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ثبت نام در سامانه :
بﺮاي ثبﺖ نﺎم در ﺳﺎﻣﺎنه پسﺖ اﻟكتﺮونيك دانشگﺎه ﻣﺮاحل زيﺮ را بﺎ دقﺖ پيش بﺮده و ﻣﻄﺎبق تصﺎويﺮ اقدام كنيد
گام اول  :ﻣﻄﺎبق شكل زيﺮ ابتدا به ﺳﺎيﺖ دانشگﺎه علوم پزشكي بيﺮجند ﻣﺮاجعه كﺮده و در صفحه اول ﺳﺎيﺖ ،از ﻣنوي
خدﻣﺎت اﻟكتﺮونيك زيﺮ ﻣنوي پسﺖ اﻟكتﺮونيك را انتخﺎب نمﺎييد)تصويﺮ(1

)تصويﺮ(1
گام دوم  :بعد از طي كﺮدن ﻣﺮاحل ﻓوق صفحه جديد ﻣﻄﺎبق تصويﺮ شمﺎره  2بﺮاي شمﺎ بﺎز ﻣيشود در اين صفحه گزينه
ثبت نام را انتخﺎب كنيد

)تصويﺮ(2
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گام سوم  :دراين ﻣﺮحله ،ﻓﺮﻣي ﻣشﺎبه تصويﺮ 3بﺮاي شمﺎ نمﺎيش داده ﻣي شود .ﻓﺮم را بﺎ دقﺖ پﺮ كﺮده و دكمه ذخيﺮه را
انتخﺎب نمﺎييد

)تصويﺮ(3
در پﺎيﺎن گﺎم ﺳوم ﻣﺮاحل ﻣﺮبوط به ثبﺖ نﺎم خﺎتمه پيدا ﻣيكند
پيگيري وضعيت پست الكترونيك :
گام اول  :در ابتدا ﻣﺮاحل ﻣشخص شده در تصويﺮ شمﺎره  1را به تﺮتيﺐ پيش ﻣيبﺮيم ﺳپس در صفحه ﻣورد نظﺮ ﻣيتوانيم
ﻣﻄﺎبق تصويﺮ شمﺎره  4يكي از روش هﺎي پيگيﺮي را انتخﺎب كنيم
روش اول  :پيگيﺮي بﺮ اﺳﺎس كد ﻣلي ﻣيبﺎشد كه در آن كﺎربﺮ ﻣيبﺎيسﺖ كد ﻣلي خودرا وارد كند و درصورتي كه از قبل
ﻣﺮاحل ﻣﺮبوط به ثبﺖ نﺎم را انجﺎم داده بﺎشيد شنﺎﺳه ايميل و وضعيﺖ ايميل شمﺎ نمﺎيش داده ﻣيشود
روش دوم  :پيگيﺮي بﺮ اﺳﺎس شنﺎﺳه ايميل ﻣيبﺎشد كه در آن كﺎربﺮ ﻣيبﺎيسﺖ شنﺎﺳه ايميل خودرا وارد كند و درصورتي كه از
قبل ﻣﺮاحل ﻣﺮبوط به ثبﺖ نﺎم را انجﺎم داده بﺎشيد شنﺎﺳه ايميل و وضعيﺖ ايميل شمﺎ نمﺎيش داده ﻣيشود )تصويﺮ(5
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)تصويﺮ(4

