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  کاربر گرامی

  سالمبا 

به آوري اطالعات دانشگاه (آشنایی با منابع و امکانات واحد فن منظور به حاضر مجموعه 

- پایه) و نحوه استفاده و آشنایی با قوانین واحد فندانشکده علومهاي موردي سایتصورت 

 به اتصال هنگام در هاي مختلفواحد کاربران احتمالی اشکاالت رفعآوري اطالعات و 

فراهم شده است، امید است این راهنما مسبب دسترسی سریع شما گردیده و سبب  اینترنت

  محترم گردد. تسریع در استفاده شما کاربران

  ا تشکرب
  دانشکده علوم اطالعاتآوري مدیریت فن
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 : مقدمه
 آغاز ژوهشیپ و شیآموز معاونت نظر زیر را خود هايفعالیت کامپیوتر مرکز عنوان تحت	1372وري اطالعات در سال آواحد فن

ر عبدالباقی با مدیریت آقاي دکت 1374وتر در سال کامپی رشته در دانشجو پذیرش و فنی دانشکده تاسیس با همزمان. نمود

 هايفعالیت ،کامپیوتر دستگاه 15 خرید با و رضاعی هوشنگ و سعیدي الهحشمت		رضازاده و با جذب دو نفر پرسنل آقایان

 .داد ادامه ترجدي طور به کامپیوتر مرکز بعنوان را خود آموزشی

از شرکت  kb/s 64 	با سرعت x 25اله دانیالی با اخذ اشتراك یک خط حبیب آقاي دکتربا همکاري و مدیریت 1377در سال 

هاي اطالع افزون اساتید به سیستم متصل شده و خدمات خود را افزایش داد. با توجه به نیاز روز 1مخابرات به شبکه اینترنت

از سازمان  kb/s 128 2رسانی با پهناي باندعبا مدیریت آقاي دکتر فردین اخالقیان یک مرکز اطال 1379رسانی، در سال 

در سال  اندازي شد کهترنت به اساتید راهدهی اینهاي علمی و صنعتی ایران متشکل از شش سیستم جهت سرویسپژوهش

ها بصورت تمام وقت به اینترنت متصل شدند. در سال هاي آموزشی دانشکدهدانشگاه، کلیه گروه 3با توسعه شبکه داخلی 1380

اله سعیدي، سرویس حشمتمهندس   يوسیله به و دانشگاه	با همت معاونت محترم پژوهشی پروفسور عبداهللا سلیمی  1381

فزایش یافت و شبکه داخلی ا  kb/s 512د اینترنت به اندازي گردید و پهناي باننیز راه uok.ac.irپست الکترونیکی با آدرس 

توسعه یافت  2950 6هايو سوییچ Core Switch 4000  جمله از	 5و تجهیزات سیسکو 4دانشگاه با ستون فقرات فیبر نوري

  	اندازي گردید. سایت دانشگاه راهاولین وب 83و در سال 

گاه به ز مرکز فیزیک نظري پهناي باند اینترنت دانشا kb/s 512 ز شرکت مخابراتا 2MB/S بااخذ اشتراك 1383در سال 

2.5MB/S .افزایش یافت  

وري اطالعات آاله صادقی بعنوان مدیر فنوري اطالعات تغییر یافت و آقاي دکتر رحمتآمرکز کامپیوتر به واحد فن 1384در پاییز 

گردید که در سازيدانشگاه پیاده 7رح جامع امنیت شبکهپردازان دوران طبا همکاري شرکت داده 85در بهار  .منصوب گردید

اولین  85نصب گردید. در سال  FortiGateافزاري ختس فایروال و هاي الیه سه سیسکوسازي این طرح سوییجراستاي پیاده

  ارتقا یافت. MB/S 4			پهناي باند دانشگاه به 1386اندازي گردید و در سال سایت پویاي دانشگاه راهوب

                                                        
1 Internet 
2 Bandwidth  
3 LocalNetwork 
4 Optical fiber 
5 Cisco  
6 Switch 
7 Network Security 
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وري اطالعات در آوري منصوب گردید. و براي توسعه فنآالدین احمدي به عنوان مدیر فنآقاي دکتر شمس 87ابتداي سال  در

  نفر کارشناس بصورت پیمانی جذب گردید. 6دانشگاه 

اندیش ت بهري شرکبه پیشنهاد گروه کامپیوتر ساختار مدیریتی دانشکده مهندسی مجزا گردید و این پروژه با همکا 87در بهار 

  .گردید سازيپیاده باقري حمید مهندس آقاي نظارت 	و

اله سعیدي جهت مدیریت حشمتمهندس فزایش یافت و پورتال جدید دانشگاه با نظارت آقاي ا  MB/S 8  به 1387اوایل آبان 

ها ها و معاونتیک از دانشکدهاندازي گردید و در همین راستا در هر محتوا و اطالع رسانی از شرکت دوران خریداري شده و راه

  سایت منصوب گردید.یک نفر بعنوان مدیر وب

وري اطالعات شرح وظایف پرسنل مشخص و به آنان ابالغ گردید، که آتوسعه دانشگاه و نیاز روزافزون به خدمات فن به با توجه

ري به عنوان راهبر شبکه، آقاي مهندس اله سعیدي مسوول پورتال، آقاي مهندس حمید باقحشمتمهندس در این راستا آقاي 

الدین بادمستی بعنوان کارشناس پشتیبانی شبکه، آقاي محمد شهاب خالدي بعنوان مسوول اتوماسیون اداري منصوب صالح

  مگابیت درثانبه افزایش یافت. 12سرعت اینترنت به  88گردیدند. در ابتداي مهرماه 

وري اطالعات دانشگاه، سمت مدیریت را برعهده گرفت. در اواسط آمانی از گروه فن، آقاي مهندس صادق سلی89از ابتداي مهرماه 

وري سرورهاي آاکنون در واحد فنافزایش یافت. هم ثانیه مگابیت 20 به		دانشگاه اینترنت باند پهناي ،89	سال تحصیلی

 Mail  ،Web  ،DNS  ،DHCP  ،Accounting  ،Firewall  ،Cache ،Automation  ،Monitoring ،Active	متعدد

Directory و	تمامی به و باشدمی موجود... 		هادانشکده از یک هر و شودمی ارائه خدمات دانشگاه خارج و داخل در کاربران 

آوري فنباشد و کارشناس مسئول هاي آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی فعال میسایت

 در موجود کامپیوترهاي		تعداد همچنین	نمایند.ها خدمات الزم را به دانشجویان، اساتید و کارکنان ارائه میدانشکده اطالعات

  .متصلندبکه داخلی ش به هاآن اغلب و	رسدمی	هزار چندین به دانشگاه

اندازي شد و براي دانشگاه تنظیم و راه DNS ،سیم قرار گرفت، سه ناحیه از دانشگاه تحت پوشش اینترنت بی89از آغاز مهرماه 

 امکان با تغذیه سامانه اندازي راه. یافت اختصاص	هادانشکده آدرس تفکیک با		اساتید نیز فضاي اختصاصی تحت آدرس دانشگاه

 مختلف نقاط به سیمبی اینترنت توسعه	،)گلستان( جدید آموزش سامانه	رونیکی، سامانه جدید کتابخانه مرکزي،الکت پرداخت

 دانشگاه شبکه به فیبر با جدید فنی دانشکده هايساختمان		اتصال	تکمیلی، تحصیالت دانشجویان هايخوابگاه جمله از دانشگاه

هاي دانشگاه تحت میزبانی و آدرس اینترنتی دانشگاه و هاي برگزاري همایشیتساوب ایجاد	ها،ساختمان این شبکه اندازيراه و
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وري دانشگاه از مهرماه آاز اهم دستاوردهاي فن 90-91مگابیت در ثانیه در شروع سال تحصیلی  34به افزایش سرعت اینترنت 

  است. 90تا مهرماه  89

رعهده گرفتند. بوري اطالعات دانشگاه، سمت مدیریت را آروه فنگ اعضاي از	محمدي قاسم	، آقاي مهندس1390از اوایل پاییز 

جامع اصالحاتی  ايان به خدمات جدید و باالبردن کیفیت خدمات تالش شد از طریق پروژهبا توجه به نیاز روزافزون دانشگاهی

  در زیرساخت شبکه و خدمات آن انجام شود که این فرایند در حال حاظر در حال انجام است.

 ختمان تربیتهاي مهندسی و ساهاي دانشکده، سه خوابگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ساختمان1390از اوایل آذر ماه 

 ادامه در. شد بروز نآ محتواي و طراحی نو از انگلیسی بخش سایتوب ادامه در. گرفتند قرار سیمبی اینترنت پوشش تحت	بدنی 

  رفته و اصالح شد.گ قرار بازبینی مورد نیز فارسی بخش پورتال

هاي دانشجویان تحصیالت سازيهاي با توان باال براي امور مختلف بخصوص شبیهنظر به نیاز واحدهاي دانشگاه به سیستم

  فت.هاي دانشجویان قرار گرهاي مختلف دانشگاه و سایتتکمیلی، تعدادي سیستم جدید خریداري و در اختیار بخش

 اواخر از	رگزار شد. بوري آدر واحد فن 90انی دانش کارشناسان و اساتید، دوره لینوکس در بهمن ماه با توجه به نیاز به بروزرس

  	، سیستم صوت دیجیتال راه اندازي شد.IP بستر بر جدید خدمات ارائه به نیاز به توجه با و 1391 بهار

اکنون با جناب ممدیریت کنونی این واحد هآوري اطالعات دانشگاه در دانشکده ادبیات طبقه دوم واقع گردیده است. واحد فن

  باشد.می آقاي مهندس سعیدي

بر  هر دانشکده دانشجویانو کارکنان و  اساتیدامورات و  دهداجرایی انجام میاین واحد در سطح دانشگاه کارهاي عملیاتی و  

