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جناب آقای دکتر علی اشرفی زاده

معاون محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی

با سالم و احترام

به استحضار می رساند در راستای برگزاری کالس های ترم ٣٩٩١ به صورت الکترونیکی اقدامات زیر انجام شده  است. 
خواهشمند است دستورفرمایید به  نحو مقتضی اطالع رسانی شود.

آدرس ورود به سامانه بصورت مستقیم vc.kntu.ac.ir و یا از طریق ورود به سایت مرکز آموزش های الکترونیکی  

دانشگاه elearning.kntu.ac.ir گزینه ″ورود به سامانه آموزش الکترونیکی″ است.
نام کاربری اساتید شماره استادی و کلمه عبور پیش فرض کد ملی استاد است. در صورت نیاز به تغییر کلمه عبور،  

الزم است که به پرتال دانشگاه، به آدرس portal.kntu.ac.ir مراجعه شود.
نام کاربری دانشجویان شماره دانشجویی آنان است. کلمه عبور برای دانشجویان همان کلمه عبور ایمیل دانشگاهی  

آنان است که از طریق ثبت نام در سامانه پرتال دانشگاه آن را ایجاد نمودهاند. دانشجویانی که تا کنون در خصوص 
دریافت ایمیل دانشگاهی خود اقدام نکردهاند و یا آدرس یا کلمه عبور ایمیل خود را فراموش نمودهاند، الزم است 

جهت رفع مشکل خود به پرتال دانشگاه به آدرس portal.kntu.ac.ir مراجعه نمایند.
اساتید محترم می توانند از صبح روز جمعه، ٢٨ شهریورماه، وارد سامانه شوند. 

دانشجویان گرامی می توانند از صبح روز شنبه، ٢٩ شهریورماه، وارد سامانه شوند. 

به منظور یکپارچهسازی سامانه های آموزشی دانشگاه، مقرر شده است که سامانه های آموزشی قبلی غیرفعال شوند. البته در 
حال حاضر دسترسی به این سامانه ها از طریق لینک های vcold.kntu.ac.ir و coursesold.kntu.ac.ir با همان نام 
کاربری و رمز عبور قبلی مورد استفاده در ترم های گذشته برقرار است. اما این سامانه ها دیگر پشتیبانی نمی شوند، سرعت 
دسترسی به آنها محدود شده است و نهایتا تا انتهای آبان ماه در دسترس قرار دارند و پس از آن از دسترس خارج خواهند شد. 
لذا از اساتید محترم تقاضا می شود در خصوص انتقال محتوای آموزشی خود از این سامانه ها به سامانه vc.kntu.ac.ir برنامه 

ریزی بفرمایند.

محمدهادی زاهدی
رئیس مرکز آموزش های 

الکترونیکی
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