
 

 فناوري اطالعات اداره 

 دانشجويان ارشد و دكتري Emailفرم درخواست  خدمات ماشينيو 

  
  :نام خانوادگي به فارسي                                                                   : نام فارسي 

  :نام خانوادگي به التين                                                                  :نام به التين 
  :خارج از دانشگاه   E-mail                                                     :   شماره تلفن تماس 
  :دانشكده                                                        :    شماره دانشجوئي 

  :ساير         كارشناسي ارشد          دكتري         :مقطع                                                                      :  گرايش 

  :مشخصات متقاضي 

را داشته و متعهد به حفظ و مراقبت دانشگاهي  Emailضمن موافقت با تمامي قوانين مركز كامپيوتر، درخواست ................................................... اينجانب 
  .كز كامپيوتر دانشگاه موافق هستمضمناً اينجانب با كليه قوانين مر. از آن مي باشم

 :امضاء                                                                                                                                                               

Email:                                     @sut.ac.ir         

 
 .بار تغيير داده نخواهد شد، لطفاً در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد 1رمز عبور اختصاص داده شده به دانشجو بيش از  -1

 .فرمائيد و از دو رمز عبور قبلي نيز نميتوانيد استفاده كنيدماه يكبار نسبت به تعويض رمز عبور خود اقدام  6هر  -2

 .كاراكتر و تركيبي از حروف و اعداد بايستي انتخاب شود 8رمز عبور حداقل  -3

 .ميباشد و درصورتي كه اين فضا پر شود ايميلي دريافت نخواهيد كرد200MBفضاي اختصاص داده شده به هر ايميل -4

دانشگاهي  قوانين كلي استفاده از ايميل

  :تاريخ 

 اداره فناوري اطالعات 

 دانشجويان ارشد و دكتري Emailفرم درخواست  و خدمات ماشيني

  
  :نام خانوادگي به فارسي                                                                   : نام فارسي 

  :نام خانوادگي به التين                                                                  :نام به التين 
  :خارج از دانشگاه   E-mail                                                     :   شماره تلفن تماس 
  :دانشكده                                                        :    شماره دانشجوئي 

  : ساير          دكتري        كارشناسي ارشد         :مقطع                                                                     :   گرايش 

  :صات متقاضي مشخ

را داشته و متعهد به حفظ و مراقبت دانشگاهي  Emailضمن موافقت با تمامي قوانين مركز كامپيوتر، درخواست   ...................................................اينجانب 
  .كز كامپيوتر دانشگاه موافق هستمضمناً اينجانب با كليه قوانين مر. از آن مي باشم

 :امضاء                                                                                                                                                               

Email:                                     @sut.ac.ir        

 
 .بار تغيير داده نخواهد شد، لطفاً در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد 1رمز عبور اختصاص داده شده به دانشجو بيش از  -1

 .ود اقدام فرمائيد و از دو رمز عبور قبلي نيز نميتوانيد استفاده كنيدماه يكبار نسبت به تعويض رمز عبور خ 6هر  -2

 .كاراكتر و تركيبي از حروف و اعداد بايستي انتخاب شود 8رمز عبور حداقل  -3

 .ميباشد و درصورتي كه اين فضا پر شود ايميلي دريافت نخواهيد كرد200MBفضاي اختصاص داده شده به هر ايميل -4

قوانين كلي استفاده از ايميل دانشگاهي 

  :تاريخ 

  توسط مسئول مربوطه تكميل گردد

  توسط مسئول مربوطه تكميل گردد