  8باشد. می دانشکده آنآوري اطالعات فن مسئولینعهده 

                                                        
  باشد:ها به صورت زیر میدانشکدهآوري اطالعات مستقر در اسامی مسئولین فن ٨

 :کارشناس مسئول دانشکده علوم پایه بهاره نوري 

 کارشناس مسئول دانشکده کشاورزي:  علی آزدیخواه 

 کارشناس مسئول دانشکده مهندسی: پناههیرو یزدان 

 کارشناس دانشکده علوم انسانی: سامان عبدخدا 

 هاي خارجیزبانکارشناس دانشکده ادبیات و : حمید هرس مالی 

 کارشناس دانشکده هنر و معماري: عرفان رحیمی  

 دانشکده منابع طبیعی کارشناس: کاوه وارانی  
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 آوري اطالعات دانشگاه:حد فناو شرح وظایف
 عات و ارتباطاتوري اطالآهاي مرتبط با فن، پشتیبانی و مدیریت طرحطراحی، مشاوره، اجرا، نظارت 

 هاي مربوطهاي و سرویسهاي رایانهتحلیل، طراحی، اجرا و مدیریت شبکه 

 افزاريافزارهاي کاربردي و امور سختمشاوره و پشتیبانی نرم 

 ل نظارت بر کیفیت خطوط اینترنت و امور دیتاوومس 

  هاي الکترونیکیمرتبط با آموزشپشتیبانی فنی امور 

 ي دانشگاههاي شبکهتوسعه و پشتیبانی زیرساخت 

 توسعه و پشتیبانی	اطالعات مدیریت 

 مشاوره و پشتیبانی فنی	مربوطه هايسایتوب و محتوي مدیریت افزارهاينرم و دانشگاه پورتال		 

 وري اطالعات استان و کشورآمشاوره فنی با مراکز فن 

 شوراي انفورماتیک دانشگاه مسئول دبیرخانه 

 وري دانشگاهآپیگیري و اجراي مصوبات شوراي فن 

 اطالعات وريآهاي جامع فنتدوین، طراحی و اجراي طرح  

 عبارتند از:ه توسط این واحد هاي ارائه شدسرویس
 :دروازه الکترونیکی دانشگاه کردستان  

از  ات الکترونیکیامکان ها واخبار، اطالعیه دسترسی به تمامیباشد که کردستان می سایت یا پورتال دانشگاهوب همان

  باشد.یر میمکان پذسامانه اطریق این 

  :شناسه دانشگاه کردستان 

هاي و کارگاه هاو در آزمایشگاه کامپیوتريهاي ها و در سایت(داخل دانشکده9شبکه سیمیدسترسی به اینترنت در براي 

  باشیم.نیازمند این شناسه می هاي دانشگاه)خوایگاهها و دانشکدهدانشگاه ( قابل استفاده در  10سیم)  و شبکه بیآموزشی

                                                        
9 Wired Networks 
10Wireless Networks 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن

  
 

  
SCI-BNOORI 12 

 

 می یس شبکه:  

 باشد.پذیر میمکاناها ها و کارگاهتی، کارکنان، سااساتیدهاي تمام دانشگاه یعنی تمام اتاق دسترسی به این شبکه در

 ها)ها و خوابگاهسیم (در دانشکدهبی شبکه:  

ان تعبیه شده هاي دانشجویها و خوابگاههاي هوشمند به اینترنت این شبکه در دانشکدهتاپ و گوشیبراي اتصال لپ

 است.

 11پست الکترونیکی: 

نشجویان تحصیالت دابراي و کارکنان در سطح دانشگاه و  اساتیددسترسی به سامانه پست الکترونیکی دانشگاه براي 

  ها امکان پذیر است.در سطح دانشکده تکمیلی

 ویروسآنتی:  

ارد به عنوان دقرار  ها لیست اولینهاي جهان و همیشه در ویروسآنتیویروس کسپراسکاي که یکی از قوي ترین آنتی

  باشد.خب دانشگاه میتمنویروس آنتی

 سیستم جامع آموزش 

  باشد.خابی دانشگاه براي سیستم آموزشی میتگلستان سیستم انسیستم جامع آموزش 

 :سیستم اتوماسیون اداري  

 باشد.اداري می مکاتباتسیستم  انتخاب دانشگاه براي فرزین

 هاي کامپیوتري:سایت 

  وجود دارد. مختلفیهاي سایت آن دانشکدههاي آموزشی در هر دانشکده بسته به نوع فضا و نیازمندي

 هاي پرسنلی:سامانه  

  قرار دارد. ین مجموعهدر امخصوص پرسنل اداري پرکاربرد  یهاي الکترونیکتمامی سامانه

 هاي دانشجویی:سامانه  

  قرار دارد. ین مجموعهدر ادانشجویان پرکاربرد  یلکترونیکهاي اتمامی سامانه

                                                        
11 Email 
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 دروازه الکترونیکی دانشگاه کردستان:

ها حتی وب سایت که دباشنن مییزیوترین رسانه بعد از تلوها مهمشود، وب سایتدر دنیاي امروز که عصر ارتباطات نامیده می

و ارزش این رسانه در مراکز آموزش عالی بسیار  اندههاي اخیر براي بسیاري از مردم جهان تبدیل به رسانه اول شددر سال

کردستان، دانشگاه  هبی که اولین قدم بعد از ورورد فیزیککردستان کترونیکی دانشگاه لدروازه اباشد و اما ملموس و قابل مشهود می

هاي و کارکنان) و سامانه اساتیدهاي پرسنلی(براي سامانهو  تمامی امکانات الکترونیکی ها وعیهبه تمامی اخبار، اطال براي دسترسی

   باشد.می https://uok.ac.ir/fa.aspxدر آدرس  باشیدمی آننیازمند آشنایی و شناخت  دانشجویی

باشد و به ها نیاز به اتصال به اینترنت نمیهاي آموزشی و آزمایشگاهها و در سایتدانشکدهبراي دسترسی به این وب سایت در 

  صورت محلی و بدون اتصال به اینترنت به آن دسترسی دارید.

  
  "1شکل شماره "

عالی در  نیز توجه بیشتر به آموزش ها و موسسات آموزش عالی در چند دهه اخیر در سطح جهان وافزایش روزافزون دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالی را بیش از پیش برجسته ساخته است. به میان کشورهاي در حال توسعه، موضوع رقابت میان دانشگاه

نیز تبادل استاد و دانشجو  المللی وهاي تحقیقاتی ملی و بینها و طرحها در عرصه جذب دانشجو، گرانتدانشگاه عبارت دیگر،
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المللی هستند. از این ها از این طریق به دنبال جذب اعتبارات مالی ملی و بینهستند و بسیاري از آندر حال رقابت با یکدیگر 

هاي متعدد و نظام رسد و بر همین اساس در دهه اخیرها مهم به نظر میبندي دانشگاهبراي ارزیابی و رتبه رو، وجود معیاري

ها روساي اغلب دانشگاه توجه به اهمیت جذب دانشجو و بودجه، اند. باي شدهسازبندي دانشگاهی طراحی، اجرا و پیادهمتنوع رتبه

ها پایش بندي دانشگاهی بوده و مرتبا جایگاه دانشگاه خود رادر این نظامهاي رتبهدر دنیا به دنبال بهبود رتبه خود در این نظام

  . کنندو رصد می

 اندازه و حجم وب سایت موسسههاي آن باشد که یکی از شاخصمی وبومتریک هايشاخصهاي مهم در این امر از جمله شاخص

  باشد که این امر در این واحد مورد توجه قرار گرفته و سعی در بهبود و توسعه آن نموده است.می

  وظایف:

  باشد:نام برد موارد زیر می هادانشگاه و به طبع آن در دانشکدهتوان در مدیریت پورتال از جمله مواردي را که می

 پشتیبانی 

  تأمین محتوي 

 هاي پورتال دانشکدهروزرسانی تمام بخشبه  

  ،هاي آموزشی داخلی در پورتالکنفرانس، رویدادها، فرمقرار دادن اخبار 

 درج اطالعیه ها و فراخوان هاي مختلف  

 ن:شناسه دانشگاه کردستا

  :شناسه دانشگاه کردستان تعریف

ها از اینترنت و همچنین حساسیت در نحوه استفاده صحیح و بدون اختالل افزون و اجتناب ناپذیر دانشگاهاستفاده روزبا توجه به 

افزار مدیریتی خوب از این شبکه جهانی و همچنین جلوگیري از کاهش سرعت اینترنت در شبکه که معموال بعلت عدم وجود نرم

باشد هاي زیادي میرا که داراي قابلیت IBsngآید، دانشگاه کردستان براي رفع این مشکل سیستم مدیریتی می بوجود کارآمد و

مخصوص دانشگاه براي اساتید، کارمندان،  VPNدر نظر گرفته است در واقع این سیستم براي دسترسی به اینترنت از طریق 

  باشد. موجود می ها و ...، کارگاههاسایتدانشجویان، 

کاربري و رمز عبور داریم که این همان شناسه دانشگاه کردستان دانشگاه نیاز به نام VPNال براي اتصال به اینترنت از طریق ح

 (براي اساتید و کارکنان) و اطالعات پرسنلی در برگیرنده اطالعاتکدي است که باشد در واقع شناسه دانشگاه کردستان می
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و براي هر فرد منحصر بفرد باشد و رشته و مقطع تحصیلی وي می نام و نام خانوادگی چونهم افراد (براي دانشجویان) زشیآمو

دانشگاه ، استفاده از شناسه کردستاندر دانشگاه  سیمیسیمی و بیاست، طبق قوانین دانشگاه جهت دسترسی به اینترنت 

  .باشدالزامی می کردستان

  دانشگاه کردستان:مراحل ایجاد شناسه 

  :و کارکنان) اساتیدپرسنل اداري (

شناسه دانشگاه با آوري اطالعات آن واحد به مسئول فن دانشگاه )و کارکنان اساتید(بعد از درخواست هر کدام از پرسنل اداري 

  :مشخصات

  خانوادگی+ نام0اول اسم +نام کاربري: 

  یا رمز دلخواه رمز عبور: کد ملی

  شود.ساخته می

  مثال:به عنوان  

b.noori 

  :( تمامی مقاطع تحصیلی)دانشجویان

 يآوربعد از ثبت نام نهایی دانشجویان و ثبت در سامانه گلستان لیست دانشجویان ثبت نام شده استخراج شده و توسط واحد فن

   :ت هر دانشکده براي هر دانشجویی شناسه دانشگاه با مشخصاتااطالع

  دانشجویینام کاربري: شماره 

  رمز عبور: کد ملی

  .شوداخته میس

مثال کد  نیند به عنواز عبور خود را بدون صفر وارد نماباشد باید رمهاي که صفر در اول آنها میحائز اهمیت است که کد ملی

  را وارد نمایند. 3589746باید رمز عبور   003589746ملی 

 :جزئیات و قوانین سرویس حجمی

هاي اینترنت دانشگاه و همچنین مدیریت پهناي باند دانشگاه رساند به منظور ارتقاء سرویسبه اطالع تمامی کاربران محترم می

  .باشدباشد. جزئیات و قوانین سرویس حجمی مطابق جدول زیر میمندي کاربران از اینترنت به صورت حجمی مینحوه بهره

 باشد که بعد از دریافت شناسه دانشگاه سریعا به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید.تاکید بسیاري بر این امر می  
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  شودها صفر و مجدداً بر اساس اعداد جدول تنظیم میاعتبار تمامی سرویس روزدر انتهاي هر. 

