
                                                                                                                                                                              
 ای و خدمات رایاهن فناوری اطالعاتمرکز 

یمیل دانشجویی
 )همه مقاطع(  راهنمای ورود هب ا

 دانشجویان محترم 

دردسترس  https://stu.yazd.ac.irبا آدرس  ۱۰۴۱اسفندماه  ۵۲با توجه به تغییر سرور ایمیل دانشجویی، سرور جدید از تاریخ 

ان با نام کاربری و رمز عبور قبلی شما تا پای   https://oldstu.yazd.ac.irایمیل قبلی شما از طریق آدرس قرار گرفته است. 

های قبلی شما نخواهد داشت و سرور قبلی از  پس از این تاریخ دانشگاه مسئولیتی در قبال ایمیل فعال خواهد بود و ۱۰۴۵خردادماه 

 خود اقدام فرمایید. inboxدر  های موجود وص جابجاکردن ایمیل، لذا درخصدسترس خارج می شود

 استفاده کنید. البته به صورت کامل و همراه با دامین همان نام کاربری قبلی ازتوانید  می جدیدجهت استفاده از ایمیل دانشجویی 

 
دسترسی سریع  در بخش  https://yazd.ac.irتوانید از سایت  صفحه ایمیل دانشجویی دانشگاه می همچنین جهت مشاهده

 .اقدام نماییددانشجویان رایانامه بر روی لینک  دانشجویان با کلیک

 

https://stu.yazd.ac.ir/
https://oldstu.yazd.ac.ir/
https://yazd.ac.ir/


 
 

 موارد زیر درخصوص استفاده از ایمیل دانشجویی جدید الزم به ذکر است:

 نام کاربری (Username)  مثال( باید به صورت کامل و همراه با دامینr9425452@stu.yazd.ac.i) .باشد 

 ( رمز عبورPassword .دانشجویان ایرانی، کدملی بدون صفرهای قبل از آن است ) 

 باشد. گلستان( میشده در سامانه  رمز عبور دانشجویان غیر ایرانی، شماره گذرنامه )ثبت 

  دیگر نیاز به درخواست ایمیل دانشجویی وجود ندارد و پس از پایان فرایند ثبت نام، کاربران جدید به  ۱۰۴۵از فروردین

 گردند.  سیستم اضافه می

 شماره دانشجویی stu.yazd.ac.ir@نام کاربری:  

 نی(کدملی بدن صفر/ شماره گذرنامه )برای دانشجویان غیرایرا  رمز عبور:

  پس از ماه  6 سال و دانشجویان کارشناسی  ۲سال، دانشجویان کارشناسی ارشد پس از  ۹ایمیل دانشجویان دکترا پس از

 گردد. فارغ التحصیلی حذف می

 پیام خود را به همراه عکس کارت ملی و کارت دانشجویی خود به آدرس  توانید در صورت داشتن هرگونه مشکلی می

mailmaster@stu.yazd.ac.ir سال فرمایید و یا از طریق تکمیل فرم بازیابی رمز عبور موجود در میز خدمت اقدام ار

 فرمایید. 
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