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     فرم درخواست نام كاربري اينترنت و ايميل دانشگاهي فرم درخواست نام كاربري اينترنت و ايميل دانشگاهي فرم درخواست نام كاربري اينترنت و ايميل دانشگاهي فرم درخواست نام كاربري اينترنت و ايميل دانشگاهي 

 

 

 

        

فرم     ،،،،به اطالع دانشجويان گرامي رسانده مي شود جهت گرفتن نام كاربري و رمز عبوربه اطالع دانشجويان گرامي رسانده مي شود جهت گرفتن نام كاربري و رمز عبوربه اطالع دانشجويان گرامي رسانده مي شود جهت گرفتن نام كاربري و رمز عبوربه اطالع دانشجويان گرامي رسانده مي شود جهت گرفتن نام كاربري و رمز عبور

        .را تكميل نمايند درخواست نام كاربري اينترنت و ايميل دانشگاهي

        ....ساعت فعال مي گرددساعت فعال مي گرددساعت فعال مي گرددساعت فعال مي گردد    48484848ضمناً نام كاربري و رمز عبور شما پس از ضمناً نام كاربري و رمز عبور شما پس از ضمناً نام كاربري و رمز عبور شما پس از ضمناً نام كاربري و رمز عبور شما پس از 

        ::::نام كاربري و رمز عبور اينترنت بصورت پيش فرضنام كاربري و رمز عبور اينترنت بصورت پيش فرضنام كاربري و رمز عبور اينترنت بصورت پيش فرضنام كاربري و رمز عبور اينترنت بصورت پيش فرض

  رشته  اختصارينام   رمز عبور

 اتاق عمل or شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  هوشبري  ane شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  علوم آزمايشگاهي  lab شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  پرستاري  nur شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  فوريت هاي پزشكي  ems شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  علوم تغذيه  fos شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  با بيماري هامبارزه   hcon شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  بهداشت خانواده  fah شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  كتابداري lib شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  مامايي mid شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  پزشكي  gp شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  بهداشت محيط  enh شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

  بهداشت عمومي hea شماره دانشجويی ۶۵۴۳۲۱

        ....فن آوري اطالعات مراجعه نماييدفن آوري اطالعات مراجعه نماييدفن آوري اطالعات مراجعه نماييدفن آوري اطالعات مراجعه نماييدجهت دريافت ايميل دانشگاهي به مديريت جهت دريافت ايميل دانشگاهي به مديريت جهت دريافت ايميل دانشگاهي به مديريت جهت دريافت ايميل دانشگاهي به مديريت 

  

  باتشكر مديريت آمار و فن آوري اطالعات

        