 باشدبعدي میسر نمی روزهايسازي حجم و استفاده حجم باقیمانده در امکان ذخیره.  

  دانشجویان مقدور  باشد اما برايمسیر می و کارکنان) اساتید( پرسنل اداري روي دو دستگاه براياتصال همزمان بر

 باشد.نمی

  ،براي شارژ مجدد آن باید یک شبانه روز منتظر بمانید.در صورت اتمام ترافیک تخصیص یافته به کاربر 

  حجم دانلود  نوع کاربر

 G 8  اساتید 

 G 4  کارکنان

 G 2 پسادکترا

 G 2 دکترادانشجویان 

 G 1 انشجویان کارشناسی ارشدد

 M 600  دانشجویان کارشناسی

  " 1جدول شماره "

یا به  مراجعه نماید  http://ibsng.uok.ac.ir/IBSng/user/	تواند به آدرسکاربر براي آگاهی از اطالعات حجم مصرفی می

  .کلیک نماید دانشگاه اینترنت کاربرانروي سامانه بر نموده و در قسمت خدمات الکترونیک مراجعه وب سایت دانشگاه 

   
  "2شکل شماره "
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 .باشدمی دانشگاهو رمز عبور شناسه  دانشگاهو رمز عبور، شناسه در باکس اولی یعنی ورود کاربران اینترنتی، نام کاربر 

  دانشکده مراجعه نمایید. وري اطالعات خود درآبه کارشناس مستقر در واحد فندرصورت بروز هرگونه مشکل یا سوالی 

  تغییر رمز عبور شناسه دانشگاه کردستان:

مسئولیت سوء استفاده از شناسه کاربري به واسطه  به عهده اوست. کاربرهر  شناسه دانشگاه حفظ و نگهداري رمز عبور

بعد از فعال شدن گردد . لذا توصیه میاست کاربرداشتن رمز عبور، مستقیما متوجه شخص انگاري در خصوصی نگهسهل

  د.نضمن تغییر رمز عبور از در اختیار قرار دادن مشخصات خود به دیگران جداً خودداري نمای کاربرانشناسه دانشگاه، 

 مراجعه نماید  /http://ibsng.uok.ac.ir/IBSng/user	به آدرس تواند مستقیماتعییر رمز عبور خود میکاربر براي 

  کلیک نماید. دانشگاه اینترنت کاربراننموده و در قسمت خدمات الکترونیک بر روي سامانه مراجعه یا به وب سایت دانشگاه 

   
  " 3شکل شماره  "

را وارد  باشدمی دانشگاهو رمز عبور شناسه  دانشگاهو رمز عبور، شناسه در باکس اولی یعنی ورود کاربران اینترنتی، نام کاربر 

  نمایید.
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  " 4شکل شماره  "

اکنون خود را وارد نمایید قدیم، رمز هماي زیر آمده، در باکس رمز عبور در صفحه آمده با کلیک بر روي تغییر رمز عبور، صفحه

  کلیک نمایید. okو در باکس رمز عبور جدید، رمز جدید خود را وارد نمایید، سپس بر روي دکمه 

  
  "  5شکل شماره "

 سیمی: شبکه
در  براي دانشجویان عمدتا اداري بعد از استقرار فیزیکی میسر است ودسترسی به این شبکه در دانشگاه براي تمامی پرسنل 

هاي پرسنلی و دانشجویی در محیط دانشگاه بدون پذیر است و دسترسی به تمام سامانه امکانها ها و آزمایشگاههگاها و کارسایت

 هاتیه در ساباشد، کدانشگاه می صمخصو VPNنیازمند دریافت  پذیر است و براي دسترسی به اینترنتاتصال به اینترنت امکان

  اند.ها قرار دادهن را بر روي سیستمآهر دانشکده  آوري اطالعاتمسئولین فن، هاو کارگاه
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VPN :براي ویندوز  

به بخش سپس و  نماییدمراجعه  https://uok.ac.ir/fa.aspx آدرسوب سایت دانشگاه، یعنی دانشگاه به  VPNیافت براي در

آوري اطالعات را انتخاب نمایید در و در سمت چپ منوها، منوي فن رویدي در قسمت خدمات الکترونیک هاي دانشجوسامانه

فایل  این صفحه، در قسمت فایلهاي ضروري انتخاب نمایید، را هاي مفیدراهنماي کاربران و فایلهاي این واحد، لینک لینک

VPN Connection For Windows .را دانلود نمایید  

  
  "   6 شکل شماره"

  قرار داده و براي اجراي برنامه دو بار بر روي فایل مذکور کلیک نمایید.فایل مذکور را بر روي دسکتاپ خود 

  
  "  7شکل شماره "

  کلیک نمایید. connectدر صفحه اي ایجاد شده بر روي دکمه 
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  " 8شکل شماره  "

کلیک   Connectو نهایتا بر روي دکمه  وارد نمایید passwordو  usernameو رمز عبور خود را در قسمت  نام کاربري

   .نمایید

  : براي لینوکس VPN دریافت

براي دسترسی  باشد و بایدتر از نسخه ویندوزي میی متفاوتمک Ubuntuنسخه   12عامل لینوکساتصال به اینترنت در سیستم

  کنیم.را ساخت. براي این منظور مراحل زیر را طی می VPNبه اینترنت 

  ابتدا از اتصال سیستم خود به شبکه داخلی اطمینان حاصل نمایید.

  
  " 9شکل شماره  "

                                                        
12 Linux 
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 Wiredرا انتخاب نمایید و از طریق گزینه  Wired Connectionسپس بر روي کارت شبکه خود کلیک نمایید و گزینه 

Setting .وارد تنظیمات شبکه سیمی خود شوید  

  
  " 10شکل شماره  "

را   VPNي + کنار ي باز شده در سمت راست دکمهکلیک نمایید و در صفحه  Networkوي زبانه ري باز شده بر در صفحه

  انتخاب نمایید.
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  " 11شکل شماره  "

  را انتخاب نمایید. point-to-point protocol (PPP)، گزینه Add VPNي حاال در صفحه
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  " 12شکل شماره  "

  دهید.انجام به صورت زیر ، را VPN تنظیماتي آمده در صفحه 

  در قسمتName  اسمی اختیاري برايVPN  گیرید.بخود در نظر 

  در قسمتGateway را وارد نمایید. 172.16.100.5، آدرس 

  در قسمتusrname خود را وارد نمایید. 13نام کاربري 

  در قسمتpasswordباشد)، رمز عبور خود را وارد نمایید(اختیاري می. 

  اگر گزینهshow password شود.را انتخاب نمایید رمز عبور شما نشان داده می 

  نمایید. انتخابرا  Applyبعد از مراحل باال دکمه 

  
  " 13شکل شماره  "

  

                                                        
  نام کاربري شناسه دانشگاه کردستان 13
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 Connectگزینه  ،اتصال به اینترنت، با کلیک بروي کارت شبکهباشد. حاال براي ساخته شده است و قابل استفاده می VPNاکنون 

وارد کردن  شود که از شما درخواست رمز عبور را دارد که بااي باز میبراي شما ایجاد شده است که با کلیک بر روي آن صفحه

  رمز عبور خود، شما به اینترنت اتصال پیدا می کنید.

  
  " 14شکل شماره  "

  
  " 15شکل شماره  "
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  کارهاي آن:خطاهاي متداول شناسه دانشگاه کردستان و راه

 .گردد ظاهر صفحه روي بر زیر خطاهاياز  یکی خود عبور کلمه و کاربري نام ورود از پس است ممکن

  :691یا   629خطاي  -1
 دوي هر یا دو این از یکی شود،می ظاهر خطا این که زمانی و شماست	کلمه کاربري و رمز عبور	این خطا مربوط به شناسایی

  اشتباه می باشد. آنها

  
  " 16شکل شماره  "

  

  
  " 17شکل شماره  "



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  براي رفع این خطا :
  

  :لت زیر باشدع 2تواند به یکی از اید. که این میخود را بطور صحیح وارد نکرده کلمه عبور و کاربري نام  

      :14شکال در نام کاربري)  االف

 نخورده باشد. 15که قبل و بعد از نام کاربري فاصله دقت داشته باشید 

 در تماي اکانتها فرمت به صورت 

  خانوادگی + نام . اول اسم+

  باشد.می

  مثال:

b.noori 

  باشدباشد و به حروف کوچک و بزرگ حساس میمیحروف کوچک  ها باکاربرينامتمامی. 

 :شکال در رمز عبورا )ب

  به دلیل روشن بودن کلید Caps Lockقبل از  درصفحه کلید، تایپ رمز شما با حروف بزرگ بوده است. که الزم است

 .خود اطمینان حاصل نماییدCaps Lock ورود رمز عبور خود، از خاموش بودن کلید 

 صفحه کلید شما در حالت فارسی قرار دارد.  

 یا ممکن .اید اتصال خود را قطع کنیداید و فراموش کردهممکن است قبالً  از طریق سیستم دیگري به اینترنت متصل شده )

 16است به شبکه وایرلس متصل شده باشید).

    باشدممکن است شخص دیگري که پسورد شما را دارد مشغول استفاده از نام کاربري شما می.		  

 مام، یراي شارژ باشد و در صورت اتتمام شدن حجم دانلود شما، هر کاربري محدود به میزان حجم دانلودي در طول روز می

  مجدد آن باید یک شبانه روز منتظر بمانید.

