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 مقدمه
 

 یهاکاربران در سامانه تیاحراز هو ندیآفر یسازكپارچهیدانشگاه در راستای  مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 

اندازی نموده است. به این ترتیب با ثبت نام و دریافت را راه یشناسه کاربر تیریمد سامانه، مختلف دانشگاه

ی کاربری های مختلف نخواهد بود و تنها با یک شناسهه، دیگر نیاز به استفاده از رمزدر این سامان رمز عبورشناسه و 

مناسب رمز ست انتخاب ا های دانشگاه دسترسی داشته باشند. بدیهیتوانند به تمامی سامانه، کاربران میرمز عبورو 

 courses.aut.ac.ir ،lms.aut.ac.irهای بری بسیار حائز اهمیت است)در حال حاضر تنها سامانهری کابرای این شناسه

،   lmshome.aut.ac.ir  وportal.aut.ac.ir   این سامانه متصل شده اند(. به 

 

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

 

 

 
 



 ورود یکپارچه معرفی سامانه
 

قرار دارد. شما با ورود به این سامانه و انجام چند   https://register.aut.ac.irبخش ثبت نام این سامانه در آدرس 

 کاربری خود را فعال خواهید کرد. یمرحله، شناسه

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) یپس از مدت شناسه موقت رایز دیخود اقدام کن دائمیشناسه  یفعالساز

 

 موقت ی کاربریشناسه دریافت
 

قبل از دریافت شناسه کاربری قوانین مربوط به دریافت شناسه کاربری را از آدرس زیر مطالعه کنید. دریافت توجه: 

 شناسه کاربری به معنی پذیرش قوانین قید شده است.
https://cic.aut.ac.ir/content/12491/ 

 

 

دریافت شناسه ی ی سایت، گزینهمراجعه فرمایید و از طریق فهرست باالی صفحه register.aut.ac.ir به سایت

 را انتخاب نمایید. شدهداوطلب پذیرفتها بیابید و ر کاربری

 
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 

 

https://register.aut.ac.ir/
https://cic.aut.ac.ir/content/12491/
https://register.aut.ac.ir/register/temp-user/prospective


 .دیکن یسیخود را انگل دیکلهنگام پر کردن فرم، حتما صفحهتوجه: 

 
 

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

 ن است کمی طول بكشد.بعدی منتقل شوید. انتقال به این صفحه ممك

 کاراکتر 8 رمز عبورحداقل طول )دلخواه رمز عبورشود، با وارد کردن در فرم جدیدی که به شما نمایش داده می

 حداقلو  باشد یسیحرف بزرگ انگل کیشامل  حداقل، باشد یسیحرف کوچک انگل کیحداقل شامل ، باشد باید

 شود.ی موقت شما ثبت میدرخواست شناسه ایمیل شخصیو  (عدد باشد کیشامل 

 
 

، حتما ایمیل شخصی خود را وارد نمایید. در صورت فراموشی رمزعبور  این سامانه، ایمیل شخصیدر بخش  توجه:

 دستورالعمل تغییر رمز، به این ایمیل ارسال خواهد شد.



در پرونده )شماره تلفنی که همراه شمای ارسال، یک کد تایید برای تلفن پس از تكمیل اطالعات و زدن دکمه

. آن را در قسمت مربوطه وارد نمایید و شودارسال می(30006454)از طریق پیامک  (سنجش شما موجود است

 ی ارسال را بزنید. دکمه

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

 

 ایجاد شده است. )نام کاربری برای شناسه موقت کد ملی شماست(کاربری موقت شما تا اینجا حساب

بزنید تا  پروفایل کاربریی بایست نسبت به درخواست حساب دائم اقدام فرمایید. برای این کار روی کلمهحال می

 شوید. ی ورود به سامانه منتقلبه صفحه

 
 

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

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

)در هنگام ارسال  accounts@aut.ac.irصورت هر گونه مغایرت، مشكل را از طریق ارسال ایمیل به آدرس کنید. در 

کارشناسان مرکز فناوری اطالعات  ایمیل تمامی اطالعات مورد استفاده در ثبت نام و رمز عبور خود را ارسال کنید(

