
 

 
 مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

 کبیردانشگاه صنعتی امیر 

 

 احراز هویت متمرکز معرفی سامانه
 

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

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

 افتیدانشگاه را در یكیپست الكترونحساب که  یافرادبرای ست؛ اما شما یفرض کد ملشیبه صورت پ یکاربر

. به عنوان مثال اگر پست کندیم رییآنان تغ یكیموجود در آدرس پست الكترون یشناسه به نام کاربر نیا ،کنندیم

 خواهد بود. usernameشما  یشناسه کاربر باشدیم username@aut.ac.irشما  یكیالكترون

و پس از ورود به سامانه نسبت به  دیکن جادیاست تا در ابتدا شناسه موقت خود را ا ازیسامانه ن نیاستفاده از ا یبرا

 حذف خواهد شد. جادی( بعد از اكماهی) یشناسه موقت پس از مدت رایز دیخود اقدام کن یمیشناسه دا یفعالساز

 ی کاربری موقتشناسه دریافت
ا بیابید و ر  دریافت شناسه کاربریی ی سایت، گزینهبه سایت مراجعه فرمایید و از طریق فهرست باالی صفحه

 را انتخاب نمایید. انشجود

 
نوع را با توجه به  مقدارشود، اطالعات مربوطه را وارد نمایید. قسمت سپس در فرمی که به شما نمایش داده می

اید، کافیست کد ملی خود را در انتخاب کرده کد ملیرا  نوع شناسه هویتیوارد نمایید. مثال اگر  شناسه هویتی

 وارد نمایید. مقدارقسمت 

 کنید. انگلیسیکلید خود را حتما صفحههنگام پر کردن فرم، 

https://register.aut.ac.ir/


 

ا بسازی این سامانه از وارد کردن رمز عبور پورتال آموزشی خود نگران نباشید، از این رمز فقط برای همگامتوجه: 

 شود.پورتال دانشجویی شما استفاده می

 

صفحه، به صفحه  ر پاییند ی پس از تكمیل فرم و وارد کردن کد داخل تصویر با زدن دکمه

 انتقال به این صفحه ممكن است کمی طول بكشد. شوید.میبعدی منتقل 

ی درخواست شناسه ایمیل شخصیو   رمز عبورشود، با وارد کردن در فرم جدیدی که به شما نمایش داده می

 شود.موقت شما ثبت می

( وارد نمایید. در صورت ایمیل دانشگاهیو نه ، حتما ایمیل شخصی خود را )ایمیل شخصیدر بخش  توجه:

 فراموشی رمزعبور  این سامانه، دستورالعمل تغییر رمز، به این ایمیل ارسال خواهد شد.

 

های شما )در توان وارد تمامی حساباندازی و گسترش کامل این سامانه، با داشتن این رمز میپس از راه توجه:

اری آن دقت الزم را به خرج دهید. پس از تكمیل فرایند ثبت نام )دریافت دانشگاه( شد بنابراین در انتخاب و نگهد

 ی اینترنت و ایمیل شما ثبت خواهد شد.ی کاربری دائمی( این رمز عبور برای سامانهشناسه

 

)تلفن همراه ثبت شده در پورتال ی ارسال، یک کد تایید برای تلفن همراه شماپس از تكمیل اطالعات و زدن دکمه

ی ارسال را بزنید. در صورتی شود. آن را در قسمت مربوطه وارد نمایید و دکمهاز طریق پیامک ارسال می گاه(دانش

مرکز فناوری اطالعات و مانه اعالم کرده مطابقت ندارد، مشكل را با کارشناسان که سا تلفنیی شما با که شماره

اده شده است( در ی اصلی وبسایت قرار ددر صفحه ی پشتیبانی )که لینک آنطریق سامانهاز  دانشگاه ارتباطات

 میان بگذارید.

 حال اگر تمامی مراحل را با موفقیت انجام داده باشید، پیغام زیر به شما نمایش داده خواهد شد.

ها انجام هیچ تغییری در رمز عبور سایر سامانه است. البته هنوز تا اینجا حساب کاربری موقت شما ایجاد شده

توانید نسبت به میدارید  (test@aut.ac.ir)به عنوان مثال  یاگر شما یک آدرس ایمیل دانشگاهنشده است. 

ی ورود به بزنید تا به صفحه پروفایل کاربریی درخواست حساب دائم اقدام فرمایید. برای این کار روی کلمه

 د.سامانه منتقل شوی



 
 

ارد پروفایل بزنید تا و  ورودی روی دکمه کد امنیتیو  رمز عبور)موقت(،  ی کاربریشناسهپس از وارد کردن 

از  ، مشكل راشخصات خود را مشاهده کنید. در صورت هر گونه مغایرتمتوانید نام و حال می کاربری شوید.

مرکز با کارشناسان  قرار داده شده است( ی اصلی وبسایت ی پشتیبانی )که لینک آن در صفحهطریق سامانه

 .مطرح نماییددانشگاه  فناوری اطالعات و ارتباطات

 ی کاربری دائمیدریافت شناسه
ی کاربری دائمی نكرده باشید، پس از کنید، اگر شما اقدام به دریافت شناسههمانطور که در تصویر مشاهده می

 خواهید شد.ای منتقل ی اصلی، به چنین صفحهورود به صفحه

 

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

را اکانت دائم که  یافرادبرای ست؛ اما شما یفرض کد ملشیبه صورت پ یکاربر یشناسهکه قبال اشاره شد، 

یعنی اگر آدرس  .کندیم رییآنان تغ یكیموجود در آدرس پست الكترون یشناسه به نام کاربر نیا کنندیم افتیدر

برای اعمال این تغییر، خواهد بود.  abcdfی کاربری دائم شما باشد، شناسه abcdf@aut.ac.irایمیل شما 

mailto:abcdf@aut.ac.ir


ی ارسال را وارد نمایید و دکمه فعلی پسورد کاربرخود را در قسمت  حساب ایمیل دانشگاهیرمز بایست می

 بزنید.

 

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

 

ی اینترنت و ایمیل دانشگاهی سامانهی کاربری دائم شما با موفقیت ایجاد شود، رمز عبور در صورتی که شناسه

 ی ابتدایی تعیین کرده بودید )یعنی رمز همین سامانه( تغییر پیدا خواهد کرد.شما به آن چه در مرحله

 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 شخصی  شما انجام پذیرد.می

 ی تیکتینگارتباط با سامانه
در ارتباط باشید. لینک مربوطه  ی پشتیبانیدر صورت بروز اشكال 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

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

 

 



 


