
 

 
 

برای رفع مشکالت احتمالی دانشجویان راه اندازی شده است.اگر شما هم از  پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای

دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای هستید و در امور دانشجویی نظیر انتخاب واحد و یا پرداخت شهریه دچار مشکل می باشید 

ان ممکن مشکل را حل نمایید.ما در می توانید مشکالت سامانه بوستان را به واحد پشتیبانی اطالع دهید و در سریع ترین زم

ادامه مقاله سامانه بوستان فنی حرفه ای را به طور کامل برای شما شرح می دهیم و مرکز پشتیبانی سامانه بوستان را 

 .معرفی می کنیم.با ما در ادامه مقاله همراه باشید

  

 معرفی سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای

فنی حرفه ای کشور دانش آموختگان زیادی در رشته های تحصیلی خود مشغول به تحصیل هر ساله در دانشگاه های  ☑

 .می شوند و این امر موجب شده تا این مرکز آموزشی ار تبدیل به یکی از مراکز برزگ و مهم در کشور شده است

دانشجویی ، دانشگاه در راستای توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیک و برای سرعت بخشیدن به فعالیت و امور  ☑

 – ۱۴۰۰فنی و حرفه ای سامانه ای به نام سامانه بوستان راه ه اندازی شد و فعالیت خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 

 .آغاز نمود ۱۴۰۱

سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای خدمات زیادی مانند انتخاب واحد، برگزاری کالس های مجازی، ثبت نمرات  ☑

 . . دارد که ما در ادامه این خدمات را برای شما عزیزان معرفی می کنیمدروس و ..

شده است تا به صورت مفصل تر خدمات خود را به دانش  این سامانه جایگزین سامانه ناد دانشگاه فنی و حرفه ای ☑

 .آموختگان دانشگاه فنی حرفه ای ارایه دهد

را از طریق اینترنت  انجام کلیه امور دانشجویی در ابعاد مختلف ا،سامانه بوستان به عنوان یک سیستم نظام مند و کار☑

  .محصالن می باشد عدم اتالف وقت و تسهیل امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ممکن کرده است که نتیجه آن

 .امکان پذیر استbustan.tvu.ac.ir ورود به سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای از طریق آدرس اینترنتی☑ 

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


 

 
 

 ��لینک ورود مستقیم به سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای��

 

  

 خدمات پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای

 : به شرح زیر است  ارایه می دهد ای پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفهخدماتی که 

 خدمات پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای

 پرداخت شهریه دانشجویان

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


 

 
 

 دریافت کارنامه دانشجویان و ارسال برای آنها

 رفع مشکالت ورود به سایت

 رفع خطاهای سامانه

 ثبت اعتراض به نمرات دانشجو

 دسترسی به اطالعات دانشجو

 اطالعات دانشجوصحت سنجی 

 دریافت شماره دانشجویی

 انتخاب واحد

 حذف و اضافه واحدها

 دریافت برنامه کالسی

 مشاهده نمرات

 ثبت اعتراض به نمرات دریافتی توسط استاد

 دسترسی به امور مالی



 

 
 

 دریافت گزارش های مالی دانشجو

 دسترسی به بخش تراز مالی دانشجو

 توصیفی اساتیددسترسی به ارزشیابی کیفی و 

 مشاهده کارنامه تحصیلی دانشجویان و دریافت آن

 انجام انتخاب واحد دانشجویان با سرعت عمل باال

 .کلیک کنید پشتیبانی سایت پادابرای اطالع از 

  

  

 امکانات سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای

به ریسپانسیو بود سامانه یا به اصطالح عامیانه هماهنگ با تمامی موبایل ها و از مهم ترین ویژگی های این سامانه می توان 

 .تبلت و کامپیوتر خانگی دانست

این سامانه خدمات مختلفی مانند سیستم آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی را پشتیبانی می نماید مه در مورد خدمات 

 :به شرح زیر است صحبت شده است.امکانات هر یک از این زیر سیستم ها

  

