
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  VPNراهنمای استفاده از 

 اتصال به پایگاه های اطالعاتی

(Android) 

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

 مشخصات کامل  شامل    VPN ارسال درخواست   .1

)نام و نام خانوادگی، رشته و  فرد یا افراد متقاضی

از طرف واحد   مقطع، محل خدمت، کد ملی و...(    

ماسییی ود ادارر برار        مه اتو نا طه از طریق  مربو

  مرکزر کتابخانهریاست 

سط واحد    .2 سامی تو شدد نام   IT تأی د ا و فعال 

ض اد  کاربرر  کل مه عبور که هماد کد ملی متقا

باشیید. اسییامی تأی د شییدو بر رور  ورتال     می

  lib.iums.ac.irبخانه مرکزر به آدرس: کتا

قابل مشییاهدو می باشیید و ایم ل تأی د ن ز برار 

            متقاض اد ارسال خواهد شد.

و  ( دستگاوSetting) بخش تنظ ماتورود به  .3

 Moreانتخاب 

 

 

 

 VPN  انتخاب گزینه. 4

 

  جدید خواه م VPN با انتخاب این گزینه یک

 ساخت.

Click 

Click 



 

 بسازید.جدید  VPN با توجه به شکل یک. 5 

 

 را تا انتها ادامه ده د. VPN مراحل ساخت

 شکل مانند را و شد درخواست اطالعات. ورود 6

 بعد ادامه ده د.

 

دلخواو نام 

ینهگز  Type ررو یدبا PPTP 

Address Server  آدرس را: 

194.225.184.6 

 قرار ده د.

 گزینه ppp encryption (MPPE) و فعال را 

 غ ر را Show Advanced Options گزینه

 .نمای د انتخاب را Save گزینه و نمای د فعال

 

 س از انجام این مراحل در مرتبه اول استفادو از . 7

VPN  و انجام این تنظ مات، دفعات بعدر ن ازر به

تنظ مات مجدد نخواهد بود. از این مرحله به بعد هر 

ل ست تمامی  VPNبار از تنظ مات دستگاو و قسمت 

را که تنظ م نمودو اید قابل مشاهدو  VPNسرورهار 

 Access Pointاست. یعنی فقط کاف ست به یکی از 

کاربرر و کلمه م هار موجود متصل شوید و با ورود نا

 (8شوید)مطابق مرحلهعبور به شبکه متصل 

. نام مربوطه را انتخاب و با ورود نام کاربرر)کد ملی( 8

را انتخاب  Connectو کلمه عبور )کدملی( گزینه 

 نمای د.

 

 

. اتصیییال برقرار شیییدو اسیییت و می تواد از طریق 9

 کتابخانه الکترون ک از مس ر زیر به جستجو  رداخت:

 
. برار قطع ارتباط از قسمت تنظ مات وارد قسمت 10

VPN  شدو، رور نام سرور مربوطه کل ک نمودو و

 را انتخاب نمای د. Disconnectگزینه 

در صورت بروز هر گونه اشکال و یا سؤال با کتابخانه 

 مرکزر تماس حاصل فرمای د.

86705301-86705401 

86705501-86705706 
 

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

 

Click 

 :Username                             کد ملی

                       :Passwordکد ملی