  اید، برايفراموش کردهدر صورتی که رمز خود را	Reset	ًدانشکده وري اطالعاتآبه مرکز فن کردن رمز خود، شخصا  

 .نماییدمراجعه 

                                                        
  باشد.این اشکال براي پرسنل اداري(اعضاي هیات علمی و کارکنان) می ١٤

15 Space 
  باشد.براي پرسنل اداري(اعضاي هیات علمی و کارکنان) می  ١٦



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  : 800یا  868خطاي  -2

  
  " 18شکل شماره  "

  :ز دالئل زیر باشداو ممکن است به یکی باشد می اشکال در برقراري ارتباط با سرورمعنی وجود به   800یا  868خطاي 

بر روي را  باشد. که دراین حالت شکلنود) قطع می و چه در محل پریز caseارتباط کابل شما (چه در پشت  الف)

  .خود مشاهده خواهید کرد 17وظیفه نوار

  
  " 19شکل شماره  "

  : آن حل براي
  و پریزنود را چک کنید.  Caseاتصاالت کابل واقع درپشت

                                                        
17 Taskbar 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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برروي آیکن شبکه واقع  اگر پس از کنترل کابل و اطمینان از اتصال صحیح کابل همچنان عالمت ضربدر قرمز رنگ 

  تماس بگیرید. وري اطالعاتآفنمسئول ویندوزتان باقی بود با  Taskbarدر نوار

باشد شما کانکت میکه مودم شما روشن و چشمک زن است(در پشت کیس) این بدین معنی است که مودم در صورتی ب)

  باشد. و قطعی بدلیل مشکالت شبکه داخلی می

  :کارت شبکه سیستم شما باشد که براي رفع آن بایستی مراحل زیر را طی کنیدشدن  Disableو این شاید بدلیل 

 اول روش:  

  نماییم.را باز می Open network and sharing centerي ، گزینهبا کلیک کردن بر روي آیکون 

  
  " 20شکل شماره  "

  .کلیک نماییدکه در سمت راست پنجره قرار دارد  Change adapter settingsروي لینک 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 21شکل شماره  "

 انتخاب نمایید.را  Disableواقع در پنجره ظاهر شده کلیک راست نمایید و گزینه  Local area connectionsبر روي 

  
  "  22شکل شماره "

 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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لیک راست نمایید و ک Local area connectionsبار دیگر بر روي  کردن کارت شبکه،Disable بعد از اتمام مراحل

  نمایید.را انتخاب  Enableگزینه 

  
  " 23شکل شماره  "

  :روش دوم  

  نمایید.را انتخاب   Manageگزینه کلیک راست نمایید و  Computer Myبر روي  startازمنوي  



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 24شکل شماره  "

  کلیک نمایید. Device managerي ي باز شده بر روي گزینهچپ پنجرهدر قسمت 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 25شکل شماره  "

هاي هاي آن که همان کارت شبکهکلیک کرده و تا زیر مجموعه Network adaptersدر سمت راست بر روي زبانه 

را  Disableباشند را نمایش دهد، سپس بر روي کارت شبکه راست کلیک نموده و گزینه موجود بر روي سیستم می

  انتخاب نمایید.

  
  "  26 شکل شماره"

 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  را انتخاب نمایید.  Enableشدن کارت شبکه مجداً بر روي آن کلیک راست نموده و گزینه  Disableبعد از اتمام عملیات  

  
  " 27شکل شماره  "

روي سیستم شماست که باعث عدم اتصال به سرور 	نادرست IP	علت ظاهر شدن این خطا بخاطر داشتنج) گاهی اوقات نیز 

  .شودمی

  
  " 28شکل شماره  "



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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 : حالتبراي رفع این 

را   Network and sharing centerعبارت  Search programs and files در کادر   Startدر منوي

 تایپ و آن را باز نمایید. (شکل باال)

 کلیک نمایید.  Change adapter settingبر روي 

  
  "  29شکل شماره "

 
 را انتخاب نمایید.  Properties راست کلیک نمایید و گزینه  Local area connectionحال بر روي



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  "  30شکل شماره "

 
  

را در  Propertiesکلیک نمایید و سپس دکمه   Internet protocol version 4ي باز شده بر رويدر پنجره
 پنجره موجود انتخاب نمایید.



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  "  31شکل شماره "

 
 Option an IPهاي یعنی گزینهباشد،  اتوماتیک شما حتما در حالت IPدر اینجا مطمئن شوید که تنظیمات حال 

address automatically   وObtain DNS server address automatically   را انتخاب نمایید و

 کلیک نمایید. را  OK يسپس دکمه



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 32شکل شماره  "

 

 را کلیک نمایید. Close يبعد از بسته شدن پنجره فوق، در پنجره موجود دکمه



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 33شکل شماره  "

 
تماس  دانشکده خود آوريشود، با مسئول فنمشاهده می 868چنانچه پس از انجام مراحل باال، هنوز خطاي

  بگیرید.

Disable  و Enable   :کردن کارت شبکه  
 یک بار کارت شبکه شته باشیدندا داما آن ارتباطی را که انتظار داری باشیدهر گاه تمام موارد ارتباطی را درست تنظیم کرده 

  . شودنمایید مشکل حل می  enable	و  disable	راسیستم خود 

Disable  و Enable   سیمی: کردن کارت شبکه  
از زیر مجموعه خطاهاي متداول   800یا  868توضیح این قسمت دقیقا مشابه روش اول و روش دوم قسمت ب  از خطاي 

 باشد.کارهاي آن میشناسه دانشگاه کردستان و راه

Disable  و Enable   کردن کارت شبکه Wireless :  
   Enable و  Disableباشد براي دارید و اتصال شما از طریق این شبکه می سیمبیاگر در سیستم خود کارت شبکه 

  موارد زیر را اعمال نمایید. سیمبی کردن کارت شبکه



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  نماییم.را باز می Open network and sharing centerي ، گزینهبا کلیک کردن بر روي آیکون 

  
  " 34شکل شماره  "

  .کلیک نمایید که در سمت راست پنجره قرار دارد Change adapter settingsبر روي لینک  

  
  "  35شکل شماره "

  

 را انتخاب نمایید. Disableکلیک راست نمایید و گزینه  Wireless network connection  آنگاه بر روي 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  "  36شکل شماره "

  

 را انتخاب نمایید.  Enableکلیک راست نمایید و گزینه   Wireless network connectionحال بار دیگر بر روي



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 37شکل شماره  "

  
 :)Wireless(بی سیم شبکه

ر در دانشگاه نیز این دسترسی قهاي مستباشد. در خوابگاهامکان پذیر می سیمبی شبکهها دسترسی به در تمامی دانشکده

و فرشته و براي تمامی  بهارانکوثر،  دخترانه ايهي بیرون از دانشگاه براي خوابگاههاهخوابگا و در باشدمیپذیر امکان

  باشد.می ذیرپخوابگاههاي پسرانه این دسترسی امکان

اشد، با روشن کردن دکمه وایرلس دستگاه خود، به صورت اتوماتیک بدانشگاه بسیار آسان می سیمشبکه بیبه  دسترسی

 سیمشبکه بیتوانید به دانشگاه کردستان میید که با وارد کردن اطالعات شناسه آصفحه نام کاربري و رمز عبور باال می

  دسترسی پیدا کنید.



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 38شکل شماره  "

 http://wifi.uok.ac.irیک مرورگر خود را باز نموده و آدرس به صورت اتوماتیک،  Loginدر صورت عدم نمایش صفحه 

قرار دارد که امکان دسترسی  ، یا آنتی ویروس بر روي سیستم شماایدرا تایپ نموده، اگر باز هم این صفحه را مشاهده ننموده

  .بر روي سیستم قرار دارد خوانی نداردن آدرس همیر خاصی که با اافزانرماینکه  دهد یابه این صفحه را به شما نمی

  اتصال خود را قطع نمایید.  thttp://wifi.uok.ac.ir/logou آدرسرفتن به  با سیمبیبعد از اتمام کار خود در شبکه 

  :هاي ویندوزيسیم در دستگاهاتصال به شبکه بی

 خود اطمینان حاصل فرمایید.  سیمبیبراي این کار ابتدا از روشن بودن یا فعال بودن کارت شبکه 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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 " 39شکل شماره  "

 . نماییدرا انتخاب  UoKهاي در دسترس  در مرحله بعد در لیست شبکه

  
 " 40شکل شماره  "

  نمایید.کلیک  connectبر روي دکمه 

  
 " 41شکل شماره  "



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  نمایید.بعد از اتصال ارتباط یکی از مرورگرهاي موجود بر روي کامپیوتر خود را اجرا  

  
  " 42شکل شماره  "

  . نمایید تایپرا  http://wifi.uok.ac.ir انتخابی، آدرس بار مرورگر در قسمت آدرس

  
 " 43شکل شماره  "

بر روي دکمه  نمایید و سپسخود را وارد کاربري و رمز عبور نام باالمطابق شکل  login page صفحه پس از باز شدن

OK  نماییدکلیک . 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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 " 44شکل شماره  "

 اتصال شما به اینترنت برقرار خواهد شد.  شناسه دانشگاهدر صورت درست وارد کردن 

هاي دیگر باید بار دیگر یکی از مرورگرها هگوشی یا دستگابراي خارج شدن از حساب کاربري خود و استفاده از آن بر روي 

 . نماییدوارد در نوار آدرس بار مرورگر خود  را http://wifi.uok.ac.ir را اجرا کرده و آدرس

  
  " 45شکل شماره  "

 . نماییدکلیک  log off دکمه براي خروج بر روي



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 46شکل شماره  "

   هاي مختلف:عاملسیستمبر روي  دانشگاه کردستانسازي شناسه ذخیره  نحوه

  ویندوز:

  :Google chromeمرورگر 

  

کلیک نمایید سپس  ، در سمت راست مرورگر بر روي آیکون خود را باز نمایید Google Chromeمرورگر 

   را انتخاب نمایید.  settingگزینه 

 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 47شکل شماره  "

 
کلیک نمایید، بعد از کلیک بر روي این منو در سمت راست  Auto fillدر سمت چپ بر روي منوي در صفحه باز شده، 

