
 تحصیل ایران|  bustan.tvu.ac.ir+  ای فوحر فنی بوستان سامانو بو ورود

تَ داًؾجْیاى اسائَ هیی   ، یکی اص عاهاًَ ُای جذیذ داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ای اعت کَ خذهات صیادی سا دس آىسامانو بوستان

دس اختیاس کاستشاى قشاس داسد. کلییَ  bustan.tvu.ac.ir ٍ اعت ّ تَ آدسط ایٌتشًتیایجاد ؽذ 1001دٌُذ. ایي عاهاًَ دس عال 

داًؾجْیاى تشای ّسّد تَ عایت تْعتاى فٌی ّ دشفَ ای تایذ ًام کاستشی ّ سهض ػثْس داؽتَ تاؽٌذ. لزا الصم اعت کَ آى ُیا تیا 

 .هشادل ثثت ًام دس عاهاًَ تْعتاى آؽٌایی داؽتَ تاؽٌذ

عایت تْعتاى جذیذا ساٍ اًذاصی ؽذٍ اعت. لزا دس ایي تخیؼ اص هاالیَ اییشاى یذقییل ققیذ داسیین دس هیْسد اییي تَ دلیل ایي کَ 

داؽییتَ  bustan.tvu.ac.ir دس هیْسد عیایت  ؽیوا ُییش هًْیَ عیْالی  عیاهاًَ، خیذهات ّ هشادیل ّسّد تیَ آى فیذثت کٌیین ییا

 .دس هیاى تگزاسیذ تَ جْاب آى تشعیذ یا دس اًتِا تا هؾاّساى ایشاى یذقیل  تاؽیذ

  

 سامانو بوستان دانشگاه فنی و حرفو ای کشور

تیشای یْعیؼَ صییش عیاخت ُیای آهیْصػ الکتشًّیکیی ّ یغیِیل اهیْس  bustan.tvu.ac.ir عیایت تْعیتاى تیَ ًؾیاًی ایٌتشًتیی

د سا تیَ فیْست فؼالیت خیْ 1001ایي عاهاًَ دس عال   داًؾجْیی داًؾجْیاى داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ای کؾْس ایجاد ؽذٍ اعت.

 .سعوی آغاص کشد ّ جایگضیي عاهاًَ ًاد داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ای ؽذ

اعتفادٍ اص عایت تْعتاى تاػث ؽذ یا داًؾجْیاى، کاسکٌاى ّ اعاییذ داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ای اهْس هشتْط تیَ خیْد سا دس تغیتش 

ذ؛ تٌیاتشایي اص ایییالق ّقییت آى ُییا دس اًجییام پشُیضًیی آًالییي آى اًجییام دٌُییذ ّ اص هشاجؼییَ د ییْسی تیَ داًؾییگاٍ هشتْطییَ خییْد ت

داًؾییگاُی، آهْصؽییی، شیُّؾییی، فشٌُگییی ّ غیییشٍ کاعییتَ ؽییذٍ اعییت. هؼوییْال ایییي اهکاًییات دس قغییوت ُییای هختلفییی   اهییْس

کَ ؽوا تا ّسّد تَ عایت تْعتاى فٌی ّ دشفَ ای هی یْاًیذ اص آى ُیا اعیتفادٍ کٌییذ. خیْب اعیت   عایت تْعتاى قشاس داسًذ  اص

تْدًذ؛ اها تَ دلیل ًاسضایتی کیاستشاى آى تیَ عیایت تْعیتاى   یذ کَ ایي اهکاًات قثال دس عاهاًَ ًاد داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ایتذاً

 .هٌتال ؽذًذ

 .ّ هشادل آى کلیک کٌیذ ثثت دسخْاعت اًتاالی عاهاًَ تْعتاى جِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%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/


  

 فنی و حرفو ای bustan.tvu.ac.ir امکانات سایت بوستان

دس عایت تْعتاى تشای کاستشاى آى دس ًظش هشفتَ ؽذٍ اعت. تَ طْسی کَ ؽوا تا ّسّد تَ ایي  دس دال داضش خذهات صیادی

عایت هی یْاًیذ اص ُش کذام آى ُا تا یْجَ تَ ًیاص خْد اعیتفادٍ کٌییذ. ؽیوا تیشای ّسّد تیَ عیایت تْعیتاى فٌیی ّ دشفیَ ای هیی 

 bustan.tvu.ac.ir . دال دس صییش تیَ اهکاًیات عیایت تْعیتاىیْاًیذ اص هْتایل، کاهپیْیش، یثلت، لپ یاپ ّ غیشٍ اعتفادٍ کٌیذ

