
 
  

  دانشگاه شبکه به تلفنی اتصال جهت عضویت راهنمای
  

  )انشجوياند(
  
  
  دانشگاهثبت نام براي دريافت اآانت ايميل  روال.١
  

 کلمه و دانشجويی شماره نمودن وارد با توانند می بخش اين در اند نکرده استفاده خود رایانامه از کنون تا که دانشجويانی
 مدير تاييد از پس توانند می دانشجويان مرحله اين از پس. نمايند فعال را خود رایانامه شناسه (ems) آموزش سيستم عبور

  .شوند وارد خود پستی صندوق به سازی فعال عمليات هنگام در شده وارد عبور رمز با سيستم
  
  :عضویت شرايط .٢
  

 امر اين مالک. باشد تحصيل به شاغل تحصيلی وضعيت آخرين و باشد تهران دانشگاه دانشجوی تقاضا زمان در بايد متقاضی
  .است دانشگاه آموزش سيستم در موجود اطالعات

 اطالعات با فرم در شده وارد اطالعات آه صورتي در نمايد شناسه تقاضای خود براي تواند می تنها فرد هر اينكه به توجه با
  .شود نمی داده اثر ترتيب تقاضا به باشد مغاير دانشگاه های سيستم در موجود

  .شود نمی داده اثر ترتيب اشخاص تكراری تقاضاهای به باشد داشته آاربری شناسه يك تواند می تنها دانشجو هر آه آنجا از
. باشد متقاضی انگليسی خانوادگی نام و نام ترآيب يا و انگليسی خانوادگی نام با متناسب بايد درخواست مورد شناسه
  .شود نمی داده اثر ترتيب تقاضا به نگردد رعايت امر اين چنانچه

  عضویت فرم تكميل راهنمای .٣
  
 انگليسی به کننده درخواست خانوادگی نام و امن:   

  .نمايد وارد قسمت اين در کامل بطور و انگليسی به را خود خانوادگي نام و نام بايد کننده درخواست فرد
  
 تماس تلفن:   

  .نمايد وارد قسمت اين در را خود تماس تلفن بايد کننده درخواست فرد
  
 دانشگاه از خارج( رایانامه:(  

. نمايد وارد قسمت اين در را خود...)  و hotmail يا و gmail يا و yahoo مانند) ut.ac.ir از غير رایانامه بايد کننده درخواست فرد
  .شد خواهد ارسال آدرس اين به جديد عبور رمز عبور، رمز کردن فراموش صورت در
  
 درخواستی رایانامه آدرس:   

   .نمايد وارد قسمت اين در را خود پيشنهادی User ID بايد کننده درخواست فرد
 نام با متناسب و شود انتخاب (_) ،(.) ،a-z ،٠- ٩ حروف بين از و حرف ١٢ حداکثر و ٤ حداقل بايد پيشنهادی نام: تذکر

 اثر ترتيب تقاضا به نگردد رعايت امر اين چنانچه. باشد متقاضی انگليسی خانوادگی نام و نام ترآيب يا و انگليسی خانوادگی
  .شد خواهد تقاضا رد اعالم و شد خواهد ارسال ای نامه دانشگاه از خارج رایانامه در و شود نمی داده

  
 جديد عبور رمز:   

 از است بهتر. نمايد وارد قسمت اين در رایانامه در استفاده جهت را خود پيشنهادی Password بايد کننده درخواست فرد
   .نشود استفاده abcdef ،111111 ،zzzzzz ،١٢٣٤٥٦ چون عباراتی
 عبور رمز. دهيد افزایش را خود عبور رمز امنيت ضریب شد، گفته که اصولی رعایت با مناسب عبور رمز انتخاب با بنابراین
  .باشد a-z ,A-Z ,0-9 شامل و کاراکتر ٧ بايد حداقل

  
 عبور رمز تکرار:   

  .نمايد وارد قسمت اين در قبلی قسمت مانند مجددا را خود پيشنهادی Password بايد کننده درخواست فرد
  

 مدير تاييد انتظار در پيغام باشد شده وارد صحيح صورت به اطالعات اگر. نماييد آليک را اطالعات تاييد دآمه سپس: تذکر
 ارسال تاييديه نامه دانشگاه از خارج رایانامه برای باشد نداشته وجود عضویت در مشكلی صورتيكه در. شود می داده نشان
  .نمايد وارد قسمت اين در قبلی قسمت مانند مجددا را خود پيشنهادی بايد کننده درخواست فرد. شد خواهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


