به نام خدا

راهنمای روش اتصال
به شبکه اینترنت دانشگاه

ویرایش 9396/9/52

روش اتصال به شبکه اینترنت بر مبنای هاتاسپات به صورت زیر میباشد.
بعد از باز کردن مرورگر رایانه خود ،با وارد کردن آدرس اینترنتی موردنظر ،بهصورت خودکار به صفحه ورود ()Login
هاتاسپات دانشگاه هدایت میشوید.
در صورت عدم بازشدن خودکار صفحه ورود ،آدرس  hotspot.um.ac.irرا در قسمت  Address Barمرورگرتان
وارد نمایید تا صفحه زیر باز شود.
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درصورت وارد کردن صحیح شناسه و رمز عبور ،صفحه خوشامدگویی به شبکه دانشگاه ،باز میشود.

کاربر گرامی  xxxبه شبکه خوش آمدید
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موارد قابل توجه:
* شناسه و رمز عبور اتصال به شبکه بیسیم و کابلی یکسان میباشد (همان شناسه و رمز عبور اینترنت)
* برای اتصال بیسیم ،ابتدا باید به شبکه  WiFiدانشگاه متصل باشید .بنابراین ابتدا  WiFiدستگاه خود را روشن نمائید
و به شبکه  WiFi-FUMبا رمز عبور  ferdowsiمتصل شوید .سپس مطابق راهنما از طریق هات اسپات به اینترنت
متصل شوید.
* در صورت عدم بازشدن صفحه ورود هات اسپات ،حتماً ابتدا از وجود برقراری ارتباط با شبکه دانشگاه (در هر دو حالت
کابلی و بیسیم) مطمئن شوید.
* تغییر رمز اینترنت از طریق پرتال پویا
هیاتعلمی و کارکنان :از لبه برنامه ریزی و توسعه منابع  /منوی فناوری اطالعات  /مدیریت شناسهها  /تغییر
رمز عبور اینترنت
دانشجویان :لبه خدمات  /تغییر رمز عبور اینترنت
* تعداد دستگاه مجاز جهت اتصال همزمان به اینترنت برای شناسههای هیات علمی و کارکنان  2دستگاه و دانشجویی
یک دستگاه میباشد.
* مدت زمان فعال بودن اتصال برقرارشده بدون انجام هیچ فعالیتی  ۵۱دقیقه می باشد و با اتمام این زمان ،خروج
خودکار از شبکه و نمایش مجدد صفحه الگین هاتاسپات صورت می پذیرد.
* جهت خروج از شبکه و قطع اتصال اینترنت ،بستن مرورگر کافی نیست و حتماً باید عملیات خروج از شبکه بهصورت
کامل صورت پذیرد .در غیر اینصورت در مکانهایی همانند سایتهای رایانه و آزمایشگاهها و سیستمهای چند کاربره،
امکان استفاده از شناسه جهت اتصال به اینترنت برای فرد بعدی فراهم میباشد و مشکالتی همچون اتمام شارژ و یا
سوءاستفادههای دیگر محتمل خواهد بود.
* به منظور خروج کامل و صحیح از شبکه پس از اتمام کار ،روی گزینه خروج از شبکه در صفحه خوشامدگویی به
شبکه کلیک کرده و یا از آدرس  hotspot.um.ac.ir/logoutاستفاده نمایید.
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* مشاهده گزارش کارکرد اینترنت اعم از میزان دانلود و آپلود و زمانهای اتصال و اطمینان از عدم سوءاستفاده از
شناسه از طریق پرتال پویا
هیاتعلمی و کارکنان :لبه برنامه ریزی و توسعه منابع  /منوی فناوری اطالعات  /سوابق عملیات  /کارکرد
اینترنت
دانشجویان :لبه خدمات  /گزارش کارکرد اینترنت

* در رایانه های عمومی به هیچ وجه رمز عبور خود را ذخیره نکنید (پیام ذخیره توسط مرورگر را تائید نکنید).

پیغامهای خطای احتمالی:

User with Internet username XXX does not exists

شناسه ،نامعتبر است.