 .داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ای اؽاسٍ هی کٌین

 امکانات بخش آموزشی سایت بوستان دانشگاه فنی و حرفو ای

 صحت سنجی اطالعات و مشخصات دانشجویان

 فذت عٌجی هؼذل فذت عٌجی اطالػات داًؾجْیی فذت عٌجی اطالػات ُْیتی

 فذت عٌجی ًوشات فذت عٌجی یشاص هالی

 امور آموزشی و دانشجویی

 ًوشات اسصؽیاتی اعاییذ اًتخاب ّادذ

 دسخْاعت اػتشاك تَ ًوشٍ هؾاُذٍ کاسًاهَ یذقیلی دزق ّ اضافَ

 امور مالی

 یشاص هالی داًؾجْ

  



 امکانات بخش فرىنگی سایت بوستان دانشگاه فنی و حرفو ای

 هشکض هؾاّسٍ ّ عالهت داًؾجْیاى ایجاد شایگاٍ دادٍ ّسصؽی ّب عشّیظ تشای کاسیاتل فشٌُگی

  

 امکانات بخش دانشجویی سایت بوستان دانشگاه فنی و حرفو ای

 یطثیق تشًاهَ ُفتگی دسّط داًؾجْیاى دعتشعی تشخط تَ هؾخقات داًؾجْیی ّب عشّیظ تشخط تَ عایت هْسد ًیاص

 هضیٌؼ داًؾجْی هوتاص سصسّ ّ خشیذ خْاتگاٍ ًشم افضاس یغزیَ

 ایجاد صیش عاهاًَ ُوای سدوت خذهات کویغیْى هْاسد خاؿ

  

 امکانات بخش پژوىشی سایت بوستان دانشگاه فنی و حرفو ای

هؾاُذٍ هااالت چاپ ؽیذٍ ّ شزیشفتیَ ؽیذٍ 

 دس هجلَ ُا

هیییضاسػ ُیییای ػلویییی ّ هغتٌذعیییاصی اص 

 طشح ُای شیُّؾی

اػتثاس عٌجی هشاجغ ػلوی تشای یقیْیة 

 طشح

اطالػیییات شیُّؾیییی ّ یذایایییایی اعیییاییذ 

 داًؾگاٍ
 اسایَ هضاسػ ُای شیُّؾی ّ یذایاایی

  

دال اهش ؽوا ُش هًَْ عیْالی دس هیْسد اهکاًیات عیایت تْعیتاى داًؾیگاٍ فٌیی ّ دشفیَ ای ّ ًذیٍْ اعیتفادٍ اص آى ُیا سا داؽیتَ 

 .تاؽیذ هی یْاًیذ تا کاسؽٌاعاى هشکض هؾاّسٍ ایشاى یذقیل دس یواط تاؽیذ

 .ّ قْاًیي اًتخاب ّادذ سّی لیٌک آتی کلیک کٌیذ اًتخاب ّادذ دس عاهاًَ تْعتاى فٌی دشفَ ای تشای اطالع اص

  

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/


  

 مراحل ورود بو سایت بوستان دانشگاه فنی و حرفو ای

ُواى هًَْ کَ دس تاال تَ آى اؽاسٍ کشدین عایت تْعتاى جایگضیي عایت ًاد داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ای ؽیذٍ اعیت. تیَ طیْسی کیَ 

اّلییي ّسّد خیْد تیَ اطالػات کلیَ داًؾجْیاى، اعاییذ ّ کاسکٌاى اص عایت ًاد تَ عاهاًَ تْعتاى هٌتال ؽذٍ اعیت. لیزا ؽیوا دس 

عایت تْعتاى داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ای تایذ ایي اطالػات سا فذت عٌجی کٌیذ. دس غییش اییي فیْست دعتشعیی تیَ خیذهات ّ 

ّجْد ًذاسد. تَ ٌُگام فذت عیٌجی اطالػیات خیْد دقیت کٌییذ کیَ یویاهی دادٍ ُیای ؽیوا  bustan.tvu.ac.ir اهکاًات عاهاًَ

فْست ػْاقة آى تا خْد ؽیوا اعیت. دیال دس صییش هشادیل ّسّد تیَ عیایت تْعیتاى فٌیی ّ دقیق ّ دسعت تاؽٌذ. دس غیش ایي 

 :دشفَ ای سا تشای داًؾجْیاًی کَ تشای اّلیي تاس هی خْاٌُذ ّاسد آى ؽًْذ سا یْضیخ هی دُین

 آدسط ایٌتشًتی عایت تْعتاى تَ ًؾاًی bustan.tvu.ac.ir سا دس هشّسهش عیغتن خْد جغتجْ کٌیذ. 

 شظ اص هؾخـ ؽذى ًتایج جغتجْ، سّی اّلیي هضیٌَ تَ ُویي ًام کلیک کٌیذ یا ّاسد عایت تْعتاى ؽْیذ. 

