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اين مستند با هدف تعيين روشها و قواعد احراز هويت يكپارچه كاربران دانشگاه علوم پزشكي ايران تدوين شده است.
با توجه به اينكه نامكاربري و رمزعبور ،ابزار اوليه احراز هويت) ،(Authenticationتعيين سطح دسترسي) (Authorizationو حسابرسي)(Accounting
كاربران سامانههاي رايانهاي است ،استفاده از سامانه احراز هويت يكپارچه)يكتا( ،باعث سهولت دسترسي كاربران به سامانههاي مختلف ،امكان ايجاد
مديريت واحد كاربران و افزايش امنيت دسترسي به سامانههاي مختلف در سازمان ميشود.
در سامانه يكتا ،نام كاربري كاربران دانشگاه بصورت زير تعيين ميشود:
 (١كاركنان :كد ملي افرادي كه با دانشگاه ارتباط استخدامي دارند و با درج مشخصات در سيستم پرسنلي دانشگاه داراي پرونده پرسنلي هستند،
بعنوان نام كاربري تعيين شده است.
 (٢دانشجويان :شماره دانشجويي افرادي كه در دانشگاه بعنوان دانشجو مشغول به تحصيل هستند و مشخصات هويتي آنها در سامانه سما ثبت شده
است بعنوان نام كاربري تعيين شده است.
 (٣ميهمانان :كد ملي افرادي كه در گروههاي كاركنان و دانشجويان قرار نداشته باشند بعنوان نام كاربري تعيين شده است.
نحوهي دريافت نامكاربري:
 (١كاركنان :پس از انجام امور پرسنلي و تكميل پرونده پرسنلي ،نامكاربري كارمند بصورت خودكار ايجاد و فعال شده و در خاتمه خدمت غيرفعال
ميشود.
 (٢دانشجويان :پس از ثبتنام و درج اطﻼعات دانشجو در سامانه سما دانشگاه ،نامكاربري دانشجو بصورت خودكار ايجاد و فعال شده و پس از خاتمه
تحصيل غيرفعال ميشود.
 (٣ميهمانان :با دريافت كد ملي و شماره تلفن همراه )شماره بايد در مالكيت ميهمان باشد( و استعﻼم از سامانه كشوري شاهكار ،نامكاربري موقت
براي استفاده از اينترنت بصورت محدود ايجاد ميشود.
نحوهي دريافت رمزعبور:
كاربران با مراجعه به سامانه تغيير/دريافت رمزعبور به آدرس  account.iums.ac.irو انجام مراحل تعيين شده ميتوانند رمزعبور خود را ايجاد
نموده و يا آنرا تغيير دهند .ﻻزم به ذكر است ثبت شماره تلفن همراه كاربر در سامانه پرسنلي و يا دانشجويي ﻻزمهي ارسال/دريافت كد تائيد
رمزعبور است و بدون درج شماره تلفن همراه در سامانههاي مربوطه امكان دريافت رمزعبور وجود ندارد.
با توجه به خصوصي بودن و مسئوليتهاي كاربر در سامانههاي مورد استفاده خود ،هيچيك از ادارات يا واحدهاي دانشگاه اجازه ايجاد و يا دريافت
رمزعبور كاربر را به نيابت از ايشان نداشته و اين امر تخلف اداري محسوب خواهد شد.
همچنين به كاربران گرامي توصيه ميشود در انتخاب رمزعبور خود دقت نموده و از رمزعبوري كه قابل پيشبيني توسط ديگران نباشد استفاده
نمايند و از در دسترس قرار دادن آن و يا ارسال آن توسط پيامك يا ايميل به ديگران جداً خودداري نمايند.
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