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 ربیشت چه هر آشنایی لذا و باشد می دانشگاه آموزشی سیستم در بخش مهمترین نماد دانشجویی سامانه

 نقش ازآن کارآمدتر و بهتر استفاده در تواند می سامانه این در موجود قابلیتهای و امکانات با محترم دانشجویان

 .باشد داشته سزایی به

 اتصال به سامانه دانشجویی نماد

 قبل از استفاده از سامانه می بایست حداقل امکانات زیر توسط کاربر فراهم گردد:

 رایانه یا گوشی هوشمند .1

 اتصال به اینترنت .2

 مرورگر .3

 بر روی گوشی هوشمند و رایانه Adobe Acrobat Readerنصب  .4

 :متصل گردید دانشجویی نمادموردنیاز با توجه به مراحل زیر به سامانه  امکاناتفراهم نمودن  از پس

 و نموده وارد را "www.adiban.ac.ir" آدرس مرورگر، آدرس قسمت در و  نموده باز را خود مرورگر (1

 .بزنید را "Enter" دکمه

 
د کاربر به سامانه دانشجویی نماد هدایت می انتخاب گرینه ورواز وارد کردن آدرس سایت صفحه زیر باز می شود. با بعد  (2

 شوید.
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 .کنید کلیک را " ورود" گزینه و نموده وارد را خود عبور رمز و کاربری نام سامانه، به ورود از پس (3

 ملی کد: عبور رمز              دانشجویی شماره: کاربری نام

 

 
 

ه در قسمت پیشخوان شما به اطالعی. اید شده متصل دانشگاه دانشجویی سامانه به موفقیت با شما اکنون (4

 مطالعه کنید.های منتشر شده توسط دانشگاه دسترسی دارید و آن ها را مشاهده و 

 

 



4 
 

 و کارنامه ترم به ترم مشاهده برنامه هفتگی

  برای مشاهده برنامه هفتگی مراحل زیر را انجام دهید.

 ابتدا گزینه سیستم جامع مدیریت آموزش را انتخاب کنید. .1

 
 

 از منوی باز شده گزینه گزارشات و آمار را انتخاب کرده. .2
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 را انتخاب کنید.از منوی باز شده گزینه دانشجویان  .3

 

 
 

هفتگی و کارنامه ترم به ترم خود را با اطالعات درخواستی مشاهده از منوی باز شده می توانید برنامه  .4

 کنید.
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 انتخاب واحد

فعال می باشد. باید طبق چارت درسی خود انتخاب واحد انتخاب واحد در روز مشخص شده برای هر گروه 

 مراحل زیر را انجام دهید.کنید. برای انتخاب واحد باید 

 گزینه انتخاب واحد را انتخاب کنید. آموزش مدیریت جامع سیستماز قسمت  (1

 
 

 از منوی باز شده گزینه انتخاب واحد را انتخاب کنید. (2

 
 



7 
 

با انتخاب گزینه انتخاب واحد درصورتی که از روز انتخاب واحد گذشته باشد صفحه زیر نمایش داده  (3

میشود. در غیر این صورت شما لیست درس های ارائه شده توسط گروه را مشاهده میکنید و با رعایت 

 انتخاب واحد می کنید.، پیش نیاز و هم نیاز درس ها 

 

 

 رداخت شهریهپ

 پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی باید به صورت زیر عمل کنید:برای 

 گزینه حسابداری آموزشی را انتخاب کنید. آموزش مدیریت جامع سیستماز قسمت  .1
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 از منوی باز شده گزینه پرداخت اینترنتی را انتخاب کنید. .2

 
 با انتخاب درگاه بانکی و مبلغبا انتخاب گزینه پرداخت اینترنتی صفحه زیر برای شما باز خواهد شد.  .3

 بدهی شما میتوانید شهریه خود را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری پرداخت کنید.
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با انتخاب گزینه گزارشات از منوی باز شده ی حسابداری آموزشی میتوانید دفتر حساب ، کارنامه ترم به  .4

 ترم با اطالعات مالی را مشاهده کنید.

 

 کاربریخروج از حساب 

برای خروج از حساب کاربری ابتدا بر روی اسم خود کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود. بعد از باز شدن گزینه 

 خروج را انتخاب کنید.

 

 دانشجو آزمایشی

82345678 
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 *راه های ارتباطی با دانشگاه*

 351-16775543-8: تماس با شماره تلفن

  lms@adibanسامانه آموزش مجازی در تلگرام:کانال اطالع رسانی 

 amouzeshadiban@:کانال اطالع رسانی آموزش دانشگاه در تلگرام

 

 سمت نام اطالعات ارتباط نوع ارتباط

telegram 09380342166 مدیر گروه عمران و مکانیک آقای فدایی 

Whatsapp 09101808522 و مشاورهمدیر گروه کلیه مقاطع روانشناسی  آقای دائمی  

Whatsapp 09123324279 مدیرگروه کارشناسی ارشد حقوق آقای پازوکی  

telegram 09126268550 مدیرگروه کارشناسی حقوق آقای نیک آئین 

 مدیر گروه بازیگری و سینما آقای خانلری * *

telegram 09124095022 مدیرگروه ریاضی و فیزیک آقای طاهری 

telegram @Sh_Ema_mi  امامیخانم  مدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداری و مدیریت 

Email mjp.jalali@yahoo.com مدیر گروه کلیه مقاطع برق و مهندسی پزشکی آقای جاللی 

Email aleaghaee@yahoo.com مدیرگروه کلیه مقاطع کامپیوتر خانم آل آقایی 

 مدیرگروه موسیقی آقای محمودی * *

telegram 09025501281 کارشناس گروه کاردانی و کارشناسی خانم رودی 

telegram 09025501280 فارغ التحصیالن خانم متولی 

telegram 09334931719 کارشناس صندوق رفاه و امور فرهنگی خانم موسوی 

telegram 09025501284 کارشناس تحصیالت تکمیلی خانم جورابلو 

telegram 09025501282 امتحانات خانم کیفری 

Whatsapp 09377843582 دبیرخانه خانم ربیعی 

telegram 09015757483 مالی خانم مطهری 

telegram 09050951912 مدیریت تحصیالت تکمیلی خانم تن 

telegram 09361048774 کارشناس نظام وظیفه و کمیسیون آقای کنشلو 

telegram 09025501212 نظارت و ارزیابی خانم مهرانفر 

telegram @adibanitsupport اطالعات و ارتباطات دپارتمان فناوری آقای اردستانی  

 

 

 ** موفقیت آرزوی با**

 ادیبان دانشگاه فناوری دپارتمان