  را انتخاب نمایید. Passwordگزینه 

  

  



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 48شکل شماره  "

  

  را روشن نمایید. Offer to save passwordsي باز شده دکمه کنار گزینه حال در صفحه

  

  



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 49شکل شماره  "

اي که نیازمند نام کاربري و رمز عبور باشد، از شما سوالی مبنی بعد از اتمام این کار شما در صورت وارد شدن به هر سامانه

اطالعات کاربري شما  Save Passwordشود که با کلیک بر روي گزینه سازي اطالعات وارد شده پرسیده میبر ذخیره

  بار بعدي براي استفاده از سامانه مذکور نیازي به وارد کردن رمز عبور خود ندارید. .شودذخیره می



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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" 50شکل شماره  "  

 
اگر بعد از ذخیره کردن رمز عبور خود تمایل به پاکسازي داشتید، مراحل باال را تکرار نمایید این بار به پایین صفحه آمده 

  نام کاربري و رمزعبور ذخیره شده براي سایت دلخواه خود را پاك نمایید. Removeو مطابق شکل با کلیک بر روي دکمه 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 51شکل شماره  "

  
  " 52شکل شماره  "



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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و یا اشتباهاً سازي از شما پرسیده نشد بر ذخیره یمبنسوالی  اطالعات کاربري خود،درصورتی که پس از وارد کردن 

پاك توانید با کلیک برروي دکمه ضربدر در شکل زیر آدرس سایت مورد نظر را میید، اهرا انتخاب نمود  Neverگزینه

  شود.شوید سوال ذخیره شده اطالعات کاربري از شما پرسیده می، با ابن کار اگر مجدا وارد این سایت نمایید

  
  " 53شکل شماره  "

  :Frefox مرورگر 

  
  

  Option  کلیک نمایید سپس گزینه  خود را باز نمایید، در سمت راست مرورگر بر روي آیکون  FireFoxمرورگر 

  کلیک نمایید. Privacy & Securityرا انتخاب نمایید و در سمت چپ در منوهاي باز شده بر روي 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 54شکل شماره  "

سازي اطالعات کاربري را براي تمامی توانید ذخیرهمیهاي زیر با انتخاب تیک Login and Passwordدر قسمت 

  ها فعال نمایید.سایت

 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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  " 55شکل شماره  "

  
نام کاربري و رمز عبور باشد، از شما سوالی مبنی  اي که نیازمندبعد از اتمام این کار شما در صورت وارد شدن به هر سامانه

اطالعات کاربري شما  Save Passwordشود که با کلیک بر روي گزینه سازي اطالعات وارد شده پرسیده میهبر ذخیر

   بار بعدي براي استفاده از سامانه مذکور نیازي به وارد کردن رمز عبور خود ندارید. .شودذخیره می

اي آمده بر روي ره کردن رمز عبور خود تمایل به پاکسازي داشتید، مراحل باال را تکرار نمایید، در صفحهاگر بعد از ذخی

و  نمایید انتخابي آمده در سمت چپ آدرس وب سایت موردنظر را کلیک نمایید، در صفحه Saved Loginsي دکمه

وب سایت انتخاب شده را توانید مشخصات ذخیره شده براي می Deleteبعد از انتخاب در سمت راست بر روي دکمه 

  پاك نمایید.
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  " 56شکل شماره  "

و یا اشتباهاً سازي از شما پرسیده نشد مبنی بر ذخیرهسوالی اطالعات کاربري خود، درصورتی که پس از وارد کردن 

آمده است کلیک نمایید، بعد از کلیک در شکل زیر که  Exceptionsبرروي دکمه ید، اهرا انتخاب نمود  Neverگزینه

انتخاب نمایید  را Remove All WebSitesي ي ایجاد شده، وب سایت مورد نظر را انتخاب نمایید و دکمهدر صفحه

  را انتخاب نمایید. Save Changeشدن تغییرات انجام شده، دکمه و در نهایت براي ثبت
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  " 57شکل شماره  "

  

   
  " 58شکل شماره  "
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  :Operaمرورگر 
 

 

  

را   settingکلیک نمایید سپس گزینه  خود را باز نمایید، در سمت راست مرورگر بر روي آیکون   Operaمرورگر 

را انتخاب نمایید و در زبانه  Privacy and Securityدر سمت چپ منوي  settingي سپس در صفحه انتخاب نمایید.

  .را انتخاب نمایید Passwordsي ي آن گزینهو در زیر مجموعه Autoafillباز شده در سمت راست منوي 

  " 59شکل شماره  "
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  را روشن نمایید. Offer to save passwordsي باز شده دکمه کنار گزینه حال در صفحه

شما سوالی مبنی اي که نیازمند نام کاربري و رمز عبور باشد، از بعد از اتمام این کار شما در صورت وارد شدن به هر سامانه

اطالعات کاربري  Save Passwordشود که با کلیک بر روي گزینه بر ذخیره سازي اطالعات وارد شده پرسیده می

  شود . بار بعدي براي استفاده از سامانه مذکور نیازي به وارد کردن رمز عبور خود ندارید.شما ذخیره می

 Saved Passwordاکسازي داشتید، در مسیر گفته شده به قسمت اگر بعد از ذخیره کردن رمز عبور خود تمایل به پ

  ه سات دلخواه خود را پاك نمایید.رفته و اطالعات مربوط ب

و یا اشتباهاً د وسازي از شما پرسیده نشمبنی بر ذخیرهسوالی اطالعات کاربري خود، درصورتی که پس از وارد کردن 

رفته و با کلیک بر روي  Never Savedدر همین مسیر به زیر مجموعه توانید میید، اهرا انتخاب نمود  Neverگزینه

  سوال نمایید.تا براي ورود بعدي از شما مجدا  پاك نماییدرا عالمت ضربدر در کنار نام سایت دلخواهتان، آدرس سایت 

  " 60شکل شماره  "
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  :Internet Explorerمرورگر 

  
 

را انتخاب  Internet Optionگزینه  Toolsخود را باز نمایید، و بر روي نوار ابزار  Internet Explorerمرورگر 

 نمایید.

 

 " 61شکل شماره  "

، تیک نام برده ي و در صفحه را کلیک نمایید Settingدکمه  AutoComplete، در زیر مجموعه Contentدر زبانه 

  کلیک نمایید. okرا انتخاب نمایید و بر روي دکمه  Ask me before saving passwordگزینه 
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  " 62شکل شماره  "

  :safariمرورگر 

  
  

 را انتخاب نمایید.  Preferencesگزینه  Editخود را باز نمایید، و در منوي  Operمرورگر 
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  " 63شکل شماره  "

را فعال  user names and passwordsرا انتخاب نمایید و سپس تیک گزینه  autofillي باز شده، گزینه در صفحه
  نمایید 

 
  " 64شکل شماره  "

 
اي که نیازمند نام کاربري و رمز عبور باشد، از شما سوالی مبنی بعد از اتمام این کار شما در صورت وارد شدن به هر سامانه

اطالعات کاربري  Save Passwordشود که با کلیک بر روي گزینه بر ذخیره سازي اطالعات وارد شده پرسیده می

  بار بعدي براي استفاده از سامانه مذکور نیازي به وارد کردن رمز عبور خود ندارید. .شودشما ذخیره می
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کلیک  Editاگر بعد از ذخیره کردن رمز عبور خود تمایل به پاکسازي داشتید، مراحل باال را تکرار نمایید بر روي دکمه 

را انتخاب نمایید به این  Removeآدرس وب سایت موردنظر دکمه  انتخاباده شده با ي نمایش دنمایید و در صفحه

  اید.طریق نام کاربري و رمزعبور ذخیره شده براي سایت دلخواه خود را پاك نموده

 

  " 65شکل شماره  "

  اندروید:
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را انتخاب نمایید.  Settingعامل اندروید، مرورگر خود را باز نمایید و سپس گزینه تمسسازي رمزعبور بر روي سیبراي فعال

  فعال نمایید.را  Save Passwordگزینه آمده تیک  عهمجمو زیر در

    
 " 66شکل شماره  "

IOS :  

  
دستگاه خود رفته و   Setting  به ، IOSهاي با سیتم عامل سیستمبر روي  رمزعبورسازي گزینه ذخیره جهت فعال

   را انتخاب نمایید. Safariسپس گزینه 
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  " 67شکل شماره  "

  را انتخاب نمایید.  Passwordsگزینه  ي آمده،در صفحه Safariبا کلیک بر روي 

  
  " 68شکل شماره  "

 

  نمایید.را فعال  Name and Passwords يي آمده گزینهو در صفحه 
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  " 69شکل شماره  "

س از وارد کردن نام کاربري و کلمه عبور سوالی مبنی بر ذخیره کردن اطالعات وارد شده پبعد از انجام تنظیمات فوق 

  گیرد. ذخیره صورت می Save Passwordشود که با زدن دکمه پرسیده می

 
  " 70شکل شماره  "
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:کارکنان و دانشجویان) -(دو ایمیل سرور اساتید پست الکترونیکی      
 

  
  " 71شکل شماره  "

و در هر دانشکده به صورت دو سرور  شود ولی مدیریت آن در سطح دانشگاه پراکنده استین سرویس به طور مرکزي ارائه میا

تمرکز مدیریت در و پرسنل کمتر با کارایی بیشتري  شود و این امر براي داشتناساتید و دانشجو مدیریت می -کارکنان 

  . باشدکنندگان میها و رفع نیاز سریع مراجعهدانشکده

ترین راه ارتباط آکادمیک افراد با خارج دانشگاه، در میان کاربران داراي اهمیت ویژه است، بنابراین پست الکترونیک به عنوان مهم

 ي که از طرف مرکز کامپیوتر دانشگاه ارائه شدهدر ارائه آن اهمیت بیشتري به پایداري سیستم داده شده است. در طرح جدید

  اساتید و دانشجو صورت گرفته است. -کارکنان است جداسازي سرور ایمیل به دو سرور

ها(هم در این سرورها قابلیتی براي انتقال ایمیل به سرورهاي دیگر، مشاهده میزان فضاي استفاده شده براي هر کاریر، تعداد ایمیل

send  و همrecive(کردن و ... وجود دارد.، توانایی بالك  

  وظایف:

 گیرد:از جمله اموري که بصورت جداگانه در این دو سرور صورت می

  و کارکنان و دانشجویان تحصیالت تکمیلیایجاد حساب کاربري براي اساتید 

 هاي بعنوان مثال هر دانشجوي تحصیالت تکمیلی در گروه(هاي مورد نظر خودقرار دادن هر حساب کاربري در گروه
 .گیرد)رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سال ورود قرار می
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  دانشجویانارسال حساب کاربري و موارد دسترسی به ایمیل سرور به ایمیل تمامی 

  بررسی گزارشات 

 هاي مختلفایجاد گروه براي دسترسی 

 حذف دانشجویان فارغ التحصیل 

 آوري اطالعات دانشگاهبررسی مشکالت و در صورت عدم رفع پیگیري از طریق واحد فن 

  مراحل ساخت حساب کاربري:

ساخت ساخت حساب کاربري  باشد که برايو کارکنان) یکسان می اساتیدپست الکترونیکی پرسنل دانشگاه ( سامانه

انجام آنان و تایید مقام مافوق  یو براي کارکنان با درخواست کتب اساتیدبراي پرسنل دانشکده با درخواست حضوري 

 آن از توانندمی، :ewebsurg/7080http://mail.uok.ac.irدر آدرس ، که بعد از ایجاد حساب کاربري گیردمی

  د.نسامانه استفاده نمای

  باشد. دانشگاه می براي دانشجویان تحصیالت تکمیلیدسترسی به این سامانه 

  :رند با ارسال مشخصات زینتوامین دانشجویا

 (فارسی)نام و نام خانوادگی: 

 (انگلیسی)نام و نام خانوادگی: 

 :شماره دانشجویی  

 :رشته تحصیلی  

 :مقطع تحصیلی 

  :رهاي زیبه آدرس ایمیل متناسب با دانشکده خودرا 

 آدرس ایمیل نام دانشکده ردیف
 b.nooi@uok.ac.ir دانشکده علوم پایه  .1

 ITAgri@uok.ac.ir دانشکده کشاورزي  .2
 ITEng@uok.ac.ir دانشکده مهندسی  .3
 ITHum@uok.ac.ir دانشکده علوم انسانی  .4
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هاي دانشکده ادبیات و زبان  .5
 ITLit@uok.ac.ir خارجی

 ITArt@uok.ac.ir دانشکده هنر و معماري  .6
  دانشکده منابع طبیعی  .7

  " 2 جدول شماره"

اجرا خواهد آوري اطالعات هر دانشکده کارشناس مسئول فنبعد از تأیید توسط  دانشجویاندرخواست  د.نارسال نمای

  .شد

  باشد.و غیر قابل تغییر می فامیل کامل شماست نام ، حرف اول نام شما، نقطه وشما ترجیح ما براي نشانی ایمیل 

  .کنندعمل  زیربراي وارد شدن به ایمیل خود، مطابق جدول دانشجویان 

  آدرس  دانشکده  ردیف

 https://mail.hum.uok.ac.ir/surgeweb  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی   . 1

 https://mail.lit.uok.ac.ir/surgeweb  دانشکده ادبیات و زبانهاي خارجی   . 2

 https://mail.sci.uok.ac.ir/surgeweb  دانشکده علوم پایه   . 3

 https://mail.eng.uok.ac.ir/surgeweb  دانشکده فنی و مهندسی   . 4

 https://mail.agri.uok.ac.ir/surgeweb  دانشکده کشاورزي   . 5

 https://mail.art.uok.ac.ir/surgeweb  دانشکده هنر و معماري   . 6

 https://mail.nr.uok.ac.ir/surgeweb  دانشکده منابع طبیعی   . 7

  " 3جدول شماره "

  قوانین و مقررات:

  :داشته باشدقوانین و مقرراتی که هر کاربر باید قبل از استفاده از ایمیل دانشگاه از آن آگاهی 			

 د ایمیل را دریافت و نتواندر داخل دانشگاه به صورت اتصال با شبکه محلی و بدون اتصال به اینترنت می

  .	نمایندارسال 

 در وارد کردن	Password		به حروف کوچک و بزرگ توجه کنید. 
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 در اولین فرصت	Password		خود را تغییر دهید  

 ظرفیت اختصاص داده شده به شما	500 MB	باشدمی.  

 در صورتی که فضاي اختصاص داده به شما پر شود	امکان دریافت ایمیل نخواهید داشت.  

 ها استفاده از مرورگربراي نمایش بهتر آیکون	Google Chrome		توصیه می شود. 

ممکن است با کنید دانشگاه دسترسی پیدا می	ایمیل	به آدرس باشد که از طریق ایندر صورتی که اولین بار می

  .عمل کنید  29و   28هاي شماره عکسمطابق  که براي حل آن مواجه شوید زیرشماره  لاي مطابق شکصفحه

  
  "  72شکل شماره "
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  " 73شکل شماره "

  :عبور تغییر رمز

وارد  :surgeweb/7080http://mail.uok.ac.irبراي تغییر رمز عبور براي پرسنل دانشگاه، ابتدا از طریق آدرس 

  .ندالکترونیکی خود شوسامانه پست

   .نماینداجعه مر 3 در هر دانشکده مطابق جدول شماره تغییر رمز عبور خود، دانشجویان نیز براي انجام

 prefercecesو سپس بر روي زیر مجموعه  Optionکلیک بر روي دکمه با بعد از وارد شدن به آدرس ایمیل خود، 

وارد  کلیک نمایید، پسورد جدید خود را Change Passwordاي ایجاد شده بر روي دکمه کلیک نمایید، در صفحه

  کلیک نمایید. Changeنمایید و بروي دکمه 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن

  
 

  
SCI-BNOORI 71 

 

  

  "  74 شکل شماره"

  
  "  75 شکل شماره"
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 :دانشگاه 19میلای سرور در18 هرز هايایمیل کنترل

  ایمیل هرز چیست؟

هاي ناخواسته دریافت کنید، بدون شک تاکنون تعداد زیادي از ایمیلگر براي مدت طوالنی است که از اینترنت استفاده میا

دهند. بعضی کنند. بقیه قول محصوالت یا خدمات جدید را میکنند که شما را بسرعت ثروتمند میاید. بعضی ادعا میکرده

سایت مشخصی را خواهند که ایمیل را به بقیه ارسال کنید یا وب کنند و از شما میفضایی از صندوق ایمیل شما را اشغال می

شوند. اسپم اثري بیش از نامیده می (هرزنامه)” اسپم“ببینید. در جامعه اینترنتی، چنین ایمیلهاي بعضاً تجاري ناخواسته، 

دهد. دهندگان ایمیل را تحت تاثیر قرار میسرویس دي بازدهی شبکه و کنندگان اینترنت دارد و بطور جمزاحمت براي استفاده 

ها ایمیل هزار یا حتی میلیون کنند و صدهاو این به این دلیل است که فرستندگان اسپم از هزینه بسیار پایین ایمیل استفاده می

کند و وقت خوانندگان ر میهاي پستی را پگیرد، صندوقادي را میهاي اسپم پهناي باند زیکنند. حملهرا در یک زمان ارسال می

  .ها را از عناوین عجیب، غیرمنطقی و مضحکشان تشخیص دادتوان اسپمکند. گاهی میایمیل را تلف می

  : زهر هايایمیل کنترل

  هاي هرز:کنترل هوشمند ایمیل

 Optionمنوي دانشگاه، پس از وارد شدن به صفحه خود، در سمت راست هاي هرز در سامانه ایمیللیایمهوشمند براي کنترل 

  .کلیک نمایید Spam Controlهاي آمده گزینه را ورا انتخاب نمایید و از زیرمن

 Action، Place Spamي و در زبانه Might Be Spam-6گزینه  Spam Detection Levelدر زبانه  Simpleدر منوي 

in Spam Folder دکمه  را انتخاب نمایید و سپسSave .را کلیک نمایید  

  

                                                        
18 E-mail spam 
19 Mail Server 
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 " 76شکل شماره "

 هاي هرز:کنترل دستی ایمیل

 Spamي ، گزینهMore Actionي هاي مدنظر را انتخاب نمایید و در زبانهلیهاي هرز، ابتدا ایمکنترل دستی ایمیل منظور به 

 .شوندهاي انتخاب شده به عنوان ایمیل هرز شناخته مییلم، بعد از انجام کارهاي فوق، ایرا انتخاب نمایید

  
 "77شکل شماره "

20ویروسآنتی : 
  تعریف:

وس و عوامل مخرب به کامپیوتر را بر سازي و جلوگیري از ورود ویرشود که مسئولیت پاكافزاري گفته میبه نرم آنتی ویروس

از 	بدافزارها		و دیگر	هاویروس	ها و تشخیص و حذفویروس یک برنامه کامپیوتري است که براي مرور فایلعهده دارد. در واقع آنتی

 .شودآن استفاده می

% با استفاده از 100تواند به صورت تواند ادعا کند که میامنیت در فضاي مجازي اینترنت نسبی است. یعنی هیچ شرکتی نمی 

  .برساند %99تواند امنیت یک سیستم را به تمامی منبع سیستم بتواند از آلودگی سیستم جلوگیري کند اما می

                                                        
20 Anti virus 
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هاي ویروسکه هر ساله جزوه بهترین آنتیرا انتخاب نموده است  ٢١سپرسکیاکویروس نیز در این راستا آنتیدانشگاه کردستان 

کند و در افزاري کمی استفاده میمنابع سخت که از این است ویروس این آنتی باشد که دلیل برتري بودن هر سالهسال می

  .تواند به خوبی شما را پشتیبانی کندعمل می کند و در دنیاي وب هم میتشخیص بدافزارها بسیار عالی و سریع 

  کاسپرسکی: ویروسآنتی نصب

  قطع کردن اتصال به اینترنت:

ل به شبکه محلی خود بر روي سیستم خود ابتدا اتصال به اینترنت را قطع نمایید و به تنها از طریق اتصا ویروسبراي نصب آنتی

  نصب را انجام دهید.

