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 محترم می رساند:   و دانشجویان    به اطالع همکاران

به اقدام  اینترنت  شبکه  به  دسترسی  بهینه  مدیریت  منظور  به  دانشگاه  اطالعات  فناوری  و  آمار  سیستم   مدیریت  اندازی   کاربری    "راه  حساب 

(Accounting )"  فایل  اینترنت،نموده است. لذا کلیه کاربران برای ورود بهVPN   وارد نمودن نام     را اجرا نموده و باقرار داده شده در دسکتاپ کامپیوترشان

 کاربری  )بر اساس کد ملی( و کلمه عبور)شماره شناسنامه( به اینترنت متصل و از آن استفاده نمایند.  

  6با سه بار تکرار و دورقمی با دو بار تکرار خواهد بود. بعنوان مثال شماره شناسنامه ای فردی اگر  می باشد ،    تک رقمی  افرادی که    شماره شناسنامه    **

   666  به این صورت است :    ،رمز عبور آنباشد  

 " می باشد.لی مکد " و کلمه عبور آن : "شماره دانشجویی" ** نام کاربری دانشجویان: 

 :    VPNجهت اجرای  

 Userقسمت    ( در2)شکل   گام بعدی    در    را زده و     connect،گزینه    1و سپس مطابق  شکل    قرار داده شده در دسکتاپ کامپیوترتان را اجرا نموده   VPNفایل   

name     کد ملی و در قسمتPassword    شماره شناسنامه را وارد کرده و در نهایت  بر رویconnect    ر گردد و از طریق  کلیک کرده تا اتصال به اینترنت برقرا

 مرورگر سیستمان به سایتها دسترسی خواهید داشت. 

                             

 

 : VPNخارج شدن از 

موجود در   VPNبعد از اتمام کارتان و در صورت عدم استفاده از اینترنت ، بهتر است از اکانتتان خارج شوید ، به این صورت که بروی 

 را کلیک نمایید.  Hangupزیر گزینه   3دسکتاپ را اجرا نموده و مطالبق شکل  

 

1شکل  2شکل    

 VPNراهنمای استفاده از 

 

3شکل   

 برای دانشجویان :

User name :  شماره دانشجویی 

Password :  کد ملی 
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  جهت تغییر رمز عبور:

، لینک  خدمات اینترنتشده و سپس در قسمت       www.gums.ac.ir به این ترتیب که وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  را کلیک می نمایید.   چک میزان کارکرد اینترت

 . در گام بعدی نام کاربری و کلمه عبور را زده و وارد اکانتتان می شوید

 

 کلیک و جهت تغییر کلمه عبور اقدام نمایید.   My Profileگام بعدی در سمت چپ پنجره بروی 

  

 را کلیک نمایید.   Saveو در نهایت 

 

 واحد فناوری اطالعات دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت 

 "تهیه و تنظیم : زهره عبدالهی  " 

 

 برای دانشجویان : 

User name :  شماره دانشجویی 

Password :  کد ملی 

http://www.gums.ac.ir/