 مطرح نمایید. و ارتباطات دانشگاه

https://register.aut.ac.ir/profile
https://register.aut.ac.ir/profile
mailto:accounts@aut.ac.ir


 ی کاربری دائمیدریافت شناسه
ی کاربری دائمی خود شوید که در آن شناسهای هدایت میکنید، شما به صفحههمانطور که در تصویر مشاهده می

را انتخاب خواهید کرد. دقت داشته باشید از این شناسه برای آدرس ایمیل شما نیز استفاده خواهد شد. یعنی اگر 

 خواهد بود. abcdf@aut.ac.irشما را وارد کنید، آدرس ایمیل  abcdfشناسه کاربری درخواستی  اینجا در قسمت

 
 

از نام  یاررشتهیو ز یسیاز نام انگل یاررشتهیز بیترک دی: شناسه بادییدقت فرما یکاربر یدر انتخاب شناسه توجه:

 ها باشد.آن انینقطه م کیکوچک و حداکثر  یسیبا حروف انگل ،یسیانگل یخانوادگ

ثبت  Mohammad mashayekhبرای شخصی که نام و نام خانوادگی وی در پورتال آموزشی به شكل  به عنوان مثال

 های مجاز آورده شده است:تعدادی از شناسهشده است 
m.mashayekh – m.mashayekh2 – mohammad.ma – mohammadmashayekh – momashayekh – moh.mas  

 

پس از  ی دائم شما فعال شود.ی ارسال بزنید تا شناسهی کاربری درخواستی، روی دکمهپس از وارد کردن شناسه

ی ایمیل به آدرس سامانهتوانید به دو روز کاری ایمیل شما فعال خواهد شد و بعد از فعالسازی می

https://webmail.aut.ac.ir د حساب ایمیل دانشگاهی مراجعه فرموده و با استفاده از همین شناسه و رمز عبور وار

 خود شوید.

با نام کاربری انتخاب شده و رمز  پس از گذشت دو روز کاری از زمان دریافت شناسه دایم، در صورتی که توجه:

اید نتوانستید وارد ایمیل دانشگاهی خود شوید لطفا نام کاربری و رمز عبور عبوری که برای این سامانه انتخاب کرده

 ارسال کنید. accounts@aut.ac.irخود را با شرح مشكل به آدرس 

 

mailto:abcdf@aut.ac.ir
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موقت شما پاک خواهد  یماه شناسه کینشود، بعد از  لیموقت شما به دائم تبد یاگر شناسه دییدقت بفرما :توجه

 .دیدوباره انجام بده دیرا با یشد و مراحل قبل

 

 سامانه پورتال آموزشیجهت ورود به 

 سامانه ورود یكپارچهو با انتخاب  نموده مراجعه tal.aut.ac.irhttps://porخود به آدرس   ورتال آموزشیپرود به برای و

بعد از هدایت می شوید حال نام کاربری دائمی خود و رمز عبور را وارد کنید  https://accounts.aut.ac.irبه آدرس 

 خواهید شد.ود تایید شما وارد سامانه پورتال آموزشی خ

 

 دانشگاه سامانه اینترنتجهت استفاده از 

از این آدرس رمز عبوری که در مراحل قبلی ایجاد کردید  توانید با شناسه کاربری وبرای استفاده از اینترنت می

 واردسامانه  شوید:

rhttps://internet.aut.ac.i 

 

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

اند از طریق پیامک )که به توکنید اقدام نمایید. بازنشانی میمشاهده می (https:// register.aut.ac.ir) باالی صفحه

 شود( یا ایمیل شخصیِ شما انجام پذیرد.تلفن همراه شما ارسال می

https://portal.aut.ac.ir/
https://accounts.aut.ac.ir/
https://accounts.aut.ac.ir/
https://internet.aut.ac.ir/
https://register.aut.ac.ir/forgot-password/index
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رایانه ، بعد الزم به ذکر است پذیرفته شدگان اتباع خارجی در مرحله اول با مراجعه به مدیریت امور آموزشی ،اتاق 

 د.دریافت شناسه کاربری اقدام نماین از تكمیل اطالعات شخصی خود ، نسبت به


