
نام        :

 نام خانوادگى :

First Name:

Last Name:

گروه  :دانشكده :

شماره تماس :شماره پرسنلى: 

Secondary E-mail : تاريخ درخواست:

User Name  :

Password    :

  مركز اطالع رسانى و خدمات 

                   رايانه اى

@yazd.ac.ir

لطفاً به موارد زير توجه فرموده و سپس فرم تكميل شده را به صورت فايل pdf به همراه تصوير حكم كارگزينى خود به ايميل 

mailmaster@yazd.ac.ir ارسال نمائيد . 

Username 0 بايد شامل نام خانوادگى شما باشد . 

0 تنها استفاده از كاراكتر .  مجاز مى باشد . 

0 تمام كاراكترهاى Username به صورت حروف كوچك واردگردد . 

Password 0 شما بايد حداقل 6 كاراكتر وشامل حداقل يك حرف بزرگ باشد. 

0 جهت تغييرPassword به آدرس http://portal.yazd.ac.ir مراجعه فرماييد. 

0 پر كردن فيلدهاى رنگى ضروريست .  

 در صورت فعال نشدن ايميل تان پس از يك روز ادارى ، به شماره داخلى 2353 سركار خانم مهندس طاهر تماس حاصل نمائيد .


نام        :
 نام خانوادگی :
:First Name 
:Last Name 
دانشکده : 
گروه  :
شماره پرسنلی: 
شماره تماس :
: Secondary E-mail      
تاریخ درخواست:
:  User Name 
:    Password    
  مرکز اطلاع رسانی و خدمات
                   رایانه ای
yazd.ac.ir@
لطفاً به موارد زیر توجه فرموده و سپس فرم تکمیل شده را به صورت فایل pdf به همراه تصویر حکم کارگزینی خود به ایمیل mailmaster@yazd.ac.ir ارسال نمائید .
۰ Username باید شامل نام خانوادگی شما باشد .
۰ تنها استفاده از کاراکتر .  مجاز می باشد .
۰ تمام کاراکترهای Username به صورت حروف کوچک واردگردد .
۰ Password شما باید حداقل ۶ کاراکتر وشامل حداقل یک حرف بزرگ باشد.
۰ جهت تغییرPassword به آدرس http://portal.yazd.ac.ir مراجعه فرمایید.
۰ پر کردن فیلدهای رنگی ضروریست . 
 در صورت فعال نشدن ایمیل تان پس از یک روز اداری ، به شماره داخلی ۲۳۵۳ سرکار خانم مهندس طاهر تماس حاصل نمائید .
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