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 راهنمای سامانه میز خدمات دانشگاه تهران

مشکالت خود پاسخ دسترسی به سامانه میز خدمات دانشگاه تهران و دریافت جهت  -1

و آدرس زير را در نموده ابتدا مرورگر اينترنت را باز ، در بکارگیری سیستم های رایانه ای 

 تايپ كنید :باالی صفحه  Addressبخش 

its .ut.ac.ir 
 

با تايپ آدرس فوق و زدن كلید  -2

Enter میز انه مصفحه اصلي سا

نمايش  - شکل روبرو–خدمات 

  :داده مي شود

در دانشگاه پست الکترونیک شما  

 :تهران، شناسه این سامانه است لذا

a.   در صورتیکه فاقد آن هستید ابتدا

بایستی از نوار سرمه ای رنگ 

روی لینک زرد رنگ  میان صفحه

به بخش ثبت نام  کلیک کرده

پست الکترونیک دانشگاه رفته و 

 خود را ثبت فرمایید.  پست الکترونیک ، درخواست ایجاد حسابآن بخشمطابق توضیحات 

b.   در صورتیکه هم اکنون دارای پست الکترونیک در دانشگاه تهران هستید با کلیک بر

 به صفحه بعد بروید.لینك "ورود به سامانه پشتیباني" روی  

 

کلمه در اين بخش با وارد كردن نام كاربري و  -3

و  پست الكترونيك دانشگاه تهران عبور

 .سامانه خواهید شدوارد  "ورود"فشردن كلید 

 

a. حااوي  ،در سامانه میز خدمات پايگاه دانش

کااربران ساواالت متاداو  به   آمادهپاسخ هاي 

قبال از  باا مطالعاه آنهاادر اكثر ماوارد است لذا 

لطفاا  در صاورتي  مي توانبد به راه حل مورد نظر خود دست يابیاد. ،جدیدارسا  درخواست 

 اطالعات نمايید. اقدام به ارسا  ،نبود كه درخواست مورد نظر شما در اين بخش
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کلیااک "ثباات و ارسااا  درخواساات" باارای ارسااا  یااک درخواساات جدیااد  روی گزینااه  -4

نماییااد امااا در صااورتیکه 

کاااااااه قااااااابال یاااااااک 

درخواساااااات را ثباااااات 

کااااارده ایاااااد و مااااای 

خواهیااد آن را رهگیااری 

نماییااااااااد از گزینااااااااه 

مشاااااهده درخواساااات 

 ها استفاده نمایید.

 

در ادامه ثبات درخواسات جدیاد،  -5

خاود را از میاان گزیناه  مقصد پاسخگوی

"پشاتیباني  به عنوان مثاا  –های موجود 

ICT  "دانشكده الهیات و معارف اسالمي- 

"مرحلاه بعاد" انتخاب نماوده و روي دكماه 

  كلیك كنید.

 

در بخاش بایستی سوا  یامسئله مورد نظر خود را تایپ نمایید بنااربراین در اين صفحه  -6

انتخااب موضاوع  -نماوده واردرخواسات خاود را و مرتبط ، عنوان دبطور خالصه موضوع ، 

مرتبط نقش مهمي در پیگیاري 

سريع درخواست شاما خواهاد 

و در بخاااش توضااای   -داشااات

  وشرح مورد نظر را تايپ نمايید 

اگاار فاياال خاصااي مااورد سااوا  

مااي توانیااد  شااما بااوده اساات

پس از اتماام شارح درخواسات 

بارگاااذاري نماااوده و نیاااز را آن 

 ارسا  اطالعات را انتخاب كنید.

تمامی مراحل ثبتت و پاستخگو ی دواواستت  تما متا  متراه یتد و گيتری متا 

 .آدوس پست الکترونيکی  ما دو دانشگاه تهران نيز اوسال می  ود 