 امکانات زیر سیستم آموزشی سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای

 ��صحت سنجی اطالعات و مشخصات 

 صحت سنجی معدل صحت سنجی اطالعات دانشجویی صحت سنجی اطالعات هویتی

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/


 

 
 

 صحت سنجی نمرات صحت سنجی تراز مالی

 ��امور آموزشی و دانشجویی 

 ثبت و مشاهده نمرات ارزشیابی کیفی و توصیفی اساتید واحدمجوز های انتخاب 

 درخواست اعتراض به نمره مشاهده کارنامه تحصیلی حذف و اضافه

 ��امور مالی 

 تراز مالی دانشجو

 ��  امکانات زیر سیستم فرهنگی سامانه بوستان

 و سالمتمرکز مشاوره  ایجاد بانک اطالعات ورزشی وب سرویس برای کارتابل فرهنگی

 ��  امکانات زیر سیستم دانشجویی سامانه بوستان

 تطبیق برنامه هفتگی دروس دسترسی آنالین به مشخصان دانشجویی وب سرویس آنالین به سامانه مورد نیاز

 انتخاب دانشجوی ممتاز رزرو خوابگاه (نرم افزار تغذیه )اتوماسیون تغذیه

 سامانه همای رحمتایجاد زیر  خدمات کمیسیون موارد خاص

 ��  امکانات زیر سیستم پژوهشی سامانه

مشاهده مقاالت چاپ و پذیرفته شده در 

 مجالت
گزارش های علمی و مستند از طرح های 

 پژوهشی
اعتبار سنجی از جانب مراجع 

 علمی برای تصویب طرح

 گزارش های پژوهشی و تحقیقاتی اطالعات پژوهشی و تحقیقاتی اساتید

  

  

  



 

 
 

 نحوه ورود به سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای

ابتدا این نکته را در نظر داشته باشید که با توجه به اینکه تمامی اطالعات از سامانه ناد به سامانه بوستان کنتقل شده است ، 

رآیندی وارد مرحله دانشجویان در صفحه نخست این سامانه باید اطالعات و مشخصات قبلی خود را وادر نمایند و در طی ف

 .صحت سنجی شوند

  

اطالعیه از سازمان فنی و حرفه ای کشور، تکمیل تمام موارد این بخش برای دانشجویان الزامی است زیرا با   بر اساس️✍

 .تکمیل کامل این مرحله اجازه و مجوز به انتخاب واحد دارید. پس مراحل زیر را دقیق انجام دهید و با ما همراه شوید

  

شوید. سپس کد ملی، کلمه عبور و عبارت امنیتی به صورت  bustan.tvu.ac.ir ابتدا وارد سامانه به نشانی اینترنتی ️✍1️

 .دقیق و درست وارد نمایید و در انتها گزینه ورود را انتخاب و کلیک نمایید

  



 

 
 

 

را انتخاب ” فراموش کرده امرمز عبور خود را “در صورت از یاد بردن رمز عبور یا عدم دسترسی به آن، کلید  ️✍2️

سپس وارد سامانه شوید .در این صفحه تمامی خدمات و امکانات .نمایید که در ادامه این مبحث کامل توضیح داده می شود

 .قابل مشاهده می باشد و بر حسب نیاز هر یک را انتخاب نمایید

  



 

 
 

 

  

 رمز عبور سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای

رقمی می باشد که اگر برای اولین بار است که وارد سیستم بوستان می شودید باید تاریخ تولد ده  10رمز رمز عبور یک 

 .( وارد نمایید1378/05/10رقمی خود را )مثال

دانشجویان با انتخاب گزینه فراموشی رمز و با زدن کدملی و شماره موبایل که قبال در سیستم ناد داشتند می توانند رمز خود 

 .پیامک بازیابی نمایند.فراموش نکنید پس از دریافت رمز آن را تغییر دهید را با

 ��اطالعیه  ��

در صورتی که شماره موبایل شما در سیستم ثبت نشده و یا اشتباه هست رمز را تاریخ تولد بزنید و پس از ورود شماره 

