واحد فن آوری اطالعات و ارتباطات

راهنمای متصل شدن به دستگاه های بی سیم( )Wirelessدانشگاه با لپ تاپ یا موبایل های هوشمند( )Smart phonesبرای
استفاده از اینترنت
 -1در ابتدا  Wifiتلفن همراه یا لپ تاپ خود را روشن کرده و بستگی به موقعیت فیزیکی دستگاه به Access Pointی که
سیگنال بیشتری دارد متصل شوید.

**رمز  Access Pointهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان**12389654:
 -2سپس دستگاه شما باید اتصال  VPNداشته باشد:

-

طریقه ساختن اتصال  VPNدر لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز :7

Set up a new connection
Network and Sharing Center
Control Panel
کشوی Start
Use my Internet
Create a new connection
Connect to a workplace
or Network
وارد کردن آدرس
I’ll set up an Internet connection later
)VPN(connection
 mngvpn.mui.ac.irدر قسمت  Internet addressو همچنین وارد کردن اسم دلخواه در قسمت Destination Name
در آخر وارد کردن اکانت VPN
نام کاربری :شماره دانشجوییmng-

اکانت:VPN

رمز عبور :کد ملی
************************************************************************************
-

طریقه ی ساختن اتصال  VPNدر موبایل های هوشمند با سیستم عامل :Android

منوی (Settingsتنظیمات)
VPN

(Connectionsاتصاالت)

(ADD VPNافزودن )VPN

پروتکلd PPTP:ی

وارد کردن اسم دلخواه در قسمت Name

وارد کردن آدرس  mngvpn.mui.ac.irدر قسمت Server address

) PPP encryption(MPPEبرداشته شود

نام کاربری :شماره دانشجوییmng -
رمز عبور :کد ملی

در قسمت  Typeنوع
تیک

در آخر گزینه (Saveذخیره) را انتخاب کنید(.اتصال  VPNساخته شده است)

سپس اکانت خود را در اتصال ساخته شده وارد کنید.
اکانت:VPN

(More connections settingشبکه های بیشتر)

طریقه ی ساختن اتصال  VPNدر موبایل های هوشمند  Appleبا سیستم عامل :iOS
منوی Settings

General

VPN

وارد کردن اسم دلخواه در قسمت
در قسمت  Typeانتخاب پروتکل نوع L2TP
Add vpn configuration
وارد کردن نام کاربری اکانت در قسمت
وارد کردن آدرس  L2tp.mui.ac.irدر قسمت Server
Description
وارد کردن رمز  123456در قسمت Secret
وارد کردن رمز عبور در قسمت Password
Account
در آخر گزینه  Doneرا انتخاب کنید(.اتصال  VPNساخته شده است).
اکانت:VPN

نام کاربری :شماره دانشجوییmng -
رمز عبور :کد ملی

