راهنمای بازیابی پسورد و نام کاربری ایمیل دانشگاه

چنانچه پسورد خود را فراموش کرده باشید بازیابی پسورد در صورت انجام تنظیمات اولیه به دو صورت امکان پذیر خواهد بود :
الف ) از روش سئوال امنیتی
ب ) از روش ارسال به ایمیل شخصی

الف ) از روش سئوال امنیتی
 )1مطابق شکل ابتدا گزینه  1سپس گزینه  2را کلیک نمایید :

 )2در صفحه باز شده در تب  Generalبر روی گزینه  CREDENTIAL RECOVERYکلیک نمایید .

 )3سئوال امنیتی خود را انتخاب نموده و پاسخ مناسب را درج نمایید .

 )4چنانچه بخواهید خودتان سئوال را طرح نمایید گزینه  write my own questionرا انتخاب نموده و سئوال و جواب مناسب را وارد کنید.
سپس گزینه  UPDATEرا کلیک کنید .

 ) 5در پایان بر روی گزینه  save & closeبرای ذخیره تنظیمات کلیک کنید .

نحوه بازیابی پسورد از طریق سوال امنیتی

 )1در صفحه اصلی روی لینک? Forgot Passwordکلیک نمایید .

 )2نام کاربری خود را وارد نموده و برروی  Nextکلیک کنید .

 )3گزینه  Answer the secret questionرا انتخاب نموده و پاسخ مناسب را در قسمت مربوطه وارد کرده و برروی
 Nextکلیک نمایید .

 ) 4اکنون پسورد دلخواه خود را به همراه تکرار آن وارد نموده و بر روی  CHANGE PASSWORDکلیک کنید توجه داشته
باشید که در انتخاب پسورد جدید نکات زیر را رعایت فرمایید :
الف)پسورد کمتر از  8کاراکتر نباشد
ب) شامل حروف بزرگ و کوچیک باشد
پ)شامل اعداد باشد
ت)دارای کاراکتر خاص مانند @ %$#باشد .

)5اکنون با پسورد جدید الگین کنید

تنظیمات ارسال نام کاربری یا پسورد به ایمیل شخصی
)1مطابق شکل ابتدا گزینه  1سپس گزینه  2را کلیک نمایید :

 )2در صفحه باز شده در تب  GENERALبر روی گزینه  MOREکلیک نمایید .

 )3در صفحه  Contact Detailsدر فیلد  personal emailایمیل شخصی خود را مانند ایمیل جیمیل یا یاهو  ...وارد کنید
و برروی گزینه  UPDATEکلیک کنید .

)4

در پایان برروی گزینه  save & closeکلیک کنید تا تنظیمات شما ذخیره گردد .

نحوه بازیابی پسورد از طریق ارسال به ایمیل شخصی
 )1در صفحه اصلی روی لینک? Forgot Passwordکلیک نمایید .

 )2نام کاربری خود را وارد نموده و برروی  Nextکلیک کنید .

)3در این مرحله مطابق شکل گزینه  1و  2را انتخاب نمایید .

 )5اکنون لینکی برای شما ارسال میگردد که با کلیک کردن بر روی آن میتوانید پسورد جدید دلخواه خود را وارد کرده
و سپس با پسورد جدید الگین کنید .
توجه  :ممکن است لینک ارسالی در قسمت  spamدریافت گردد
توجه  :در انتخاب پسورد جدید حتما به نکات زیر توجه فرمایید :
الف)پسورد کمتر از  8کاراکتر نباشد
ب) شامل حروف بزرگ و کوچیک باشد
پ)شامل اعداد باشد
ت)دارای کاراکتر خاص مانند @ %$#باشد .

نحوه بازیابی نام کاربری ایمیل دانشگاه
 -1در صفحه اصلی الگین برروی گزینه  Forgot usernameکلیک کنید .

 -2ایمیل شخصی خود را وارد کنید و سپس برروی گزینه  Send emailکلیک نمایید .

 -3اکنون شما میتوانید با الگین در ایمیل شخص خودتان جیمیل یا یاهو  ...توسط لینک ارسالی نام کاربری خود را مشاهده
نمایید ( ممکن است لینک ارسالی در قسمت  spamقرار گیرد)

تهیه و تنظیم واحد فناوری اطالعات دانشگاه رازی

