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 1.0نسخه سند: 

 1400 خرداد

 

 مقدمه
فرهنگی و ، های علمی، پژوهشی، صنعتیی 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 در برمی عم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه رااکاربران 

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

 

 تیهواحراز  ندیآفر  یسازکپارچهیدانشگاه برای رفع این مشکل و در راستای  مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 

اندازی نموده است. به این ترتیب با را راه احراز هویت متمرکز  سامانه، مختلف دانشگاه یهاکاربران در سامانه

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

 های دانشگاه دسترسی داشته باشند. بدیهیتوانند به تمامی سامانهی، کاربران مرمز 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

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

  



 احراز هویت متمرکز معرفی سامانه
 

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

شناسه خود را فعال خواهید کرد. ی کاربری شناسه ،چند مرحلهود به این سامانه و انجام گیرد. شما با ور می

 افتیدانشگاه را در یکیپست الکترونحساب که  یافرادبرای ست؛ اما شما یفرض کد ملشیبه صورت پ یکاربر

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

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

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 اکماهی) 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. استاد

 
 

را با توجه  شناسه هویتیات مربوطه را وارد نمایید. قسمت شود، اطالعسپس در فرمی که به شما نمایش داده می

اید، کافیست دهانتخاب کر  کد ملیرا  نوع شناسه هویتیارد نمایید. مثال اگر انتخابی و  نوع شناسه هویتیبه 

 وارد نمایید.کد ملی خود را 

 

 .دیکن یسیانگلخود را  دیکلهنگام پر کردن فرم، حتما صفحهتوجه: 

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


 

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

 انتقال به این صفحه ممکن است کمی طول بکشد. 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 و نه ایمیل دانشگاهی، حتما ایمیل شخصی خود را )ایمیل شخصی در بخش توجه:

، دستورالعمل تغییر رمز، به این ایمیل ارسال خواهد )سامانه احراز هویت متمرکز(فراموشی رمزعبور  این سامانه

 شد.

 

های شما )در می حسابتوان وارد تمامیاندازی و گسترش کامل این سامانه، با داشتن این رمز پس از راه توجه:

. پس از تکمیل فرایند ثبت نام )دریافت به عمل آوریدبنابراین در انتخاب و نگهداری آن دقت الزم را دانشگاه( شد 

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

 

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

ی ارسال را بزنید. در شود. آن را در قسمت مربوطه وارد نمایید و دکمهاز طریق پیامک ارسال می پورتال دانشگاه(

ایش اطالعات خود با ، برای ویر مطابقت ندارد ،مانه اعالم کردهکه سا ایشمارهشما با  تلفن یصورتی که شماره

چنین در این مرحله اگر با پیغام هم التدریس دانشگاه، آقایان عبدلی و شیروانی تماس بگیرید.واحد حق

باشید" مواجه شدید، ابتدا تاریخ تولد ثبت شده در نام نمی"اطالعات وارد شده مطابقت ندارد یا مجاز به ثبت

 تماس بگیرید. 2873برای بررسی مشکل با داخلی پورتال را چک کنید و در صورت صحیح بودن آن 

 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  یرس ایمیل دانشگاهاگر شما یک آدنشده است. 

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

 سامانه منتقل شوید.



 
 

دایمی، شناسه کاربری همان کد ملی قبل از دریافت شناسه کاربری ) ی کاربریشناسهپس از وارد کردن 

توانید نام و حال می بزنید تا وارد پروفایل کاربری شوید. ورودی روی دکمه کد امنیتیو  رمز عبور(، شماست

ی پشتیبانی )که از طریق سامانه ، مشکل راهر گونه مغایرت مشاهده مشخصات خود را مشاهده کنید. در صورت

 مرکز فناوری اطالعات و ارتباطاتبا کارشناسان  ت قرار داده شده است( ی اصلی وبسایلینک آن در صفحه

 .مطرح نماییددانشگاه 

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

 ل خواهید شد.ای منتقی 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 یکیموجود در آدرس پست الکترون یشناسه به نام کاربر نیا کنندیم افتیدر

بایست برای اعمال این تغییر، میخواهد بود.  testی کاربری دائم شما باشد، شناسه aut.ac.irtest@ایمیل شما 

 ی ارسال را بزنید.وارد نمایید و دکمه فعلیپسورد کاربر خود را در قسمت  حساب ایمیل دانشگاهیرمز 

رمز  رییاقدام به تغ http://id.aut.ac.irآدرس  قیاز طر دنیتوا یم ،خود لیمیرمز عبور ا یدر صورت فراموش توجه:

 .دیعبور کن

 

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

 .دیدهدوباره انجام  دیرا با یخواهد شد و مراحل قبل

 

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

 .ی ابتدایی تعیین کرده بودید )یعنی رمز همین سامانه( تغییر پیدا خواهد کردشما 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 شخصِی شما انجام پذیرد.می
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 ی تیکتینگارتباط با سامانه
نی در ارتباط باشید. لینک مربوطه ی پشتیبادر 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

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

 

 
 