  َدس ففذَ تاص ؽذٍ دس جاُای هؾخـ ؽذٍ کذ هلیی، کلویَ ػثیْس ّ ػثیاست اهٌیتیی سا دسد کٌییذ. عیپظ سّی هضیٌی

 .کلیک ًواییذ« ّسّد»



  

  دال اهش دس فْسیی کَ سهیض ػثیْس ًذاؽیتَ تاؽییذ ییا آى سا تیَ خیاطش ًویی آّسییذ هیی یْاًییذ دس شیاییي فیفذَ سّی

 .کلیک کٌیذ« سهض ػثْس خْد سا فشاهْػ کشدٍ ام»ضیٌَ ه

  



  

 .سّی لیٌک کلیک کٌیذ شؾتیثاًی عاهاًَ تْعتاى فٌی دشفَ ای تشای اسیثاط تا

 اال یک ففذَ جذیذ تشای ؽوا تاص هی ؽْد کَ دس آى جا کذ هلیی، ؽیواسٍ هْتاییل ّ کیذ اهٌیتیی خیْد تا اًجام هشادل ت

کلیک ًوایییذ. دیاال تاییذ هٌتظیش تواًییذ ییا سهیض ػثیْس جذییذ ؽیوا تیَ « دسیافت کلوَ ػثْس»سا ثثت کٌیذ ّ سّی هضیٌَ 

تثاُی دس عیغتن ثثت ؽذٍ تاؽذ دس اییي ؽواسٍ هْتایلتاى شیاهک ؽْد. دس فْسیی کَ ؽواسٍ هْتایل ؽوا خاهْػ یا اؽ

 bustan.tvu.ac.ir تیَ جیای سهیض ػثیْس دس عیایت 00/00/1001فْست هی یْاًیذ یاسیخ یْلذ خیْد سا تیَ ؽیکل 

 .دسد کٌیذ یا ّاسد شٌل کاستشی خْد ؽْیذ

  

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/


  

  شظ اص ّسّد تَ عایت تْعتاى فٌی ّ دشفَ ای تایذ دس هشدلَ اّل سهض ػثْس خْد سا یغییش دُییذ. تایغیتی تیشای اییي

 .ّ هضیٌَ ثثت سا دس آى فؾاس دُیذکاس سهض ػثْس جذیذ خْد سا دسد کٌیذ 

  



  

  ؽییْیذ ّ دس آى جییا اطالػییات خییْد سا یکویییل کٌیییذ. عییپظ دس فییْست « فییذت عییٌجی اطالػییات»دییاال ّاسد تخییؼ

دسعت تْدى آى ُا، اطالػیات خیْد سا یایییذ کٌییذ. خیْب اعیت تذاًییذ کیَ فیذت عیٌجی اطالػیات ؽیاهل چٌیذ تخیؼ 

 .ُْیتی، اطالػات داًؾجْیی، هؼذل، ًوشات ّ یشاص هالی هی تاؽذ



 

 .لیک کٌیذ لیغت سؽتَ ُای کاسداًی فٌی ّ دشفَ ای تشای کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد

 خؼ خذهات ّ اهکاًات عایت تْعتاى فٌی ّ دشفَ ای ؽْیذ ّ دس آى جا تیا یْجیَ تیَ ًییاص ُن اکٌْى هی یْاًیذ ّاسد ت

 .خْد یکی اص آى ُا سا اًتخاب کٌیذ

  

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


  

تَ ُش هؾکلی تشخْسد کشدیذ تِتش اعت آى  bustan.tvu.ac.ir دس عایت تْعتاى  دال اهش تَ ٌُگام فذت عٌجی اطالػات

لیزا دقیت تشخیْسداس اعیت.   تاالیی  سا تا هؾاّساى ایشاى یذقیل دس هیاى تگزاسیذ. صیشا فذت عٌجی اطالػات اص دغاعیت

 .تاالیی سا دس آى تَ خشد دُیذ

  

 مراحل ثبت نام در سامانو بوستان

 تغییییاسی اص داًؾیییجْیاى، اعیییاییذ ّ کاسکٌیییاى داًؾیییگاٍ فٌیییی ّ دشفیییَ ای فکیییش هیییی کٌٌیییذ تیییشای ّسّد تیییَ عیییایت تْعیییتاى

bustan.tvu.ac.ir سااامانو بوساااتان تایییذ دس آى ثثییت ًییام کٌٌییذ. دس دییالی کییَ تیییشای ّسّد تییَ آى ًیییاصی تییَ ثثییت ًییام دس 

bustan.tvu.ac.ir  ًَذاسیذ؛ صییشا اطالػیات کلییَ داًؾیجْیاًی کیَ دس عیایت ًیاد داًؾیگاٍ فٌیی ّ دشفیَ ای ثثیت ؽیذٍ اعیت، تی