Wrong password

کلمه رمز اشتباه می باشد.
Maximum number of concurrent logins reached

سعی در ورود همزمان از بیش از  2دستگاه ( .در صورت مشاهده این خطا ،یا خود کاربر از دستگاه دیگری به سیستم
ورود نموده است که میبایست از آنجا  logoutنموده ،سپس اقدام به  loginاز دستگاه جدید نماید و یا شناسه فرد
توسط کاربر دیگری در حال استفاده میباشد که جهت رفع مشکل میتوانید موضوع را به مسوول رایانه دانشکده  /واحد
 /اداره اطالع دهید  .همچنین از طریق پرتال پویا نیز امکان  Disconnectنمودن ارتباط فعال وجود دارد .در انتها نیز
حتماً اقدام به تغییر رمز اینترنت نمائید.
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هیاتعلمی و کارکنان :لبه برنامه ریزی و توسعه منابع  /منوی فناوری اطالعات  /سوابق عملیات  /کارکرد
اینترنت
دانشجویان :لبه خدمات  /گزارش کارکرد اینترنت

Credit has finished

اتمام حجم دانلود اختصاص یافته به کاربر در ماه .میزان حجم دانلود ماهانه هر یک از گروههای کاربری در جدول آمده
است.

استفاده شبانه ( 3تا  ۷بامداد)

گروه کاربری

حجم دانلود ماهانه

دانشجویان کارشناسی

6G

محاسبه ۰۳درصد از حجم دانلود

دانشجویان کارشناسی ارشد

12G

محاسبه ۰۳درصد از حجم دانلود

دانشجویان دکتری

16G

محاسبه ۰۳درصد از حجم دانلود

کارمندی

4G

اعضای هیئت علمی

20G

ویژه دانشجویان مقیم در خوابگاه

در صورت اتمام حجم دانلود ماهانه و نیاز به حجم بیشتر ،امکان خرید شارژ به میزان یک گیگابایت از طریق پرتال پویا
وجود دارد .توجه داشته باشید که شارژ خریداری شده و یا شارژ استفاده نشده به ماه بعد منتقل نمیشود.
هیاتعلمی و کارکنان :لبه برنامهریزی و توسعه منابع  /منوی فناوری اطالعات  /مدیریت شناسهها  /خرید
شارژ اینترنت
دانشجویان :لبه خدمات  /خرید شارژ
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No rule has defined

نداشتن مجوز اتصال به اینترنت در بازه زمانی.
بازه زمانی مجاز گروههای کاربری در جدول زیر آمده است.

گروه کاربری

زمان مجاز به اتصال به شبکه اینترنت

دانشجویان کارشناسی مقیم در خوابگاه

 2۲ساعته

دانشجویان کارشناسی ارشد مقیم در خوابگاه

 2۲ساعته

دانشجویان دکتری مقیم در خوابگاه

 2۲ساعته

دانشجویان کارشناسی غیر خوابگاهی

 ۷صبح الی 2۳

دانشجویان کارشناسی ارشد غیر خوابگاهی

 ۷صبح الی 22

دانشجویان دکتری غیر خوابگاهی

 ۷صبح الی 22
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در صورت هرگونه مشکل در استفاده از خدمات فاوا دانشگاه میتوانید از روشهای زیر برای گزارش و
رفع آن استفاده نمائید.
روشهای انعکاس مشکالت مرتبط با خدمات فاوا در دانشکده ها و خوابگاه ها

 - 9تماس با مسوول رایانه دانشکده  /خوابگاه
تلفن تماس مسووالن رایانه دانشکدهها و خوابگاهها
خوابگاه فجر

38866969

خوابگاه پردیس

388669۷6

دانشکده کشاورزی

38864۷34-32-3۷

دانشکده معماری و شهرسازی

6963992۷529 - 38866856

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

38866356-59-55

دانشکده علوم

38864646

دانشکده مهندسی

38866666 - 38866966

دانشکده الهیات و معارف اسالمی

38863889

دانشکده دامپزشکی

38863۷92

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

38863699

دانشکده علوم ریاضی

38866556

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

38866۷64

دانشکده علوم ورزشی

388634۷3

دانشکده منایع طبیعی و محیط زیست

38864۷۷8

 - 5تکمیل و ارسال فرم گزارش خطا در پرتال پویا
 - 3تماس با بخش پاسخگویی مرکز فاوا دانشگاه (همهروزه از ساعت  8الی )59
تلفن ( 38863636داخلی )3636
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