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 مقدمه
فرهنگی و ، صنعتیهای علمی، پژوهشی، ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینههای گستردهبا توجه به فعالیت

رونیک و رتال آموزشی، پست الکتوهای مختلفی از جمله پافزاری، سامانههای نویِن نرماز تکنولوژیلزوم استفاده 

 که طیف وسیعی ازاندازی شده راهتوسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات  ،ی مدیریت اینترنت پرسرعتسامانه

های دانشگاه، ا گسترش فعالیتباز طرفی د. نگیر رکنان دانشگاه را در برمیعم از دانشجویان، اساتید و کااکاربران 

 نماید.یافته و  تعدد نام کاربری و رمز عبور،  مشکالتی را برای کاربران ایجاد میها  افزایش تعداد این سامانه

 

 تیاحراز هو ندیآفر  یزساکپارچهیدانشگاه برای رفع این مشکل و در راستای  مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 

اندازی نموده است. به این ترتیب را راه مدیریت شناسه کاربری سامانه، مختلف دانشگاه یهاکاربران در سامانه

های مختلف نخواهد بود و تنها با رمز استفاده از ه، دیگر نیاز به در این سامان رمز عبوربا ثبت نام و دریافت شناسه و 

 های دانشگاه دسترسی داشته باشند. بدیهیتوانند به تمامی سامانه، کاربران میرمز عبوری کاربری و یک شناسه

 بری بسیار حائز اهمیت است.ری کامناسب برای این شناسهرمز ست انتخاب ا

 

 استفاده خواهد شد. دوعاملی های احراز هویت های حساس مکانیزمسامانه الزم به ذکر است جهت استفاده از

 راهنمای مربوط به ثبت نام و استفاده از این سامانه را مطالعه خواهید کرد.در ادامه 

  



 مدیریت شناسه کاربری معرفی سامانه
 

 ، از یک رابط کاربری بسیار ساده بهرهرار داردق  https://register.aut.ac.irاین سامانه که در آدرس بخش ثبت نام 

 خود را فعال خواهید کرد.ی کاربری شناسه ،چند مرحلهگیرد. شما با ورود به این سامانه و انجام می

سبت به مانه نو پس از ورود به سا دیکن جادیاست تا در ابتدا شناسه موقت خود را ا ازیسامانه ن نیاستفاده از ا یبرا

 د.حذف خواهد ش جادی( بعد از اکماهی) یشناسه موقت پس از مدت رایز دیخود اقدام کن یمیشناسه دا یفعالساز

 ی کاربری موقتشناسه دریافت
دریافت ی ی سایت، گزینهمراجعه فرمایید و از طریق فهرست باالی صفحه  https://register.aut.ac.irبه سایت 

 را انتخاب نمایید. سنلپر ا بیابید و ر  شناسه کاربری

 
 اطالعات مربوطه را وارد نمایید. شود،سپس در فرمی که به شما نمایش داده می

 کنید. انگلیسیکلید خود را حتما صفحههنگام پر کردن فرم، 

صفحه، به صفحه  در پایین ی پس از تکمیل فرم و وارد کردن کد داخل تصویر با زدن دکمه

 شوید.میبعدی منتقل 

کاراکتر  8ول رمز عبور ط)حداقل رمز عبور دلخواه شود، با وارد کردن در فرم جدیدی که به شما نمایش داده می

باشد، حداقل شامل یک حرف کوچک انگلیسی باشد، حداقل شامل یک حرف بزرگ انگلیسی باشد و حداقل 

ی موقت شما ثبت درخواست شناسه )ایمیلی به جز ایمیل دانشگاهی(ایمیل شخصیو   شامل یک عدد باشد(

 شود.می

 کند.اگر نام انگلیسی شما در سامانه ثبت نشده باشد، سامانه از شما نام انگلیسی نیز درخواست می

شود. ی ارسال، یک کد تایید برای تلفن همراه شما از طریق پیامک ارسال میپس از تکمیل اطالعات و زدن دکمه

م مانه اعالکه سا تلفنیی شما با . در صورتی که شمارهی ارسال را بزنیدنمایید و دکمهآن را در قسمت مربوطه وارد 

 در میان بگذارید. دانشگاه بخش کارگزینیکرده مطابقت ندارد، مشکل را با کارشناسان 
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 حال اگر تمامی مراحل را با موفقیت انجام داده باشید، پیغام زیر به شما نمایش داده خواهد شد.

