
 متقاضی سرویسکاربری راهنمای 

شاهرود میبایست پس از مراجعه به آدرس صنعتی متقاضیان سرویس های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 

 /http://bitlab.shahroodut.ac.ir  یا از طریق کلیک بر روی لینک آزمایشگاه مرکزی در وبگاه دانشگاه صنعتی(

شاهرود( درصورتی که قبال ثبت نام ننموده اند، با کلیک بر روی لینک ثبت نام و تکمیل اطالعات مورد نیاز به عضویت این 

 سامانه درآیند.

 

ستجو یا گزینه های زیر، سرویس موردنظر خود را مشاهده پس از ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود، میتوانید از طریق ج

 و انتخاب نمایید.

 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/


 :دانشکده ها / پژوهشکده ها

تجهیزات سامانه با توجه به دانشکده یا پژوهشکده ایی که در آن واقع میشوند دسته بندی شده اند و کاربر یا متقاضی سرویس 

 .مورد نظر، تجهیز خود را انتخاب کندورود به این قسمت می تواند از قسمت آزمایشگاه  با

 

 :آزمایشگاه ها

 این قسمت از سامانه هم لیست آزمایشگاه ها را برای کاربر نمایش میدهد و با کلیک بر روی آزمایشگاه انتخابی میتواند تجهیز 

 .خدمات مورد نیاز خود را در آن آزمایشگاه انتخاب کند و

 

 :تجهیزات

  .تمامی تجهیزات و خدمات برای کاربر قابل مشاهده استدر این قسمت از سامانه لیست 

 

 جستجو در سامانه

 در صورت جستجو عنوان به صورت مختصر یا کامل نتیجه حاصل از جستجو در بخشهای مختلف سامانه به کاربر نمایش داده

  میشود



 

 :داشبورد

 .نظر خود را انتخاب نماییدبرای دسترسی سریع به هر قسمت از سایت از منو داشبورد گزینه مورد 

 

  



 .به منو سمت راست دسترسی یابدمشخص شده ی زیر روی شکل  ، با کلیکهمچنین کاربر میتواند از قسمت منو

 

 

  برای ذکر مثال بیان شده است "دانشکده ها / پژوهشکده ها"در اینجا استفاده از سامانه بیت برای متقاضی سرویس از قسمت 

 

آزمایشگاه مورد نظر لیست تمامی تجهیزات و خدمات را مشاهده میکنید. سپس بر روی تجهیز مورد نظر با کلیک بر روی 

  نمایید کلیک



 

 .بعد از اینکه تجهیز مورد نظر را انتخاب کردید، اطالعات کاملی از تجهیز برای کاربر قابل مشاهده است

 :اما نکاتی که در این قسمت حائز اهمیت است

کن است به صورت توافقی تعیین شده باشد یعنی به صورتیکه کاربر با کارشناس دستگاه بر روی مبلغ تعرفه تجهیز مم

توافق نموده سپس آن مبلغ را پرداخت می نماید. حال این مبلغ ممکن است به صورت درصدی یا کامل و صد در  پرداختی

 .باشد صد تعیین شده

در نظر گرفته می شود به طوری که ممکن است به صورت درصدی یا کامل در مقابل آن برای بعضی تجهیزات تعرفه ای ثابت 

 .در صد تعیین شده باشد. در پیش فاکتوری که صادر می شود تعرفه خدمات و تعرفه کارشناسی هم منظور می گردد و صد

 

 کلیک کنید. "متقاضی سرویس"موردنظر بر روی کلمه ی  تجهیزپس از مشاهده مشخصات و تعرفه ی 



 

 تا پیش فاکتور صادر شود نمایید ککلی "صدور صورت حساب"پس از رؤیت نوع سرویس، تعرفه و تعداد، بر روی 



 

 در مواردی که تعرفه ی سرویس موردنظر به صورت توافقی است، پیش فاکتور بصورت زیر نمایش داده خواهد شد: 

 

با کارشناس مربوطه جهت توافق بر تعرفه  " یامپ"در این صورت متقاضی باید از طریق تماس تلفنی یا کلیک بر روی لینک 

 آماده ی پرداخت میباشد. "فاکتورهای من"سرویس موردنظر صحبت نماید. پس از توافق پیش فاکتور نهایی در قسمت 

ا کارشناس بر سر تعرفه توافق شده باشد، پیش فاکتور بصورت زیر درصورتی که تعرفه ی سرویس موردنظر ثابت باشد یا ب

 نمایش داده میشود:



 

وارد صفحه ی پرداخت الکترونیکی بانک شده و پس از وارد  " پرداخت"لینک و کلیک بر روی  "نوع پرداخت"با انتخاب 

 ارت بانکی خود، پرداخت را انجام دهید.نمودن اطالعات ک

 

 


