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. شما با ايلیه اتصال مًافقت خًد شرایط استفادٌ مًجًد در فایل پیًست را مطالعٍ ومایید vpnلطفا قبل از استفادٌ از 

 را با شرایط استفادٌ اعالم می ومایید.

 

 بر روی سیستن عاهل ویندوز VPNطریق راهنوای اتصال به شبکه دانشگاه از 

 هی تاشذ. 7ٍیٌذٍز  سیستن عاهل : راٌّوای ایجاد شذُ تر رٍیتًجٍ

 

تر رٍی سیستن شخصی خَد در خارج از هحیط ٍ  دریافت از طریق پیَسترا  thums-vpn.pbkفایل آخریي ًسخِ  -1

  داًشگاُ کپی ًواییذ.

 دریافتی ) فایل کاًکشي تر رٍی سیستن شوا تاز گردد ،1 داتل کلیک ًوَدُ تا هطاتق تصَیرفایل دریافتی تر رٍی   -2

 ًیازهٌذ ًصة تر رٍی سیستن ًوی تاشذ( 

 .ًواییذ را اًتخاب VPN1 THUMSکاًکشي ( 1تر رٍی پٌجرُ تاز شذُ )تصَیر  -3

را  VPN2 THUMSهی تَاًیذ  کاًکشي  در هراحل تعذ اتصال تا کاًکشي تا خطا هَاجِ شذ، در صَرتی کِ  تًجٍ:

 را اهتحاى ًواییذ. VPN( ٍ اتصال تِ شثکِ 1اًتخاب ًوَدُ )تصَیر 

                                       

 (1)تصًیر 
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 (.2کلیک ًواییذ )تصَیر   CONNECTتر رٍی  VPN1 THUMSپس از اًتخاب  -4

 (2)تصًیر                                                                            

 

) تصَیر  کلیک ًواییذ Connectَدُ تر رٍی خَد را ٍارد ًو اطالعات کارتری  User name ٍ Passwordدر قسوت  -5

3). 

، با وام کاربری ي رمس عبًر يريد بٍ سیستم شما در داوشگاٌ vpnوام کاربری ي رمس عبًر استفادٌ از  :تًجٍ

تغییر خَاّذ  شوا ًیس VPNدر صَرت تغییر رهس عثَر خَد در داًشگاُ، رهس عثَر حساب کارتری ).یکسان می باشد

 کرد(.

 (3)تصًیر                                                                       
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تا تَجِ تِ اهکاى استفادُ سایر افراد از رایاًِ شخصی شوا، از رخیرُ هشخصات کارتری در کاًکشي تاز شذُ ترجیحا   تًجٍ:

 خَدداری ًواییذ.

ٍ  هٌاتع علویاستفادُ از ) شثکِ داًشگاُ تا تَجِ تِ هَرد درخَاست شذُاز ًسثت تِ استفادُ هی تَاًیذ  ،در صَرت اتصال -6

  ًواییذ. قذاما ...( 

 .اقذام ًواییذ VPNحتوا ًسثت تِ قطع ارتثاط  ،ٍ قثل از استفادُ رٍزهرُ از ایٌترًت VPNاستفادُ از شثکِ تعذ از  ٍ:تًج

 VPNقطع ارتباط از شبکه هراحل 

 کپی شذُ تر رٍی سیستن thums-vpn.pbkاجرای دٍتارُ فایل  -1

 (4)تصَیر  Hang Upکلیک تر رٍی دکوِ  -2

 (4)تصًیر 
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 VPNتغییر رهس عبور 

ٍ حساب کارتری ٍرٍد تِ سیستن شوا در داًشگاُ، جْت تغییر رهس عثَر هراحل زیر را  VPNتا تَجِ تِ یکساى تَدى رهس عثَر 

 دًثال ًواییذ:

 ٍرٍد تِ سیستن در هحیط داًشگاُ تا حساب کارتری خَد -1

 تِ طَر ّوسهاى  CTRL+ALT+DELفشار دادى سِ کلیذ  -2

 جْت تغییر رهس عثَر change a passwordاستفادُ از گسیٌِ  -3

 م دسترسی تِ سیستن در داًشگاُ جْت تغییر رهس عثَر تا کارشٌاس فٌاٍری اطالعات هعاًٍت تواس حاصل ًواییذ.در صَرت عذ

 

 کاربران گرامی می تًاوىد جهت رفع مشکالت با کارشىاس فىايری اطالعات معايوت خًد تماس حاصل ومایىد.


