نحوه دريافت شناسه يكتا
براي ورود به سامانه هاي دانشگاه تهران
 -1ابتدا وارد سايت  https://utid.ut.ac.irمي گرديد.
 -2بر روي دريافت شناسه يكتا كليك مي نماييد.

 -3در اين صفحه چهار گروه مي توانند شناسه يكتا دريافت كنند (همچنين كساني كه شناسه يكتا خود را فراموش كرده اند نيز
مي توانند از اين روش استفاده كنند).

 -4گروه اول مربوط به دانشجويان ورودي جديد مي باشد كه با شماره داوطلبي و شماره ملي و تاريخ تولد مي توانند شناسه
يكتاي خود را دريافت كنند.

 -5گروه دوم مربوط به دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه تهران مي باشد كه با شماره دانشجويي و شماره ملي و تاريخ تولد
مي توانند شناسه يكتا را بدست بياورند.

 -6گروه سوم مربوط به پرسنل ،هيات علمي و بازنشتگان مي باشد كه با كد پرسنلي و كد ملي و تاريخ تولد مي توانند شناسه
يكتاي خود را بدست بياورند.

 -7گروه چهارم مربوط به اساتيد مدعو و جديد تعريف شده مي باشد كه با استفاده از كد هويت موقت كه براي آنها اس ام
اس مي گردد (اساتيد محترم دقت فرمايند حتما اس ام اس تبليغاتي براي شماره موبايلي كه در سيستم ثبت شده باز باشد)
مي توانند شناسه يكتا دريافت نمايند.

 -8پس از وارد كردن كليه اطالعات مورد نياز در فرم مذكور ،با انتخاب گزينه ثبت اطالعات وارد مرحله دريافت كد تاييد مي
شويد.

 -9كد تأييد توسط سامانه و از دو طريق پيامك و يا رايانامه ،براي متقاضي ارسال ميگردد .همانگونه كه در تصوير فوق مشخص
است ،بخشي از شماره تماس و ايميل ثبت شده در سامانه به صورت مخدوش نمايش داده شده است و كاربر براي دريافت كد
تأييد بايد شماره تماس و يا ايميل خود را به صورت كامل در محل مورد نظر ثبت كند .چنانچه شماره تماس و يا ايميل ثبت
شده توسط كاربر ،دقيقاً همان شماره تماس و ايميل ثبت شده در سيستم باشد ،كد تأييد براي كاربر ارسال خواهد شد.
توجه  :اگر به هيچ وجه به رايانامه و تلفن همراه نشان داده شده در فرم مذكور ،دسترسي نداريد ،وارد لينك "عدم دسترسي به اطالعات
تماس" شده و پس از تكميل فرم مربوطه منتظر اصالح آن توسط كارشناسان مركز فناوري اطالعات دانشگاه تهران باشيد .پس از اصالح شماره
تماس ميتوانيد مجدداً براي دريافت شناسه يكتا اقدام نمائيد.

در صورتي كه كد تأييد ،به درستي ثبت شود با زدن دكمه ارسال ميتوانيد شناسه يكتاي خود را مشاهده فرماييد.

 -11تعيين گذرواژه
از آنجا كه شناسه يكتا ،شناسه هويتي شما براي ورود به سامانههاي دانشگاه ميباشد لذا جهت جلوگيري از سو استفادههاي احتمالي بايد
گذرواژه مناسبي براي آن تعيين نمائيد.
بدين منظور گذرواژه مورد نظر خود را مطابق با استانداردهاي نمايش داده شده توسط سامانه انتخاب نموده و در فرم مربوطه وارد نمائيد.





توجه :گذرواژه بايد حداقل  8كاراكتر باشد.
گذرواژه بايد حداقل شامل يك عدد ،يك كاراكتر كوچك ،يك كاراكتر بزرگ و يك كاراكتر خاص (مانند @# ،^ ،$ ،
و…) باشد.
توصيه ميشود گذرواژه شامل نام و نام خانوادگي انگليسي فرد نباشد.

 -11براي تغيير رمز و فراموشي رمز هم شما از سايت  https://utid.ut.ac.irميتوانيد استفاده كنيد.

مرکز آموزشهای الكترونيكی پرديس فارابی دانشگاه تهران