 .همراه خود را در سامانه تغییر دهید



 

 
 

  

 :تان فنی حرفه ایمراحل تغییر رمز در سامانه بوس

 .ابتدا گزینه رمز عبور خود را فراموش کرده ام را انتخاب و کلیک نمایید  ️✍1️

 

را وارد نمایید و سپس   پس از انتخاب رمز عبور خود را فراموش کرده ام ، کد ملی، شماره موبایل و کد امنیتی ️✍2️

 .رای شما پیامک گرددگزینه دریافت کلمه عبور را کلیک نمایید. منتظر باشید تا رمز ب

  



 

 
 

 

پس از دریافت رمز خود وارد سامانه بوستان فنی حرفه ای شده و صفحه تغییر رمز را مشاهده می نمایید. در این  ️✍3️

 . قسمت ابتدا رمز جدید خود را وارد کرده و در نهایت گزینه ثبت را انتخاب نمایید

  



 

 
 

 

  

 مورد رمز عبوردر   نکات پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای

 .برای تغییر رمز عبور صفحه کلید را حتما روی حالت انگلیسی قرار دهید ⏪

 .استفاده از حروف بزرگ و کوچک، سمبل ها، عالئم و اعداد امنیت کلمه عبور شما را باالتر می برد⏪

 .کلمه عبور جدید را حتما به خاطر بسپارید یا جایی یادداشت کنید⏪

جدید، سامانه شما را به صفحه اول ورود هدایت می کند. حاال با کلمه عبور جدید وارد سامانه  بعد از ثبت کلمه عبور⏪

 .بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای شوید و به صحت سنجی اطالعات دانشجو در سامانه بوستان بپردازید

  



 

 
 

 .کلیک کنید پشتیبانی سامانه سیدابرای اطالع از 

  

  

 مشکالت سامانه بوستان

مشکالتی به همراه دارد که سامانه بوستان از این قضیه مستثنا هر زمان سامانه ای تازه شروع به کار می کند یک سری 

نمی باشد. برخی از مشکالت آن نظیر هعتبار سنجی مجدد دانشجویان است که گاها دانشجویان به مشکل برخورده و یا زمان 

ست.ما در ادامه راهکار های مهم مانند انتخاب واحد را از دست می دهند و یکی دیگر از این مشکالت پشتیبانی این سامانه ا

 .تمامی این مشکالت را برای شما توضیح می دهیم. در ادامه با ما همراه باشید

  

 صحت سنجی اطالعات دانشجو در پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای

مجدد یکی از مشکالت سامانه بوستان صحت سنجی آن می باشد زیرا اطالعات تمامی از سامانه سنا منتقل شده و باید 

 .دانشجو اعتبار نسجی شود و همین باعث مشکالت سامانه بوستان شده و برخی از دانشجویان را به دردسر انداخته است

دانشجویان بعد از مرحله تغییر رمز خود و ورود به سامانه باید مرحله صحت سنجی اطالعات دانشجو را نیز انجام دهند تا 

 .شوند بتوانند از خدمات این سامانه بهره مند

  

 ��اطالعیه  ��

به خاطر داشته باشید فرآیند صحت سنجی اطالعات دانشجو ممکن است یک تا دو روز به طول بیانجامد. بنابراین حتما یک 

 .یا دو روز قبل از انتخاب واحد، صحت سنجی اطالعات دانشجو را تکمیل و تایید نمایید

  

 :ی را کامل انجام بدهید که مراحل آن به شرح زیر استبرای رفع مشکالت سامانه بوستان باید اعتبار سنج

 .ابتدا وارد سامانه شده و از منوی سمت راست گزینه صحت سنجی اطالعات را کلیک نمایید ️✍1️

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%b3%db%8c%d8%af%d8%a7/
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%b3%db%8c%d8%af%d8%a7/


 

 
 

