
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه

و شبکه پژوهش پزشکی مدیریت اطالع رسانی  

 دانشگاه شبکهخارج از در  )اندروید(از طریق گوشی موبایل دانشگاه (VPN) وی پی انسرویس راهنمای اتصال به 

دانشگاه متصل شوند. اين   سرويس وی پي ان مي توانند از خارج از دانشگاه به گرامياعضا محترم هيات علمي و دانشجويان 

مانند   پايگاههای اطالعاتي و مجالتي را که دانشگاه عضو آن است و همچنين سرورهای داخلي دانشگاهکار امکان دسترسي به 

 .فراهم مي کند برای کاربران دانشگاه شبکه از خارج را اداری اتوماسيون

 دانشگاه مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید: vpnبه منظور اتصال به 

 اينترنت اطمينان حاصل فرماييد.گوشي خود به از اتصال  (1

 گوشي شويد. (settings)وارد تنظيمات (2

را ( moreو يا گزينه بيشتر)( more networksشبکه های بيشتر)گزينه ( connectionsدر قسمت اتصاالت) (3

 .نماييد را لمس vpnدر صفحه باز شده گزينه  و نماييد انتخاب
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ايجاد کرده باشيد مي توانيد ليست کانکشن های ايجاد شده را در اين قسمت  vpnدر صورتي که از قبل کانکشن   (4

 مشاهده نماييد.

 

 .ضربه بزنيد + دکمه بر روی به منظور ايجاد کانکشن وی پي ان جديد  (5

 به صورت زير تکميل نماييد: فرم رادر پنجره بازشده  (6

Name:   دلخواه برای کانکشن وی پي ان نامي

Type: PPTP 

Server address: 5.63.15.40 

 را برداريد. ppp encryptionتيک گزينه  (7

 

 
 نماييد. اطالعات فرم را ذخيره (8
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 مشاهده نماييد. ی وی پي ان آن راايجاد گرديده و مي توانيد در ليست کانکشن ها  وی پي ان  تا اين مرحله کانکشن (9

و آن را انتخاب  (ايجاد گرديده است kumsوی پي ان ساخته شده در شکل با نام )ساخته شده vpnبرای اتصال به 

 خود را وارد نماييد. کلمه عبورو  نام کاربریدر پنجره بازشده 

 
 .محل خدمت دريافت نماييد مرکز/نام کاربری و کلمه عبور را از طريق دانشکده (10

 


