"به نام خدا"

راهنمای رفع مشکالت پست الکترونیکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

هنگام دریافت شناسه پیام "چنین دادههایی در سامانه یافت نشد" مشاهده میشود راهحل چیست؟
به پورتال دانشگاه ( )https://portal.aut.ac.irمراجعه کرده و در قسمت "شخصی"  5مشخصه زیر
را بررسی نمایید:
 -1نام (انگلیسی)
 -2نام خانودگی (انگلیسی)
 -3کد ملی ده رقمی
 -4تلفن همراه (به همراه صفر اول)
 -5پست الکترونیکی دوم

این مشخصات میبایست به طور کامل و صحیح وارد شده باشند .در صورت ناقص بودن؛ در مقطع کارشناسی
به مدیریت امور آموزشی دانشگاه و در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری به تحصیالت تکمیلی دانشکده یا
مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه نموده و  24ساعت پس از رفع مشکل در پورتال ،مجددا جهت
دریافت شناسه اقدام فرمائید.

-

هنگام دریافت شناسه پیام " با این کد ملی قبال ثبت شده است" مشاهده میشود راهحل چیست؟
شما قبال و در مقطع تحصیلی قبلی ایمیل داشتهاید و به تغییر گروه (ارتقاء) ایمیل نیاز دارید .به امور مشترکین
مراجعه فرمائید.

-

ایمیل ایجاد شده  ،هنوز وارد نمیشود .راهحل چیست؟

در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری میباشد:
 -1ایجاد ایمیل حداکثر ممکن است تا  24ساعت طول بکشد.
 -2در هنگام ورود به ایمیل در صفحه:
http://aut.ac.ir/www/aut/main/?l=3&s=page&p=email
به نحوه ورود به ایمیل براساس تاریخ ایجاد توجه گردد.

در صورت حل نشدن مشکل به امور مشترکین مراجعه فرمائید.
-

به عنوان دانشجو شناسه یا کلمه عبور خود را فراموش کردهام .امکان بازیابی وجود دارد؟

بله ،باید در صفحه اصلی دانشگاه به آدرس ( )http://www.aut.ac.irدر قسمت پست الکترونیکی بر روی
"دریافت نام کاربری" کلیک کرده و سپس "بازیابی شناسه و کلمه عبور " را انتخاب کنید .در این حالت اطالعات
به پست الکترونیکی دوم درج شده در پورتال آموزشی ( )https://portal.aut.ac.irارسال خواهد گردید.
در پسورد جدید ارسال شده ،رعایت کوچک-بزرگ بودن حروف الزامی است.

-

به عنوان دانشجو برای تغییر شناسه چه مراحلی باید انجام شود؟

از طرف دانشکده و از طریق سیستم اتوماسیون اداری ( )http://emd.aut.ac.irبه مدیریت مرکز فناوری
اطالعات و ارتباطات ،درخواست ارسال گردد و نکات ذیل در آن درخواست رعایت گردد:
الف-شناسه قدیم و جدید به همراه شماره دانشجویی حتما در نامه قید گردد.

ب-محتویات ایمیل شما پاک خواهد شد بنابراین در درخواست ،آگاهی به پاک شدن محتویات ایمیل و آگاهی از
این موضوع قید شود.

-

به عنوان دانشجو چگونه شناسه دریافت کنم؟
بدین منظور در صفحه اصلی دانشگاه به نشانی ( )http://www.aut.ac.irاز منوی "پست
الکترونیکی" قسمت "دریافت نام کاربری" انتخاب گردد.

حتما توجه گردد که در پورتال دانشگاه ( )https://portal.aut.ac.irو در قسمت "شخصی" 5
مشخصه:
 -1نام (انگلیسی)
 -2نام خانودگی (انگلیسی)
 -3کد ملی ده رقمی
 -4تلفن همراه (به همراه صفر اول)
 -5پست الکترونیکی دوم
باید به طور کامل و صحیح وارد شده باشند.

-

به عنوان عضو هیئت علمی یا کارمند چگونه شناسه دریافت کنم؟

اگر اطالعت شخص در کارگزینی موجود نباشد ،درخواست از طریق واحد به مدیریت مرکز فناوری اطالعات وارتباطات
و از طریق سیستم اتوماسیون اداری ( )http://emd.aut.ac.irارسال گردد
و اگر اطالعات فرد در سیستم کارگزینی موجود میباشد نیاز به درخواست اداری وجود ندارد.
در هر دو وضعیت فوق ،اطالعات فردی شامل کدملی ،شماره همراه و پست الکترونیک دوم مورد نیاز میباشد.

-

ایمیل های گروهی را دریافت نمیکنم ،راه حل چیست؟

اگر دانشجو هستید باید در پورتال آموزشی ( )https://portal.aut.ac.irشما و در قسمت "شخصی"" ،پست
الکترونیکی دانشگاه" درج شده باشد.

اگر به عنوان دانشجو پست الکترونیک در پورتال شما درج شده است و یا از اعضاء هیئت علمی دانشگاه هستید
میتوانید این مشکل را به نشانی  mail@aut.ac.irارسال بفرمائید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