اّلیي تیاس ّاسد عیایت تْعیتاى   هٌتال هی ؽًْذ. لزا الصم اعت ّقتی ؽوا تشای bustan.tvu.ac.ir فْست خْدکاس تَ عاهاًَ

 .سا فذت عٌجی کٌیذ. عپظ اص اهکاًات عاهاًَ اعتفادٍ کٌیذ  ػات خْداطال  فٌی ّ دشفَ ای هی ؽْیذ

داًؾجْیاى جذیذ الْسّد ًیض ًیاصی تَ ثثت ًام دس عایت تْعیتاى ًذاسًیذ؛ صییشا ّقتیی آى ُیا دس داًؾیگاٍ فٌیی ّ دشفیَ ای هذیل 

ایي آى ُیا تیا اًجیام هشادیل یذقیل خْد ثثت ًام هی کٌٌذ، اطالػات آى ُا تَ فْست خْدکاس دس عیایت دسد هیی ؽیْد. تٌیاتش

ؽًْذ. سهض ػثْس شیؼ فشك آى ُا دس اّلیي تاس ّسّد تَ عایت تْعتاى فٌیی ّ  bustan.tvu.ac.ir تاال هی یْاًٌذ ّاسد عایت

 .تایذ ّاسد کٌٌذ 00/00/1001سقوی اعت کَ آى سا تا فشهت  ۰۱  دشفَ ای یاسیخ یْلذؽاى تَ فْست

 .کلیک ًواییذ ؽشایط ّسّد تَ داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ ای تشای اطالع اص

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 وط بو دانشگاه فنی و حرفو ایاخبار مرب

ُای یذقیلی تا آصهْى ّ تذّى آصهْى اػیالم  دس سؽتَ ۰۰۱۰عال   ای ًتایج ًِایی آصهْى کاسداًی ّییٍ داًؾگاٍ فٌی ّ دشفَ 

 .ؽذٍ اعت

کاسداًی ّییٍ داًؾیگاٍ   دس آصهْى1001ػثذالشعْل شْسػثاط، سّاتط ػوْهی عاصهاى عٌجؼ آهْصػ کؾْس، هفت، دس عال 

ُضاس ًفش شزیشفتَ ؽذًذ. اص  ۸۷ُضاس داّطلة ؽشکت کشدٍ اًذ کَ اص آى ُا تیؼ اص  ۱۵۳ُضاس ّ  ۰۱۱ای دذّد  ّ دشفَ  فٌی 

ُضاس داّطلیة اص طشییق عیْاتق یذقییلی جیزب  ۱۵  ق آصهْى ّ تیؼ اصُضاس داّطلة اص طشی ۰۱ایي شزیشفتَ ؽذهاى دذّد 

  .ایي داًؾگاٍ ؽذٍ اًذ

  

  

 خالفَ هطلة

سا تیشای داًؾیجْیاى داًؾیگاٍ فٌیی ّ  bustan.tvu.ac.ir تیَ ًؾیاًی ایٌتشًتیی ساامانو بوساتان دس ایي هاالَ اص ایشاى یذقییل 

دشفیَ ای کؾییْس هؼشفییی کییشدین. ایییي عیاهاًَ تییَ یییاصهی یْعییط ایییي داًؾییگاٍ تیشای اهییْس داًؾییجْیی، شیُّؾییی، هییالی ّ غیییشٍ 

اعت. تَ طْسی کَ ؽوا هی یْاًیذ تَ سادتی تا ایقال تیَ عیغیتن داسای ایٌتشًیت ّاسد اییي عیاهاًَ  ی ؽذٍ داًؾجْیاى ساٍ اًذاص

رکیش کیشدین ّ خیذهایی کیَ یْعیط اییي عیایت دس   تیشای ؽیوا  ؽْیذ. هشادل ّسّد تَ عایت تْعتاى فٌی ّ دشفیَ ای سا دس تیاال

ػی اعت کیَ ؽیوا تیَ جیْاب آى ًشعییذیذ ییا ًییاص تیَ کغیة کشدین. دال اهش هْضْ  سا ًیض تیاى  اختیاس ؽوا قشاس دادٍ هی ؽْد

داسیذ هی یْاًیذ تا هؾاّساى ایشاى یذقیل دس یواهی عاػات ؽثاًَ سّص یواط تگیشییذ ییا    اطالػات تیؾتش دس هْسد آى ُا سا

 .سادت یشیي ساٍ دل خْد سا دس کوتشیي صهاى هوکي تَ دعت تیاّسیذ

  



  

  

  

 


