
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  VPNراهنمای استفاده از 

 اتصال به پایگاه های اطالعاتی

(Android) 

 

ایراندانشگاه علوم پزشکی    

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

 اشم  اینترنت ارتباط باید حتما VPN از استفاده  از قبل

 ارتباط روی بر مجازی ارتباط یک VPNباشددد برقرار

 .آورد می وجود به شما اینترنت

صال  شگاه  داخل از VPN به ات  امکان اینترانت یا و دان

 وانیدت می دانشگاه از خارج اینترنت از تنها و نیست پذیر

 .شوید صلمت سرویس این به

 :پورتال کتابخانه مرکزی به آدرسورود به  .1

            lib.iums.ac.ir 
 VPNسرویس   خدمات و سپس انتخابانتخاب  .2

 VPNتکمیل فرم درخواست  .3

 

نام کاربری و کلمه عبور به آدرس پست الکترونیک     .4

 .گردیددرج شده در فرم درخواست ارسال خواهد 

ستفاده از   * سه طریق  VPNراهنمای ا پورتال  از 

نه     خا تاب خدمات   :ک یا  )از منوی  ما در   و  منوی راهن

 کتابخانه الکترونیک به آدرس  صفحه اصلی( و یا

 

 

Diglib.iums.ac.ir  .قابل مشاهده می باشد 

و  ( دسددتگاهSetting) ورود به بخش تنظیمات. 5

 Moreانتخاب 

 

 VPN. انتخاب 6

 

  جدید خواهیم VPN با انتخاب این گزینه یک

 ساخت.

Click 

Click 



 

 بسازید.جدید  VPN با توجه به شکل یک. 7 

 

 دهید. را تا انتها ادامه VPN مراحل ساخت

 شکل مانند را ه شد درخواست اطالعات. ورود 8

 بعد ادامه دهید.

 

دلخواه نام 

ینهگز  Type یرو یدبا PPTP 

Address Server  آدرس را: 

194.225.184.6 

 قرار دهید.

 گزینه ppp encryption (MPPE) و فعال را 

 غیر را Show Advanced Options گزینه

 .نمایید انتخاب را Save گزینه و نمایید فعال

 

پس از انجام این مراحل در مرتبه اول استفاده از . 9

VPN  و انجام این تنظیمات، دفعات بعدی نیازی به

تنظیمات مجدد نخواهد بود. از این مرحله به بعد هر 

لیست تمامی  VPNبار از تنظیمات دستگاه و قسمت 

را که تنظیم نموده اید قابل مشاهده  VPNسرورهای 

 Access Pointاست. یعنی فقط کافیست به یکی از 

کاربری و کلمه م های موجود متصل شوید و با ورود نا

 (11شوید)مطابق مرحلهعبور به شبکه متصل 

. نام مربوطه را انتخاب و با ورود نام کاربری)کد 11

را  Connectملی( و کلمه عبور )کدملی( گزینه 

 انتخاب نمایید.

 

 

 دسترسی از   با اتصال برقرار شده است و می توان   . 11

نه الکترونیک،        طرق مختلف  یپایگاه ها    دربه کتابخا

 .اطالعاتی به جستجو پرداخت

 Diglib.iums.ac.ir کتابخانه الکترونیک:

. برای قطع ارتباط از قسمت تنظیمات وارد قسمت 12

VPN  شده، روی نام سرور مربوطه کلیک نموده و

 را انتخاب نمایید. Disconnectگزینه 

 ارتباط با ما:

86705301-86705401 

86705501-86705706 
 

E-mail: 
Research.clib@iums.ac.ir 

 

Click 

 :Username                             کد ملی

                       :Passwordکد ملی