 ویندوز: ٢٢فایروال نمودن غیرفعال

 Control panelباشد که براي اینکار صفحه ویروس نیازمند غیرفعال نمودن فایروال سیستم خود میي نصب آنتیبراي ادامه

  نمایید.خود را باز 

  
 " 78شکل شماره "

                                                        
21 Kaspersky 
22FireWall 
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  را جستجو نمایید. Windows FireWallگزینه 

  
 "79شکل شماره "

  را انتخاب نمایید. Turn Windows Firewall on or offي ي آمده گزینهدر صفحه سپس

  
 "80شکل شماره "

  را انتخاب نمایید. Turn off Windows Firewallهاي سپس مطابق شکل زیر گزینه
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 "81شکل شماره "

  ویروس:حذف آنتی

ویروس آنتی هو سیستم فاقد هر گون بر روي سیستم خود را حذف نمایید دهاي موجوویروسدر این قسمت باید تمامی آنتی

  باشد.

  نسخه قبلی: NetAgentحذف 

 پیدا کردنموجود با  هايدر لیست برنامه Programs and featureخود  انتخاب گزینه  Control panelي با باز کردن صفحه

NetAget  و راست کلیک نمودن روي آن و انتخاب گزینهUnInstall تم خود حذف نمود.سرا از روي سی این برنامهتوان می   
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 "82شکل شماره "
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 "83شکل شماره "
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 "84شکل شماره "

  

  ویروس:دریافت و نصب آنتی

را در آدرس بار  ftp.uok.ac.irاستفاده کنید. براي این کار  ftpم تم شبکه دانشگاه باید از سیستمدر سیسویروس دریافت انتی براي

my computer .خود تایپ نمایید  



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن

  
 

  
SCI-BNOORI 80 

 

  
 " 85شکل شماره "

  

  ي ورود، در صفحه

  uok :نام کاربري

  @uok@2018@ :رمز عبور

  را وارد نمایید. 

  
 "86شکل شماره "
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را انتحاب  نمایید و آن را کپی کرده و بر روي هارد سیستم خود قرار  New Version Kasperskyي هاي آمده پوشهدر لیست برنامه

دهید. 

  
 " 87شکل شماره "

 Startکلیک نمایید و دکمه  NetAgent_10.5.1781_KES_11.0.0.6499 For Clientsسپس بر روي فایل موجود در پوشه 

installation .را انتخاب نمایید  
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 "88شکل شماره "

  

نصب به اتمام رسیده و با مشاهده  درخواست  Installaton Complate Successfullyي نمایش داده شده، بعد از مشاهده در صفحه

  ویروس بر روي سیستم خود خاتمه دهید.ریستارت کردن سیستم خود به نصب آنتی

  
 "89شکل شماره "
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  تغییر نام سیستم خود:

خود و دانشکده براي شناخته شدن سیستم خود در شبکه دانشگاه و احراز هویت در سیستم باید نام سیستم خود را متناسب با نام 

  مربوطه تغییر دهید که باید از الگوي زیر پیروي کنید.

 باشد.به صورت زیر میي دو حرفی گذاري در دانشکده براي کامپیوترها به صورت یک کلمهفرمت  نام

  کامل خانوادگی+ ناماول اسم حرف +  -+  پیشوند دانشکده 

  مثال:به عنوان 

SCI-BNoori  
  .کنیدبراي تغییر نام سیستم خود استفاده زیر جدول  پیدا کردن پیشوند دانشکده خود مطابقبراي 

  پیشوند  نام دانشکده  ردیف
 SCI  دانشکده علوم پایه . 1

  HUM  انسانی و اجتماعیدانشکده علوم  . 2

  LIT  دانشکده ادبیات و زبانهاي خارجی . 3

  Eng  دانشکده فنی و مهندسی . 4

  AGRI  دانشکده کشاورزي . 5

  ART  دانشکده هنر و معماري . 6

  NRES  دانشکده منابع طبیعی . 7

 LIB  کتابخانه مرکزي . 8

  UOK  هاي اداريسازمان مرکزي و سایر حوزه . 9

 
  "  4 جدول شماره"

  سیستم: نام تغییر نحوه
  نمایید. انتخاب را Propertiesگزینه  و نمایید کلیک راست My Computerآیکون  وير بر

  .نماییدشده انتخاب  ظاهر پنجره دررا  Change Settingگزینه 
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.   

  
 " 90 شکل شماره"

  کلیک نمایید. Changeبر روي دکمه 

  
 "91شکل شماره "
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  کلیک نمایید. OKرا وارد نمایید و سپس بر روي دکمه  خود کامپیوتر براي جدید نام computer nameدر کادر 

  مطابق الگوي گفته شده در باال نام جدید کامپیوتر خود را وارد نمایید.

  
 " 92شکل شماره "

  OK گزینه  با  را ها پنجره کلیه شد، خواهد ظاهر سیستم روي بر کامپیوتر کردن restart بر مبنی پیامی حالت این در

  نمایید. انتخاب تانسیستم شدن restartبراي  را YESگزینه  نهایت در و بسته

  ارسال مشخصات سیستم:

 خود را به آدرس  Computer Nameو  Ipویروس خود و دریافت الیسنس باید سازي آنتیبعد از انجام اعمال فوق براي فعال

antivirus@uok.ac.ir .ارسال نمایید  

  سیستم: IPنحوه بدست آوردن 

  انتخاب نمایید.را  Open network and sharing centerي ، گزینهبا کلیک کردن بر روي آیکون 
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 " 93 شکل شماره "

 نمایید.کلیک   Local area connection لینک بر رويبعد از آن 

  
 " 94شکل شماره "

  .دیینماي ظاهر شده کلیک واقع در پنجره Details  دکمه بر روي
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 "95شکل شماره "

 سیستم خود را بخوانید.  IPتوان حال می
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 "96شکل شماره "

  

سیستم شما با   IP Address ،IPگزینه  روبروي و پنجره این در باید باشد، شده تنظیم IPشما  سیستم روي بر چنانچه

  باشد.هاي زیر مشخص شده یکی از فرمت

 172.16.---.--- 

 192.168.---.---)Ip Address (در حالت اتصال به صورت وایرلس 

  باشد.نمی استاندارد فرمت به شده وارد IPیا  ) وزیربوده (شکل  IPفاقد  یا شما سیستم اینصورت غیر در
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 " 97شکل شماره "

  

  :هویت احراز

گیرد و بعد از احراز هویت سیستم شما فعال کارشناس مربوطه صورت میباشد که توسط آخرین مرحله، احراز هویت سیستم شما می

 .شد خواهد داده اطالع شما به ایمیل از طریق مشکل بروز صورت در گردد ومی

  
  هاي مخفی در فلش مموري:بازیابی  فایل

نید که هر فایل یا پوشه ادد. میآیبه وجود می W32/IndoVirus.Aحتماال توسط ویروسی به نام ها امشکل مخفی شدن فایل

. دمدیریت کن اها رفولدرها و  فایل دناتوها میست که سیستم عامل با استفاده از این ویژگیایا ویژگی  Attributeداراي چند 

اما روش عملکرد ویروس  دکننها خیلی به ما کمک میویژگی. در واقع این داین خصوصیات به راحتی قابل تغییر هستن

W32/IndoVirus.A این است سوء استفاده از همین امکانات !Attribute ها عبارتند از :یا ویژگی  
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سی و هیچ ک شودکه فایل در حالت عادي مخفی ود ش: فعال کردن این ویژگی باعث میHidden یا مخفی ویژگی 

  .را ببیندفایل مورد نظر  نتواند

و د یش نباشکه فایل مورد نظر قابل ویراود شیا فقط خواندنی: فعال کردن این ویژگی باعث می Read Only ویژگی 

 رنید دیگک read only رافایل  آنفایل عکس داشته باشید و  ک. براي مثال اگر ی شوداستفاده  خواندنفقط براي 

 هید!تغییر بدآن را نید اتونمی

ایل فبه عنوان یک  اکه سیستم عامل فایل مورد نظر رود ش: فعال کردن این ویژگی باعث می System ویژگی 

هاي ه با فایلک رارفتاري  همانبه طور ساده و خالصه یعنی  دفایل سیستمی برخورد کن مانند آن و با بشناسدسیستمی 

  فایل هم خواهد داشت. آنبا  دویندوز دار

  های در فلش مموريها مخفهاي بازگردانی فایلراه

 :روش اول  

یابی متوجه شدید بسیاري از اطالعات موجود در درایوهاي فلش مموري گم و یا نابود شدند هیچ کدام حذف اگر پس از ویروس

  . 24و با خاصیت سیستمی 23مخفی صورت به اما …اند. همه فولدرها هستند نشده

راي این کار ب و سیستمی را در ویندوز خود فعال کنید. فایلهاي مخفیبراي نمایش فولدرهاي خود کافی است قابلیت نمایش 

   .نمایید کلیکOrganize    رفته و بر روي آیکون   My computerبه

                                                        
23 Hidden 
24 System Files 
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 " 98شکل شماره "

 را انتخاب نمایید.  Folder and Search Optionگزینه   

  
 " 99شکل شماره "

  بروید. Viewبه بخش  Folder Optionدر پنجره 
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 " 100شکل شماره "

  

 Showيگزینه Hidden files and folders ها و فولدرهاي مخفی شده، شبیه تصویر زیر در قسمتبراي مشاهده فایل

hidden files and folders  انتخاب نمایید.را 
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 " 101شکل شماره "

 استفاده از نرم افزار :  روش دومVisfolder 

بعد از انتخاب درایو فالش بر روي   افزار فعال شود.کلیک کنید تا نرم دو بار آنکافی است بر روي  افزاراین نرمبراي استفاده از 

  نمایید. کلیک Visble Folderدکمه  

  
 " 102شکل شماره "
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 سیستم جامع آموزش گلستان:

  
 " 103شکل شماره "

توان گفت که امکان باشند که به جرات میهاي مورد استفاده در دانشکده این سرویس میترین و پرکاربردترین سرویساز مهم

  استفاده نشود. ندارد روزي از این سرویس

افزاري قدرتمند براي برآوردن تمام ها و مراکز آموزش عالی، داشتن نرمن احتیاجات مشترك بین تمام دانشگاهترییکی از بدیهی

افزاري که بتواند تمام فرآیندهاي مختلف از جمله ثبت نام، انتخاب نیازهاي آموزشی کارمندان، اساتید و دانشجویان است. نرم

