
  365Microsoftحساب کاربری 

به استحضار می رسد که کلیه دانشجویان دانشکده دارای حساب کاربری روی سامانه 

 به صورت زیر است: 1400هستند. حساب کاربری دانشجویان ورودی جدید سال  365مایکروسافت 

 کد ملی دانشجوست.( NationalCode)منظور از  NationalCode@ms.catc.ac.irنام کاربری: 

 CATCms365رمز عبور پیش فرض: 

از نرم افزارهای  Microsoft Teamsدر حال حاضر آموزش های مجازی دانشجویان از طریق سرویس 

 انجام می گردد. 365سامانه مایکروسافت زیر مجموعه 

 و تغییر رمز نحوه ورود اولیه

 هر مرورگر دیگر وارد لینک زیر بشوید:کروم یا یا  firefoxابتدا از طریق یک مرورگر نظیر بهتر است که 

https://office.com 

به طور کامل  نام کاربری خود را ،ورودبرای "( کلیک نمایید و ورود")یا گزینه  Sign-inروی گزینه 

 به صورت زیر دارد:شکلی وارد نمایید. نام کاربری شما 

**********@ms.catc.ac.ir 

پیش فرض ، رمز عبور Next زدن دکمه پس ازهمان کد ملی دانشجوست.  *که منظور از ده 

(CATCms365) .را وارد نمایید 

کاراکتر و دارای  8از شما رمز جدید می پرسد. رمز جدید باید شامل حداقل  سیستم  در این مرحله

 حرف بزرگ، حرف کوچک و عدد یا کاراکترهای خاص باشد.

پس از تغییر رمز، برای این که خودتان بتوانید رمز را در صورت فراموشی ریست کنید حتما باید 

 نمایید. سنجی وده و اعتبارحداقل شماره تلفن همراه و/یا آدرس ایمیل دیگر وارد نم

در مرحله بعد احتماال از شما می پرسد که آیا شما را به خاطر بسپرد که می توانید قبول یا رد 

 .کنید

ید و آماده استفاده از سرویس های مایکروسافت شده ا 365شما اکنون وارد سامانه مایکروسافت 

هستید. این سامانه سرویس ها و اپلیکیشن های مختلفی دارد که می توانید در سمت چپ  365

لیست آنها را مشاهده  ،نه نقطه سه در سهنماد  یباالی همان صفحه ای که وارد شدید با زدن رو

یا این که گزینه  شوید. Microsoft Teamsبزنید و وارد  Teamsکنید. برای مثال می توانید روی گزینه 

Outlook آدرس ایمیل شما  ،. توجه کنید که نام کاربری شمارا بزنید و وارد فضای ایمیل خود شوید

 نیز می باشد.

 

 Microsoft Teamsورود به 

می Teamsپیش فرض حساب کاربری خود، برای ورود مستقیم به مایکروسافت  پس از تغییر رمز

با ورود اطالعات حساب کاربری خود  https://teams.microsoft.comتوانید مستقیما از طریق آدرس 

 وارد شوید.

https://office.com/
https://teams.microsoft.com/


را دانلود و از طریق  Microsoft Teamsیا ویندوزی  iosراه دیگر این است که اپلیکیشن اندرویدی یا 

آنها با ورود اطالعات حساب کاربری خود )که اخیر رمز آن را تغییر دادید( وارد شوید. پیشنهاد می

شود که از طریق اپلیکیشن ویندوزی و از طریق لپ تاپ یا کامپیوتر در کالس های مجازی شرکت 

 نمایید.

ضو کالس یا تیمی باشید می توانید لیست آنها را مالحظه کنید. همه اگر ع Teamsپس از ورود به 

را مشاهده نمی کنید در قسمت جستجو  CATCشوند. لذا اگر تیم  CATCافراد می توانند عضو تیم 

و پس که یافت می شود کلیک نمایید CATCرا جستجو نمایید و روی تیم  CATCدر بخش باال کلمه 

 ن شوید.عضو آ از جستجوی نام خود ،

 

 Microsoft Teamsلینک دانلود اپلیکیشن 

Windows: 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en&gl=US 

 

 

برای اطالعات بیشتر می توانید به فیلم های آموزشی قرار داده شده در بخش فایل های کانال 

Microsoft Teams  تیمCATC  توجه نمایید. در صورت بروز هر گونه پرسش با فرهاد مظلومی از

 تماس بگیرید. 09126570115و یا تلگرام  Teamsطریق چت 

 

 

 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en&gl=US

