
 سایتهای دانشکده هاکارشناسان محترم 

 

 با سالم و احترام

 :، خواهشمند است به نکات ذیل در خصوص اکانت های دانشجویی توجه فرماییدبا توجه به آغاز سال تحصیلی جدید

 

 .پیوست آمده است 1شماره  فرمت اکانت های دانشجویی به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در جدول -1

، ایجاد شده و در سیستم قابل (بعد از پایان ثبت نام و انتخاب واحد)از نیمه دوم مهرماه  ،و مهمان دی جدیدواکانت دانشجویان ور -2

 .مشاهده خواهد بود

ایست دانشجویان کارشناسی میب. شارژ خواهدگیگابایت به صورت رایگان  5به میزان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، ماهانه  اکانت -3

 .، نسبت به شارژ اکانت خود اقدام نمایندmembers.iaun.ac.irاز طریق آدرس 

 .گیگابایت شارژ دارند 1د، به طور پیش فرض شوایجاد می در سیستم اکانت دانشجویان کارشناسی هنگامی که برای اولین بار*          

د تا تقاضای خود را ثبت نماین، ict.iaun.ac.ir/support سامانهبایست در می، دانشجویانی که اکانت آنها در سیستم موجود نیست -4

 .اکانت برای آنها ایجاد گردد و نیازی به مراجعه حضوری به کتابخانه دیجیتال نخواهند داشت

خود از طریق آدرس و مشاهده میزان شارژ مصرفی  می توانند نسبت به تغیر پسورد اکانتینگ، کلیه کاربران سیستم -5

members.iaun.ac.irاقدام نمایند ،. 

 . باشدپسورد کلیه اکانت های دانشجویی، کد ملی آنها می -6

 .باشد ، رمز سامانه دانشجویی آنها به عنوان پسورد  تنظیم شدهممکن است برای تعدادی اکانت های قدیمی*      

 

 

 

 

 

 

 

 با سپاس                                                                                        

 

 

 



 فرمت استاندارد اکانت های دانشجویی:  1جدول شماره 

 مقطع تحصیلی
 دانشکده

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

- d12- شماره شناسایی   d13- شماره شناسایی   d14- برق شماره شناسایی 

- d22- شماره شناسایی   d23- شماره شناسایی   d24- شماره شناسایی   کامپیوتر  

- d32- شماره شناسایی   d33- شماره شناسایی   d34- شماره شناسایی   فنی مهندسی 

- d42- شماره شناسایی   d43- شماره شناسایی   d44- شماره شناسایی   علوم انسانی  

- d52- شماره شناسایی   d53- شماره شناسایی   d54- شماره شناسایی   مواد  

d61- شماره شناسایی   d62- شماره شناسایی   d63- شماره شناسایی   d64- شماره شناسایی   پزشکی  

- d72- شماره شناسایی   d73- شماره شناسایی   d74- شماره شناسایی   هسته ای 

- d82- شماره شناسایی   d83- شماره شناسایی   d84- شماره شناسایی   عمران 

- d92- شماره شناسایی   d93- شماره شناسایی   d94- شماره شناسایی   حقوق 

- d102- شماره شناسایی   d103- شماره شناسایی   d104- شماره شناسایی   
معماری و 

 شهرسازی

 .ها، کد ملی می باشدپسورد کلیه اکانت  *

 

 


