راهنمای استفاده از حساب کاربری اینترنت :
جْت اطالع از ٍضعیت حساب کاربری خَد ( اعضاء ّیات علوی – کارکٌاى  -داًشجَیاى )
هی تَاًیذ هراحل زیر را اًجام دّیذ :
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در هرٍر گر خَد آدرس زیر را ٍارد ًوَدُ :
161.191.191.191

ٍ ٍارد صفحِ login

شَیذ :

کلمو کاربری
رمز عبور

در ایي صفحِ هیتَاًیذ هشخصات اٍلیِ اکاًت خَد را هشاّذُ کٌیذ:
ً : Internet Usernameام کاربری (کذ هلی – شوارُ داًشجَیی ٍ یا ّر کلوِ کاربری کِ از
هذیریت فٌاٍری اطالعات دریافت کردُ ایذ )
 : Internet Passwordکلوِ عبَری کِ دریافت کردُ ایذ یا خَد تٌظین ًوَدُ ایذ .


حتواً پس از دریافت کلوِ عبَر از هذیریت فٌاٍری اطالعات ًسبت بِ تغییر آى اقذام ًواییذ .

 -1دکوِ  okرا زدُ ٍ ٍارد صفحِ شخصی خَد شَیذ .
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در ایي صفحِ هیساى حجن اختصاص دادُ شذُ ٍ هیساى حجن استفادُ شذُ تَسط شوا را گسارش
هی دّذ.

میزان حجم اختصاص داده شده
میزان حجم استفاده شده
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-2تغییر رمس عبور :
در صفحِ اصلی از هٌَی باال گسیٌِ  Change Passwordرا اًتخاب کردُ ٍ ٍارد ایي صفحِ
شَیذ :

تغییر کلمو عبور

رمز عبورقبلی
رمز عبورجدید
تکرار رمز عبور جدید

پس از ٍارد کردى رهس عبَر قبلی  ،رهس عبَر جذیذ ٍ تکرار رهس جذیذ دکوِ  okرا کلیک ًواییذ.
-3تاریخچه اتصال :
جْت رٍیت تاریخچِ اتصال هی تَاًیذ از گسیٌِ  Connection Logsاستفادُ ًواییذ  .در ایي
گسیٌِ شوا هی تَاًیذ :
 تاریخ ٍ زهاى شرٍع اتصال تاریخ ٍ زهاى پایاى اتصال هذت زهاى اتصال هَفقیت آهیس بَدى یا ًبَدى اتصال هیساى هصرف در ّر اتصال-

آی پی دستگاّی کِ بَسیلِ آى بِ ایٌترًت هتصل شذُ ایذ.
را رؤیت ًواییذ.
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-4رویت آی پی دستگاه متصل شذه :

بر روی ایه آیکه کلیک کنید

پس از کلیک بر رٍی گسیٌِ فَق آی پی دستگاُ هربَطِ برای شوا ًشاى دادُ خَاّذ شذ.
پس از ّر بار ٍرٍد از باالی صفحِ گسیٌِ  Logoutرا کلیک کردُ ٍ از سیستن خارج شَیذ .
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