)تصويﺮ(5
ﻻزم به ذكﺮ اﺳﺖ كه وضعيﺖ ايميل ﻣيتواند يكي از ﺳه حﺎﻟﺖ زيﺮ بﺎشد
-1فعال  :اطﻼعﺎت ايميل به ﻣحض اينكه در ﺳﺎﻣﺎنه ايميل توﺳط ادﻣين تﺎييد شود در صورتي كه همه ﻣوارد و اطﻼعﺎت
كﺎﻣل و بدون نقص بﺎشد وضعيﺖ به حﺎﻟﺖ ﻓعﺎل تغييﺮ خواهد كﺮد.ﻻزم به ذكﺮ هسﺖ كه تﺎ زﻣﺎني ك وضعيﺖ ايميل ﻓعﺎل
نبﺎشد اﻣكﺎن اﺳتفﺎده از اين ﺳﺎﻣﺎنه بﺮاي كﺎربﺮ وجود ندارد
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-2در دست بررسي :به اين ﻣعني هسﺖ كه ثبﺖ نﺎم كﺎربﺮ بﺎ ﻣوﻓقيﺖ انجﺎم شده اﺳﺖ وﻟي هنوز ادﻣين ﺳﺎﻣﺎنه تﺎييد
نكﺮده اﺳﺖ )به طور ﻣعمول پﺮوﺳه ﻓعﺎل ﺳﺎزي  72ﺳﺎعﺖ طول خواهد كشيد(
-3غير قابل قبول  :در صورتي كه اين وضعيﺖ بﺮاي يك شنﺎﺳه ايميل ﻓعﺎل شده بﺎشد به ﻣنزﻟه ي رد درخواﺳﺖ كﺎربﺮ
توﺳط ادﻣين ﺳﺎﻣﺎنه ﻣيبﺎشد و دﻟيل رد درخواﺳﺖ حتمﺎ در ﻓيلد توضيحﺎت قيد خواهد شد
نحوه ورود به پست الكترونيك :
ابتدا ﻣﺮاحل تصويﺮ  1را طي ﻣيكنيم ﺳپس در صفحه بﺎز شده ﻣﻄﺎبق تصويﺮ  6بﺮ روي گزينه ﻣشخص شده كليك ﻣي كنيم
ويﺎ از طﺮيق آدرس  https://mail.bums.ac.irبه صفحه ورود به ﺳﺎﻣﺎنه پسﺖ اﻟكتﺮونيك ﻣنتقل ﻣيشويم.

)تصويﺮ(6
و بعد از اين ﻣﺮحله تصويﺮ شمﺎره  7كه ﻣﺮبوط به صفحه ﻻگين ﺳﺎﻣﺎنه پسﺖ اﻟكتﺮونيك دانشگﺎه ﻣيبﺎشد بﺮاي شمﺎ بﺎز
خواهد شداطﻼعﺎت خود را وارد كنيد و بﺮ روي گزينه ي ورود كليك كنيد
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)تصويﺮ(7
استفاده از ابزار فراموشي رمز عبور :
در صورتي كه رﻣز عبور را ﻓﺮاﻣوش كﺮده بﺎشيد ﻣيتوانيد در صفحه اي كه در تصويﺮ شمﺎره  7نمﺎيش داده شده اﺳﺖ گزينه
فراموشي رمز عبور را انتخﺎب كنيد
در گﺎم نخسﺖ شنﺎﺳه ايميل را وارد كنيد و كد اﻣنيتي ﻣشخص شده در صفحه را در كﺎدر ﻣشخص شده تﺎيپ كنيد و گزينه
ﻣﺮحله بعد را انتخﺎب كنيد

)تصويﺮ (8
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گام دوم  :بعد از انجﺎم ﻣﺮحله اول در صفحه جديد ك بﺮاي شمﺎ بﺎز ﻣيشود در ﻣنوي كشويي روش احﺮازهويﺖ گزينه رﻣز
پيﺎﻣكي را انتخﺎب كنيد و ﻣﺮحله بعد را بزنيد و ﻣنتظﺮ بمﺎنيد تﺎ رﻣز وقتي بﺮاي شمﺎ ارﺳﺎل شود و ﺳپس آن رﻣز را در كﺎدر
ﻣشخص شده وارد كنيد و به ﻣﺮحله بعد بﺮويد
توجه كنيد كه رمز به شماره ي موبايلي ارسال ميشود كه در زمان ثبت نام در فرم ثبت نام معرفي
شده است
در نﻬﺎيﺖ بعد از وارد كﺮدن كد پيﺎﻣكي صفحه ريسﺖ پسورد بﺮاي شمﺎ بﺎز شده و شمﺎ ﻣيتوانيد رﻣز ﻣورد نظﺮ خود را وارد
كنيد.
پﺎيﺎن

