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دانشجویان گرامی درصورتی که ، کلمه عبور خود را در سامانه آموزشیار فراموش یا قصد  تغییر آن را  

د. انجام دهی به ترتیب را مراحل زیر طبق فرآیند ،  دارید  

1( در  همان صفحه  ورود سامانه دانشجویی  آموزشیار  ،  در پایین صفحه برروی لینک   فراموشی / بازشدن  

 قفل رمزعبور  کلیک نمایید.

 

۲( در صفحه باز شده  ، نام کاربری )همان شماره دانشجویی  14 رقمی   می باشد ، البته دانشجویان ورودی  قبل از  

سال  99  برای وارد کردن نام کاربری ،  باید عدد 150 را به اول شماره شناسایی  خود اضافه کنند  )مثال:  

نمایید. را کلیک  تایید را وارد و دکمه  کد تصویر و  (ثبت شده در سامانه آموزشیار) شماره موبایل سپس ( و15039801234  
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3( پس از تایید مرحله قبل  ،  طبق تصویر رمز عبور موقت ) شامل حرف انگلیسی و عدد( از طریق  پیامک  به شماره  

   .ارسال می شود شما موبایل

     

 

  14 همان شماره دانشجویی)نام کاربری  وارد کردن  امک ، در این مرحله بایاز طریق پ  رمز عبور موقتپس از دریافت  ( 4

رقمی ،  البته دانشجویان ورودی های  قبل از سال   99  برای وارد کردن نام کاربری باید عدد  150 را به اول شماره شناسایی   

خود اضافه کنند. مثال: 15039701234( و برای کلمه عبور ) رمز عبور موقت دریافت شده   از طریق پیامک   ( و  

شوید.وارد مرحله بعدی ، با انتخاب دکمه ورود به سیستم  و در انتها  وارد کردن کد تصویر سپس   

 

 

 

 

نمونه رمز عبور موقت ، پیامک شده 

 بر روی تلفن همراه
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  باشید داشته    دسترسرا در   آن   نسخه تحت وبیا    نصب  تلفن همراه  در  را  آیگپ پیام رسان  برنامه   اگر  مرحله در این  ( 5 

   نمایید وارد    رمز ورود آن را در قسمت  ،    پس از دریافت شد و    هدآیگپ برای شما ارسال خوا  از طریق  ( یکبارمصرف)ورود    رمز،  

 .  نمایید اقدام طبق تصویر،  میتوانید از همین صفحهو دانلود پیام رسان آیگپ  نسخه تحت وب دسترسیرای ب همچنین

نصب و دریافت و    نمی باشدامکان پذیر    دیگر  آیگپ رمز  وارد کردن بدون  سامانه دانشجویی    به   امکان ورود،  پایین صفحه  ظار  نتدر اپس از اتمام زمان    :نکته  

 . الزامیست دانشجویان میتماآیگپ برای   پیام رسان  ازطریقرمز ورود 

  رمز عبور جدیددرقسمت  و (رمز عبور موقت دریافت شده از طریق پیامک  همان)  موقت /رمز عبورکنونی ، آخر مرحله در  (6

)2بار تکرار(  که باید ترکیبی از  اعداد و حروف انگلیسی باشد  را وارد کرده و با  انتخاب دکمه "تایید"  در  صورتی  که امنیت  

شد   اعمال موفقیت با عبور رمز تغییراتپیغام   رمز عبور جدید شما ثبت می گردد و، باشد شده  رعایت شده وارد رمز

شوید و میتوانید با    می هدایت اصلی  صفحه به  "ورودبازگشت به صفحه "  ی دکمه  انتخاب با و نمایش داده می شود 

 وارد کرد ن نام کاربری و  کلمه  عبور جدید  ، وارد سامانه دانشجویی شوید.  

 نکته مهم   :  رمز عبور  کنونی/ موقت ، همان  رمز عبور موقت  )شامل حرف انگلیسی و عدد(  دریافت شده از طریق پیامک می  باشد. 

 

 


