشجویی سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای  

 دسترسی آنالین به مشخصان دانشجویی وب سرویس آنالین به سامانه مورد نیاز

 ماسیون تغذیه( رزرو خوابگاهنرم افزار تغذیه )اتو تطبیق برنامه هفتگی دروس

 خدمات کمیسیون موارد خاص انتخاب دانشجوی ممتاز        

 امکانات زیر سیستم پژوهشی سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای

 گزارش های علمی و مستند از طرح های پژوهشی مشاهده مقاالت چاپ و پذیرفته شده در مجالت

 اطالعات پژوهشی و تحقیقاتی اساتید می برای تصویب طرحاعتبار سنجی از جانب مراجع عل

 اخبار پیرامون سامانه بوستان

 ای ممکن شدتدریس خانواده شهدا و ایثارگران در دانشگاه فنی و حرفه ️✔



 

 
 

ای، مطابق با دستور عرفان خسرویان رئیس خبرگزاری فارس به نقل از دانشگاه فنی و حرفه دانشگاه به گزارش گروه

فرزندان آنها با مدرک تحصیلی  همکاری و ایثارگران، امکان شهدا معزز خانواده ای، در جهت تکریمدانشگاه فنی و حرفه

 .یت علمی و عمومی، به عنوان اساتید مدعو، فراهم استکارشناسی ارشد و دکتری، با رعایت قوانین و صالح

 اي براي ساخت مسکن امضاي تفاهم نامه مشترک با سازمان آموزش فني و حرفه ️✔

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه جایگاه و رتبه سازمان 

ر ارتقای دانش سطح عمومی و حرفه ای ممتاز است، گفت: همکاری ما در این تفاهم نامه ای کشور د آموزش فنی و حرفه

 .ساله، مشارکت یا فروش اقساطی زمین انجام شود 99تواند از طریق اجاره  می

 های جدید موافقت کردای با نقل و انتقال ورودیدانشگاه فنی و حرفه ️✔

ای اعالم کرد: حوزه امور دانشگاه فنی و حرفه دانشجویی ، معاونتبه گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو

ای و تسهیل در شرایط تحصیل و اسکان آنها، منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهدانشجویی، به

 ۱۴۰۱/۳۲۰/۱۱۳۹۲معاونین آموزشی و دانشجویی و بر اساس بخشنامه شماره  ۱۴۰۱مهر  ۱۰پیرو جلسه مشترک مورخ 

 .موافقت شد ۱۴۰۱با نقل و انتقال و مهمان شدن دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول سال 

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلبک کنبد انتخاب واحد در سامانه بوستان فنی حرفه ای جهت کسب اطالعات کامل نسبت به

  

 نتیجه گیری

در اختیار شما قرار داده شده است و مطمئنا شما در این مقاله اطالعات کاملی در مورد فراموشی رمز عبور سامانه بوستان 

در حال حاضر میدانید که برای بازیابی کلمه عبور سایت فی حرفه ای بعد از ورود به سامانه بوستان باید بر روی گزینه 

گردانی رمز عبور خود را فراموش کرده ام کلیک کنید. و با وارد کردن کد ملی، شماره تلفن همراه و کد امنیتی برای باز

 .رمز عبور سایت بوستان اقدام کنید

نام کاربری سامانه بوستان حتما آن ها را در جایی یاداشت کنید  این نکته را در نظر داشته باشید بعد از دریافت رمز جدید و 

با چالش مواجه  یا در تلفن همراه خود ذخیره نمایید. زیرا بسیاری از افراد بعد از بازیابی رمز عبور آن را فراموش کردند و

شدند. در انتها بهتر است بدانید این سامانه دارای مزایای بسیار زیادی می باشد و امکاناتی که در اختیار دانشجویان قرار 

میدهد در مقاله ذکر شده است. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در مقاله دریافت نام کاربری سامانه بوستان بتواند به 

 .به ساده ترین شکل ممکن از گزینه فراموشی رمز عبور سامانه بوستان استفاده کنید شما کمک کتند تا

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7/