دانشگاه کردستان براي این امر سامانه گلستان را انتخاب  را به خوبی پاسخ دهد.واحد، حذف و اضافه و سایر نیازهاي آموزشی 

  .دهداي است که تمام نیازهاي واحد آموزش را در مراکز آموزشی ترمی، پوشش مینرم افزاري حرفه نوده است که

  ها:دينیازمن

  باشیم:افزار به صورت زیر میاي از تنظیمات و نصب اندکی نرمده از سامانه گلستان تنها نیازمند پارهبراي استفا

 6.0مرورگرInternet Explorer  یا باالتر 

 فارسی کردت سیستم 

 تنظیم صحیح تاریخ کامیپیوتر 

  تنظیم وضوح صفحه نمایش  به حالت حداقلpixels 600*800 

 هاي الزمنصیب فونت 

 افزار نصب نرمAdobe Acrobat Reader 

 سیستم اتوماسیون اداري:



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن

  
 

  
SCI-BNOORI 95 

 

.  
 " 104شکل شماره "

که دانشگاه براي این سامانه سیستم اتوماسیون  باشددانشگاه سیستم اتوماسیون اداري می هاي پرکاربردیکی دیگر از سامانه

  را برگزیده است. فرزینادراي 

هاي آوري، ذخیره و توزیع مستندات، پیامتر است که وظیفه جمعسیستم اتوماسیون اداري یک سیستم اطالعاتی مبتنی بر کامپیو

ها هایی از این سیستمها بر عهده دارد. بخشهاي کاري و سازمانهاي ارتباطات اداري را بین افراد، گروهالکترونیک و سایر فرم

  .افزارهاي پردازش کلمه، تصویر برداري مستندات، تقویم و غیره استشامل نرمعموما 

گستردگی باشد و موزش استفاده میآو  مشکالتی که در این سامانه وجود دارد فراهم ساختن بستر مناسب براي دسترسی به آن 

اي گذرا بر و تنها با اشاره گزارش ناممکن خواهد بوداي است که شرح کلیه جزئیات و امکانات در این عملیات و امکانات به اندازه

  .کنیمسامانه کفایت می اینافزارهاي موجود براي هر عناوین نرم

  ي مورد نیاز:هاافزارلیست نرم

گیرد به همین دلیل فقط آوري اطالعات هر دانشکده صورت میافزارهاي سیستم اتوماسیون اداري توسط کارشناس فننصب نرم

  شود.افزارها اکتفا میبه معرفی این نرم
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  ImagXpress :نرم افزار واسط درایور اسکنر و اتوماسیون اداري . 1

   ]]Alternatiff	tiff:ابزار مشاهده فایلها با فرمت  . 2

  Team Viewerري ارتباط مستقیم بین دو کامپیوتر: نرم افزار برقرا . 3
 FoxitReaderافزار نرم . 4

 Microsoft .NET Framework 4افزار نرم . 5

 هاي کامپیوتري:سایت
ها ی در اختیار دانشجویان قرار داده شده است، این سایتیها، سایتدر هر دانشکده بسته به نیاز و پیکربندي آن دانشکده

  باشد. در صورت آموزشی بودن مجهز به سیستم نمایشی می افزارهاي مورد نیاز دانشجویان، دسترسی به اینترنت،مجهز به نرم

  گیرد.پایه مورد بررسی قرار میبه عنوان نمونه سایت دانشکده علوم

  دانشکده علوم پایه:

و در دو سایت تخصصی ریاضی با عناوین کارشناسی و  تحصیالت تکمیلی این فضا در دانشکده علوم در دو سایت عمومی

  باشد.یک کارگاه تخصصی گروه آمار و یک کارگاه آموزشی می و  محاسباتی مایشگاهآزو  آنالیز عددي مایشگاهآز

 دانشکدهتخصصی این عمومی و افزارهاي نرم و تمامی در طبقه سوم دانشکده واقع است هاي دانشکده علوم پایهسایت تمامی

 ها نصب شده است.غیره بر روي تمامی سیستمو  Matlab و Minitabو  Spssهم چون 

هاي درسی خود را در این سایت انجام دهند. امکان هاي آموزشی و پروژهتوانند تمریندانشجویان در تمام طول ترم می

اي این تمامی امور رایانهباشد. مدیریت دسترسی به اینترنت در این سایت نیز به صورت دائم براي دانشجویان فراهم می

  .باشدوري اطالعات دانشکده میآبر عهده مرکز فن هاسایت

  :هاي دانشکده علومهاي سایتتمسوضعیت سی

  :وضعیت شبکه

A . ها متصل به شبکه داخلی هستندتمامی سیستم. 

B . هستند سیمبیها متصل به شبکه تمامی سیستم. 

  :افزارهاي تخصصینصب نرم

  ها:افزارهاي تخصصی در سایتآخرین لیست نرم



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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1. Public Software 
 Firefox 48.0 
 Google Chrome 53.0.2785 
 Microsoft Office 2010 Professional Plus SP2 
 WinRAR 5.40 
 Adobe Flash Player 22.0.0.209 for Firefox 
 Adobe Flash Player 22.0.0.209 for Internet Explorer 
 Adobe Flash Player 22.0.0.209 for Opera, Chrome 
 Adobe Reader XI 11.0.16 
 Deep Freeze Standard 7.51.020 
 EndNote X7.5 
 Foxit Reader 8.0.1 
 Microsoft .Net Framework 
 NetSupport_Manager_11.0 
 VirtualCloneDrive 5.5 
 WinDjView 
 Texlive2014 
 WinEdit 
 bidiTeXmaker 3.1 
 AntiHidden 
 Visfolder 
 internet_uok_96 
 Shortcut Virus Remover v3.1 

 
2. Chemistry Software 

 PUTTY-WINSCP 
 Mendeley-Desktop-1.19.2 
 VMware.Workstation.Pro.v15.5.1.Build.15018445 

3. ComputerScience Software 
 C Programming 
 NetBeans.IDE.8.2.0 
 Eclipse 
 JDK(Java Developmet Kit) 
 CodeBlocks 

4. Physics Sofware 
 OriginLab.OriginPro.9.2.257 

5. Geology Software 
 Global Mapper 20 
 ACAD 2007 



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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 ESRI ArcGIS Desktop 
 Golden.Software.Surfer.v9.9.785 
 er mapper 7.01 
 Google.Earth.Pro.7.3.1.4507 

6. Mathematics Software 
 Microsoft Visual C++ 2012 
 Matlab2012 
 CorelDRAW Graphics Suite 2017 19.1 
 Mathematica 10.0 
 MathType 6.9b 
 Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 11.0.50727 
 Turbo.C.3.2 

7. Statistics Software 
 SPSS Statistics 24.0 
 IBM.SPSS.Modeler_18 
 Minitab 17.3.1 
 R-3.4.2 
 RStudio-1.1.383 

  ردیف
تعداد   نام سایت

  سیستم
وضعیت 

  شبکه
افزارهاي نصب نرم

  نوع استفاده  تخصصی

 A  13  تحصیالت تکمیلی   . 1
B دانشجویان تحصیالت   دارد

  تکمیلی
 A  22  کارشناسی   .2

B  دانشجویان کارشناسی  دارد  
 A  21  ریاضیسایت    .3

B  برگزاري کالس  دارد  
 A  11  سایت آمار   .4

B  دانشجویان گروه آمار  دارد  
5.   

 A  7  336-آز آنالیز عددي
B  

افزارهاي مربوط به کار نرم
دانشجویان دکتري نصب 

  شده است.

مختص دانشجویان 
  دکتري

6 .   
 A  6  337-آز محاسباتی

B  

افزارهاي مربوط به کار نرم
دانشجویان دکتري نصب 

  شده است.

مختص دانشجویان 
  دکتري

  " 5جدول شماره "

 هاي پرسنلی:سامانه



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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در این که در دانشگاه کردستان به آن نیاز دارند  پرسنل اداري(اساتید و کارکنان)لیست لینکهاي پرکاربرد الکترونیکی 

قسمت قرار دارد که براي دسترسی به آن باید وارد وب سایت دانشگاه (دروازه الکترونیکی دانشگاه) شده سپس به قسمت 

   مراجعه نمایند. پرسنلیهاي سامانه

  ها عبارتند از:که این سامانه

 سامانه آموزشی گلستان 

 سامانه مدیریت امور پژوهشی 

 سامانه کاربران اینترنت 

 سامانه اتوماسیون اداري فرزین 

 پیگیري مکاتبات اداري 

 سامانه حقوق و احکام 

 سامانه حضور و غیاب 

 سامانه شارژ و رزرو استخر 

 الحسنه کارکنانصندوق قرض 

 سامانه نظام پیشنهادها 

 سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشات (مدیریت حراست دانشگاه) 

 سامانه نوبت دهی سالمت 

 سامانه مدیریت نشریات 

 دفترچه تلفن دانشگاه 

 سامانه دفتر آزمون 

  علمیسامانه دسترسی به منابع 

 سامانه کار دانشجویی 

 پست الکترونیک 

 پست الکترونیک پژوهشکده کردستان شناسی  



      آوري اطالعات دانشگاهواحد فن
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 هاي دانشجویی:سامانه
در این قسمت قرار دارد که براي  دارندز انی آن یکی دانشجویی که در دانشگاه کردستان بهناي پرکاربرد الکتروهیست لینکل

هاي دانشجویی (دروازه الکترونیکی دانشگاه) شده سپس به قسمت سامانه وارد وب سایت دانشگاه بایددسترسی به آن 

  .نمایندمراجعه 

  ها عبارتند از:که این سامانه

 سامانه آموزشی گلستان 

 اتوماسیون تغذیه 

 هاامور خوابگاه 

 سامانه کاربران اینترنت 

 شارژ و رزرو اینترنتی استخر 

 دهی سالمتنوبت 

 سامانه کتابخانه دیجیتال 

 سامانه کار دانشجویی 

 سامانه جامع خدمات آموزشی و دانشجویی 

 سامانه صدور کارت 

 سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشات (مدیریت حراست دانشگاه) 

 امانه دفتر آزمونس 

 سامانه جامع فرهنگی 

 سامانه دسترسی به منابع علمی 


