
 دستور العمل نحوه استفاده از سیستم کنترل تردد 

 خوراسگان –دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان  

 ورود -1

 کلیه افراد اعم از کارمند ان ، اساتید ، دانشجویان و پیمانکاران که با توجه به شرایط و قوانین دانشگاه مجاز به ورود خودرو به داخل

 توماسیون کنترل تردد را انجام دهند.ثبت نام در امحیط دانشگاه می باشند باید مراحل 

  برای استفاده بهتر از اتوماسیون بهتر است کاربر از مرورگرهایIE9+ , Firefox30+ , Google Chrome .استفاده نمایید 

این قتخخمت افراد با نام کاربری )کد ملی شخخ( و و همینین رمع عبور مربوب به سخخیتخختم تودیه خود قادر به ورود به سخخایت در 

 باشند.می

 

 در سمت چپ صفحه ورود کاربران ، ب(شنامه ها و اطالعیه های مورد نیاز موجود هتتند. *

 صفحه اصلی -2

 بیند.در این صفحه کاربر کلیه اطالعات ش(صی و همینین عکس خود را می

 گعینه دوم و یا از دکمه ی پایین سمت چپ اقدام نمایید. الجهت درخواست اخد مجوز تردد از منوی با

 پیگیری های بعدی و اطالع از وضعیت درخواست خود از منوی باال گعینه سوم را انت(اب نمایید.همینین برای 



 
 

 درخواست تردد -3

صورت سیتتم خطای چنانیه ش(  طبق قوانین دانشگاه مجاز به اخد مجوز باشد وارد صفحه بعدی می گردد، در غیر این 

 مناسب می دهد.

 
 

 ظاهر می گردد. "دریافت و تکمیل فرم"ت با زدن تیک در قتمت مش(  شده دکمه پس از مطالعه دقیق قوانین و تعهدا



 
 

 وارد صفحه ثبت درخواست می گردد.  "دریافت و تکمیل فرم"دکمه  با کلیک بر روی

 



 دانشگاه واکشی می گردد.مش(صات فردی کاربر که از سیتتم اطالعات پایه  -1

 رل تردد واکشی می گردد.تش(  از سیتتم کندوره مجوز که بتته به نوع  -2

از (صات گواهینامه ش(  شامل شماره گواهینامه ، تاریخ صدور گواهینامه ، مدت اعتبار و همینین تصویر اسکن شده شم -3

 .گواهینامه "پشت" و  "رو"

 .کارت وسیله نقلیهو شامل : کد ملی ، نام و نام خانوادگیمش(صات مالک وسیله نقلیه )مش(صات روی  -4

 انجام گردد:  زیر که باید به ترتیبمش(صات وسیله نقلیه  -5

 وسیله نقلیه نوع -الف 

 وسیله نقلیه نام -ب 

 مدل وسیله نقلیه -ج 

 رنگ وسیله نقلیه -د 

 شماره پالک وسیله نقلیه -هخ 

 

 کارت وسیله نقلیه  "پشت"و  "رو"تصویر  -6

 کیلوبایت و کیفیت مناسب وارد شوند * 111و حجم حداکثر  JPEGیا  JPGویر باید با فرمت تصا  *

 

 اگر اطالعات وارد شده صحیح و کامل باشد با چنین پیوامی رو به رو خواهید شد:

 

  



 مجوز –وضعیت درخواست  -4

 تایید و یا نق  اطالعات خود با خبر شود.با انت(اب این گعینه از صفحه اصلی، کاربر می تواند از وضعیت روال تایید، عدم 

 

 



 دهقادر به مالحظه اطالعات وارد ش "جعئیات"همینین در صورتیکه هنوز توسط مدیر سیتتم تایید نشده باشد، کاربر با کلیک بر روی 

 می تواند اطالعات خود را اصالح نماید. "ویرایش"خود می باشد و با کلیک بر روی 

 