 است. البته هنوز ایجاد شده شما)نام کاربری برای شناسه موقت کدملی شماست( ا حساب کاربری موقتتا اینج

توانید نسبت به درخواست حساب دائم می اکنونها انجام نشده است. هیچ تغییری در رمز عبور سایر سامانه

 ی ورود به سامانه منتقل شوید.بزنید تا به صفحه پروفایل کاربریی اقدام فرمایید. برای این کار روی کلمه

 
 

و  )رمز عبوری که در مراحل قبلی انتخاب کردید(رمز عبور(، کدملی) موقت ی کاربریشناسهپس از وارد کردن 

توانید نام و مشخصات خود را مشاهده حال می بزنید تا وارد پروفایل کاربری شوید. ورودی روی دکمه کد امنیتی

 با کارشناسان accounts@aut.ac.irارسال ایمیل به آدرس از طریق  ، مشکل رار صورت هر گونه مغایرتکنید. د

 .مطرح نماییددانشگاه  مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

 

 

 

 

 

 



 ی کاربری دائمیدریافت شناسه
 پذیر است:پس از ایجاد حساب کاربری موقت و ورود به پروفایل، دو حالت امکان

ای منتقل خواهید ی اصلی، به چنین صفحهپس از ورود به صفحه شما دارای ایمیل دانشگاهی باشید، اگر -۱

 شد.

 

و با وارد  کنید( مشاهده میaut.ac.ir@آدرس ایمیل دانشگاهی خود را )بدون  شناسه کاربری فعلیدر قسمت 

ها آن سامانه مزر ی ارسال،دن دکمهی اینترنت دانشگاهی است( و ز کردن رمز ایمیل خود )که همان رمز سامانه

از این پس  کند.ی قبل تعیین کرده بودید تغییر می)ایمیل و اینترنت( نیز تغییر پیدا کرده و به رمزی که در مرحله

 خواهد بود. aut.ac.ir@شناسه شما همان ایمیل شما بدون 

با  ی دائمیک شناسهرود به پروفایل، پس از وبایست اگر دانشگاه به شما ایمیل اختصاص نداده باشد، می -۲

 برای خود انتخاب کنید. قوانینی که در سامانه ذکر شده است،

 

موقت شما پاک  یماه شناسه کینشود، بعد از  لیموقت شما به دائم تبد یاگر شناسه دیی: دقت بفرماتوجه

 .دیدوباره انجام بده دیرا با یخواهد شد و مراحل قبل

 بازنشانی رمز عبور
که در فهرست  بازنشانی رمز عبورتوانید از قسمت ی کاربری، میی شناسهدر صورت فراموشی رمز عبور سامانه

تواند از طریق پیامک )که به تلفن همراه شما ارسال کنید اقدام نمایید. بازنشانی میباالی صفحه مشاهده می

 شود( یا ایمیل شخصِی شما انجام پذیرد.می



 تیکتینگ یارتباط با سامانه
ی پشتیبانی در ارتباط باشید. لینک مربوطه در صورت بروز اشکال در استفاده از این سامانه، با ما از طریق سامانه

سامانه ی اصلی سامانه قرار داده شده است. برای ارتباط با کارشناسان این سامانه کافی است بر روی "در صفحه

 صلی قرار دارد، کلیک کنید.که در صفحه ا پشتیبانی الکترونیک )تیکت(" 

 

 
 


