راهنمای استفاده از سامانه مديريت جامع خدمات آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي
واحد جامع مستقل نجف آباد

به سامانه مديريت جامع خدمات آزمايشگاهي خوش آمديد.
اين سامانه با هدف افزايش سرعت ارائه خدمات آزمايشگاهي به دانشجويان ،اشخاص حقیقي و
حقوقي و همچنین افزايش میزان بهرهوری آزمايشگاههای موجود طراحي گرديد است.

در صورتي که برای اولین بار از اين سامانه استفاده مينمايید جهت ورود به سامانه مراحل زير را انجام دهید.

 -1ورود به سامانهhttp://sma.amrc.iaun.ac.ir /
-2در بخش " انتخاب کنید" قسمت دانشجو را انتخاب نمايید .نام کاربری و رمز را وارد نمائید.
-3برای ورود به سامانه از اطلاعات کاربری سامانه دانشجويي استفاده نمايید.

برخي نکات کاربردی در خصوص صفحه نخست:
 -1اطلاعات دستگاههای موجود در دانشگاه ،محل آزمایشگاه ،میانگین زمان پاسخ دهی و هزینه آزمون در
قسمت پایین صفحه نخست آورده شده است.
 -2ستون هایی که با رنگ زرد مشخص شده است ،نشانگر آن است که دستگاه مورد نظر خراب است و
امکان ارائه خدمات وجود ندارد.
 -3این قسمت قابلیت جستجو دارد و امکان فیلتر کردن بر اساس نیاز کاربر وجود دارد.

با ورود به سامانه ،منوهای جدیدی برای شما نمایش داده می شود که در زیر به بررسی آنها پرداخته شده است.

 منوی ثبت درخواست ،جهت ثبت درخواست آزمایش جدید می باشد ،که جهت ثبت درخواست آزمایش
از این طریق در انتهای راهنما به صورت کامل توضیح داده شده است.
 منوی لیست درخواست ها مربوط به درخواست هایی است که قبلا ارسال شده و امکان مشاهده وضعیت این
درخواستها وجود دارد.
 فرم تایید اطلاعات ،مربوط به اطلاعات شما در این سامانه است ،لازم است از این منو شماره موبایل خود را
چک نموده زیرا پیامکهای مربوط به پیگیری روند آزمایشها به این شماره ارسال می گردد (در صورت
نیاز به تغییر شماره موبایل بایستی اطلاعات منو تایید اطلاعات مطابق شکل زیر به صورت کامل پر شود و در
پایین این صفحه دکمه تائید زده شود).


تذکر مهم :درصورتی که شماره موبایل شما صحیح است نیازی به تایید اطلاعات نیست .سامانه با توجه به اطلاعات
سامانه آموزش هویت شما را تائید کرده است و شما قادر به درخواست آزمایش هستید.

 از منوی تغییر رمز عبور امکان تعییر رمز عبور وجود دارد .بهتر است برای امنیت بیشتر پس از اولین ورود
این رمز را تغییر دهید.

 از منوی پرداخت و افزایش اعتبار امکان افزایش اعتبار جهت پرداخت هزینه آزمونها وجود دارد.

 در منوی صورتحساب کلیه پرداختهای صورت گرفته جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی قابل
مشاهده است.

نحوه ثبت درخواست آزمون
بعد از ورود به سامانه  http://sma.amrc.iaun.ac.ir /وارد منوی ثبت درخواست شويد.

 در ابتدا بایستی محل آزمایشگاه ،نام آزمایشگاه ،نوع آزمایش ،نام گروه آزمایش و نام آزمایش انتخاب
گردد.
 با انتخاب موارد مطرح شده در بالا هزینه آزمون در سمت چپ بالای صفحه تعیین می گردد .واحد محاسبه
هزینه بر اساس تعداد و یا زمان است.
 لازم است تعداد نمونه و یا زمان مورد نیاز انجام آزمون در قسمت تعداد نمونه یا زمان (دقیقه) وارد شود.

 در صورتی که آزمون های درخواستی مربوط به پایان نامه شما است و می خواهید هزینه آنها از گرنت
اختصاص یافته کم شود لازم است گزینه "مرتبط به پایان نامه" انتخاب شود.
 تذکر :در قسمت نام آزمایش ممکن است کدهای مختلفی وجود داشته باشد که هزینه هر کدام از آنها
متفاوت است .این تفاوت مربوط به تفاوت در شرایط آزمون است که لازم است در خصوص کد مناسب
شما با کارشناس آزمایشگاه مشورت نمایید.
 پس از فشردن گزینه افزودن آزمون پیغام زیر مشخص می گردد.

 بعد از تایید مدیر پذیرش آنالیز ،پیامکی به شماره موبایل شما ارسال می گردد .در این مرحله لازم است
نمونهها را به آزمایشگاه مربوطه تحویل داده و با مراجعه به سامانه وارد منوی لیست درخواستها گردید.

 در این مرحله با فشردن سطر "انتخاب نحوه پرداخت هزینه توسط کاربر" صفحه زیر نمایان می گرد ،که
شامل اطلاعات آزمون درخواستی توسط شما است .گزینه پرداخت را انتخاب نمایید.

 پس از فشردن گزینه پرداخت و درصورتی که گزینه مرتبط به پایان نامه در زمان درخواست آزمون انتخاب
شده باشد .جعبه زیر نمایان شده که نشانگر نحوه پرداخت است .لازم به ذکر است گزینه پرداخت از اعتبار
فقط در صورتی برای شما نمایان می شود که اولا شما در زمان درخواست آزمون گزینه "مرتبط به پایان
نامه" را انتخاب کرده باشید و ثانیاً اعتبار لازم برای پرداخت در گرنت شما موجود باشد.



در صورتی که گزینه پرداخت از اعتبار را انتخاب نموده اید صفحه زیر نمایش داده می شود .در این مرحله
لازم است منتظر دریافت پیامک باشید که بیانگر انجام شدن آزمون و بارگذاری نتایج در سامانه است.



در صورت انتخاب پرداخت از حساب بانکی به صفحه پرداخت بانک منتقل شده ،که با استفاده از کارت
بانکی و رمز دوم امکان پرداخت هزینه آزمایش وجود دارد .پس از پرداخت پیغام بالا ظاهر می گردد .در
این مرحله لازم است منتظر دریافت پیامک باشید که بیانگر انجام آزمایش و بارگذاری نتایج در سامانه
است.

 بعد از دریافت پیامک در بخش لیست درخواست ها امکان دریافت نتایج وجود دارد.

