یم
راهنمای استفاده از ام کان بازیابی انمکارربی وکلمهعبور فراموش شدهرد ا یل سرور دااگشنه رازی
 برای استفادُ از ایي اهکاى ابتذا بایذ در قسوت  settingپست الکترًٍیکی داًشگاُ رازی خوَد در زباًوِ
 Generalگسیٌوِ  ٍ Define credential recoveryگسیٌوِ  Define more detailرا تعریو
فرهاییذ  .در پایاى تغییرات فَق در صفحِ اصلی  settingگسیٌِ  Save &Closeرا فعال کٌیذ تا کلیِ
اطالعات رخیرُ شًَذ.

 گسیٌِ  Define credential recoveryرا اًتخاب کٌیذ در صفحِ باز شذُ بایذ یک سَال اهٌیتوی را
اًتخاب ًوَدُ ٍ در کادر پاییي آى جَاب سَال را تایپ فرهاییذ ٍ گسیٌِ  updateرا اًتخواب کٌیوذ توا
تغییرات ثبت شَد .تَجِ فرهاییذ کِ ایي سَال رهس ٍ جَاب آى را ّیچَقت فراهَش ًکٌیذ تا در هَاقع الزم
برای بازیابی پسَرد خَد از آى استفادُ کٌیذ .

ّ وچٌیي هی تَاى برای بازیابی پسَرد ٍ یا ًام کاربری خَد آدرس یک ایویل شخصی دیگر هاًٌذ ایویل
یاَّ یا گَگل ٍ یا  ...را ثبت ًواییوذ بورای وصوَل ایوي اهور در قسووت  settingایویول خوَد در زباًوِ
 Generalگسیٌوِ  Define more detailرا اًت خواب فرهاییوذ ٍ در صوفحِ بواز شوذُ درکوادر
 Personal emailایویل آدرس ایویل دٍم خَد را ٍارد ًواییذ ٍ سپس گسیٌِ  updateرا اًتخاب کٌیذ
تا تغییرات رخیرُ شَد.

 هجذدا یاد آٍر هی شَین کِ در پایاى تغییرات فَق در صفحِ اصلی  settingگسیٌِ  Save &Closeرا
فعال کٌیذ تا کلیِ اطالعات رخیرُ شًَذ.
 وال در صَرت فراهَش ًوَدى ًام کاربری ٍ یا کلوِ عبَر خَد در صوفحِ ٍرٍد ایویول داًشوگاُ رازی
هاًٌذ شکل زیر یکی از دٍ گسیٌِ ّای (Forget Passwordدر صَرت فراهَش شذى پسوَرد) ٍ یوا
( Forget usernameدر صَرت فراهَش ًوَدُ ًام کاربری ) را اًتخاب کٌیذ .

 اگر گسیٌِ  Forget Passwordرا اًتخاب فرهاییذ در صفحِ جذیذ در هقابل کادر ً User nameام
کاربری خَد را ٍارد ًواییذ ٍ گسیٌِ  Nextرا اًتخاب کٌیذ.

 وال در صفحِ جذیذ یکی از دٍ رٍش بازیوابی پسوَرد را اًتخواب کٌیوذ گسیٌوِ Send an email to
 personal emailپسَرد شوا را برای ایویلی ارسال هی کٌذ کِ در صفحِ اطالعات شخصی خَد قبال
تعری

ًوَدُ ایذ ٍ گسیٌِ  Answer secret questionاز شوا هی خَاّذ سَال رهس خوَد ٍ جوَاب

آى را کِ قبال در قسوت  Define Credential recoveryتعری

ًوَدیذ را ٍارد کٌیذ .

