بسمه تعالی

راهنمای استفاده از کد  QRکارت دانشجویی
 مقدمه
این راهنما جهت آموزش چگونگی استفاده از کد  QRکارت دانشجویی تهیه گردیده است .کد  ،QRواقع در زیر عکس
کارت دانشجویی شما همانند تصویر زیر ،به صورت یک کادر مربع شطرنجی است .با قرار دادن این کد در مقابل دوربین
گوشی هوشمند خود (با سیستم عامل اندروید یا ( iOSآیفون)) می توانید اطالعات کارت دانشجویی خود از جمله مشخصات
فردی و مدت اعتبار آن را به صورت آنالین مشاهده نمایید .برای این منظور گوشی هوشمند شما میبایست در حالت اتصال
به اینترنت قرار داشته باشد.

نمونه یک کد  QRرا می توانید در تصویر مقابل مشاهده نمایید.
کد  QRمعموالً به صورت مربع با قطرهای مختلف ارائه می گردد.

 مزایای استفاده از کد QR
-

دسترسی سریع به اطالعات بروز شده دانشجو

-

اعتبار سنجی سریع و دقیق کارت دانشجویی

-

عدم نیاز به تمدید اعتبار کارت دانشجویی بصورت حضوری

 کد  QRکارت دانشجویی شما حاوی چه اطالعاتی است؟
-

نام دانشگاه

-

وب سایت دانشگاه

-

نام و نام خانوادگی دانشجو

-

شماره دانشجویی

-

لینک تارنما ،جهت مشاهدۀ تاریخ اعتبار کارت دانشجویی به صورت آنالین

 چگونه اطالعات کد  QRکارت دانشجویی خود را استخراج کنم؟
الزمه استخراج اطالعات از کد  QRبرنامه  QR Readerاست که یک
نمونه از آن در وب سایت دانشگاه در دسترس دانشجویان قرار گرفته
است .برای دانلود این برنامه اینجا را کلیک نموده و با توجه به نوع
سیستم عامل گوشی خود اقدام به بارگیری و نصب نمایید.
پس از اجرای برنامه  QR Readerمربعی در وسط گوشی خود می
بینید که میبایست کارت دانشجویی خود را بگونه ای در مقابل دوربین
گوشی قرار دهید که کادر وسط صفحه نمایش و بر روی مربع کد QR
کارت قرار گیرد (مانند تصویر مقابل) .برنامه به محض تشخیص کد
 QRاطالعات آنرا بصورت خودکار استخراج نموده و مانند تصویر زیر
در صفحه نمایش گوشی نمایش می دهد.

نمونه اطالعات استخراجی ازکد  QRدر موبایل

پس از استخراج کد  QRاز روی کارت دانشجویی به گوشی خود و با کلیک بر روی پیوند تاریخ اعتبار روی صفحه نمایش گوشی ،وارد صفحۀ وب
سایت دانشگاه می شوید و اطالعات اعتبار کارت دانشجویی خود را بصورت اتوماتیک مشاهده می نمایید.
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