 

 .گزینه صحت سنجی اطالعات را انتخاب نمایید پند بخش زیر به شما نمایش داده می شود  زمانی که ️✍2️

 صحت سنجی هویتی ️↩

 سنجی اطالعات دانشجوییصحت  ️↩

 صحت سنجش معدل ️↩

 صحت سنجش نمرات ️↩

 صحت سنجی تراز مالی ️↩



 

 
 

تمامی این بخش ها را وارد شده و مقادیر ناقص و با نا درست را تصحیح و تکمیل نمایید تا اعتبار سنجش شما کامل شده و 

 .ن سامانه بهره مند شویدپس از اعتبار سنجش شما می توانید از امکانات و خدمات ای.به پایان برسد

  

 ��اطالعیه  ��

حتما باید به پیام هایی که در قسمت "بولتن بورد داخلی دانشگاه" قرار می گیرند توجه کنید چرا که تمامی اخبار مربوط به 

 .دانشجو در این قسمت به نمایش در می آیند

  

 پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای

تیکت “های سامانه به مشکل برخورد کردید، برای اطالع آن به مسئول مربوطه، عبارت در صورتی در هر یک از بخش 

، آن ”ثبت“ را درج نموده و با کلیک بر روی گزینه نوع مشکل را از کادر سمت باالیی صفحه انتخاب کنید. سپس” پشتیبانی

 .برسانید واحد پشتیبانی و ادمین سایت را به اطالع

 :ر استمراحل تیک زدن به شرح زی



 

 
 

 

 .ابتدا از منوی سمت راست گزینه تیکت را انتخاب نمایید ️✍

 .سپس عنوان تیکت ،نوع تیکت و اولویت تیکت را انتخاب نمایید و سپس متن درخواستی خود را بنویسید ️✍

ارسال در انتها در باالی سمت راست همان گونه که در تصویر با عالمت نشانگر مشخص شده است ، تیکت خود را  ️✍

 .نمایید

  



 

 
 

 اخبار پیرامون پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای

 سامانه ثبت نام مهمانی و انتقال دانشگاه فنی و حرفه ای فعال شد ��

معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای اعالم کرد: سامانه آموزشی بوستان به منظور ثبت درخواست میهمان و انتقال 

 .فعال است ۱۴۰۱مردادماه  ۲۸ای از اول مردادماه لغایت فنی و حرفه برای دانشجویان دانشگاه

 سویه برنامه کالسیای دختران اصفهان از تغییر یکوحرفهگالیه دانشجویان دانشکده فنی ��

به چهارشنبه بیستم مهرماه_ با توجه به برنامه انتخاب واحد ثبت شده و برنامه کالسی که از سامانه بوستان دریافت کردم 

ها، روزهای پنجشنبه برگزار جای چهارشنبهدانشگاه مراجعه کردم ولی در عین ناباوری اعالم شد که کالس موردنظر به

 .شودمی

  

 خالصه مطلب

برطرف کردن مشکالت دانشجویان برای استفاده از سامانه بوستان راه   برای پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای

این سامانه انتخاب واحد و پرداخت شهریه و .. را می توان نام برد که برای استفاده از خدمات و  اندازی شده است.از خدمات

امکانات باید ختما در سایت بوستان صحت سنجی صورت بگیرد که ما تمامی این موارد را در این مقاله توضیح داده ایم.اگر 

نید با تیک زدن که به صورت کامل در این مقاله بیان شد، مشکل نیاز به پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای داشتید می توا

خود را در سامانه بر طرف نمایید.همچنین اگر پرسشی در رابطه با مشکالت سامانه بوستان داشتید با همکاران و مشاوران 

 .ا دریافت نماییدما در ارتباط باشید و می توانید در زیر همین مقاله کامنت بگذارید و در اولین فرصت جواب خود ر

 .کلیک کنیدبرای دریافت پی دی اف مقاله پشتیبانی سامانه بوستان فنی حرفه ای 
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