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 راهنمای سریع استفاده

 از خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات
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 فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده از خدمات سریع راهنمای 

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            عات و ارتباطاتمرکز فناوری اطال
5 از   2 صفحه 

 

 

 

 راهنمای خدمات
 

 (QR Code)نشانی الکترونیکی  (URL)  نشانی الکترونیکی عنوان

 goo.gl/qPU0hr اینامه تخلفات رایانهآئین

 

 goo.gl/WbM8qj هاصفحه وب راهنما

 

روش اتصال به شبکه راهنمای 

 اینترنت دانشگاه
goo.gl/GwE9wt 

 

سه نکته مهم در خصوص 

 یکارکرد یگزارش خطا

و شبکه  یافزارنرم یهاسامانه

 دانشگاه اییانهرا

goo.gl/5pVYiv 
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5 از   3 صفحه 

 

 هاگاهها و وبپرتالبرخی 
 

 نشانی اینترنتی عنوان حوزه

 http://um.ac.ir ی دانشگاهگاه رسموب دانشگاه
 http://news.um.ac.ir پرتال خبری دانشگاه

 http://vpap.um.ac.ir معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی هامعاونت
 http://vpa.um.ac.ir معاونت اداری و مالی هامعاونت
 http://vpr.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری هامعاونت
 http://vs.um.ac.ir دانشجوییگی، اجتماعی و فرهن معاونت هامعاونت
 http://vpb.um.ac.ir ریزی و توسعه منابعبرنامهمعاونت  هامعاونت
 http://ict.um.ac.ir مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات مراکز
 http://library.um.ac.ir رسانی و کتابخانه مرکزیمرکز اطالع مراکز

 ftp://ftp.um.ac.ir (FTP)مرکز دانلود  های تعاملیسامانه

 http://ftpnews.um.ac.ir مرکز دانلود یگاه خبروب های تعاملیسامانه

 http://pad.um.ac.ir پایگاه اشتراک دانش )سامانه پاد( یعلم یهاداده یگاهپا

 http://profdoc.um.ac.ir یعلم یاته یمقاالت اعضا یگاهپا یعلم یهاداده یگاهپا

 http://jm.um.ac.ir یپژوهش یهامجله یریتمد سامانه یعلم یهاداده یگاهپا

 http://confbank.um.ac.ir هاکنفرانس مقاله پایگاه یعلم یهاداده یگاهپا

 http://manuscript.um.ac.ir یخط یهاکتاب پایگاه یعلم یهاداده یگاهپا

 http://fumblog.um.ac.ir سامانه وبالگ های تعاملیسامانه

 http://ads.um.ac.ir هایآگه سامانه های تعاملیسامانه

 http://alumni.um.ac.ir آموختگانپرتال دانش های تعاملیسامانه

 http://elc.um.ac.ir های الکترونیکیمرکز آموزش هاو مدیریت مراکز
 http://farhangi.um.ac.ir های داوطلبانهعالیتمدیریت فرهنگی و ف هاو مدیریت مراکز
 http://intr.um.ac.ir المللیهای علمی و بینمدیریت همکاری هاو مدیریت مراکز
 http://stp.um.ac.ir رکز رشد واحدهای فناورم هاو مدیریت مراکز
 http://sshi.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی هاو مدیریت مراکز
 http://ic.um.ac.ir المللپردیس بین هاو مدیریت مراکز

 http://sport.um.ac.ir کل تربیت بدنیاداره هاو مدیریت مراکز
 http://moshaver.um.ac.ir مرکز مشاوره دانشجویی هاو مدیریت مراکز
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 نشانی اینترنتی عنوان حوزه
 http://mafakher.um.ac.ir آثار، مفاخر و اسنادمرکز  هاو مدیریت مراکز
 http://nahad.um.ac.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هاو مدیریت مراکز
 http://college.um.ac.ir کالج هاو مدیریت مراکز
  http://tto.um.ac.ir مدیریت توسعه و انتقال فناوری هامدیریتو  مراکز
 http://faf.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی هاو مدیریت مراکز

 http://adabiyat.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی هادانشکده
 http://theology.um.ac.ir دانشکده الهیات و معارف اسالمی هادانشکده
 http://fea.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصادی هادانشکده
 http://sci.um.ac.ir دانشکده علوم پایه هادانشکده
 http://mathstat.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی هادانشکده
 http://eng.um.ac.ir دانشکده مهندسی هادانشکده
 http://agriculture.um.ac.ir یدانشکده کشاورز هادانشکده
 http://fnre.um.ac.ir زیستدانشکده منابع طبیعی و محیط هادانشکده
 http://vet.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی هادانشکده
 http://epl.um.ac.ir شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان هادانشکده
 http://sportedu.um.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی هادانشکده
  http://faru.um.ac.ir و هنرهای اسالمی دانشکده معماری، شهرسازی هادانشکده

 http://centrallab.um.ac.ir آزمایشگاه مرکزی مراکز پژوهشی
 http://cert.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی آپا مراکز پژوهشی
 http://wtlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی فناوری وب مراکز پژوهشی
 http://nrl.um.ac.ir های کامپیوتریآزمایشگاه تخصصی شبکه مراکز پژوهشی
 http://rcps.um.ac.ir پژوهشکده علوم گیاهی مراکز پژوهشی
 Http://seismo.um.ac.ir شناسیلرزهمرکز پژوهشی زمین مراکز پژوهشی
 http://prc.um.ac.ir مرکز تحقیقات انار مراکز پژوهشی

 http://rcam.um.ac.ir های کشاورزیمرکز پژوهشی ماشین اکز پژوهشیمر
 http://roadsafety.um.ac.ir ایمرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده مراکز پژوهشی
 http://ishm.um.ac.ir اسالمی در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات مراکز پژوهشی
 http://rtcb.um.ac.ir هامرکز پژوهش و فناوری بیومولکول مراکز پژوهشی
 http://si.um.ac.ir پژوهشکده زعفران مراکز پژوهشی
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 نشانی اینترنتی عنوان حوزه
 http://sciip.um.ac.ir قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطالعات مراکز پژوهشی
 http://ceaas.um.ac.ir قطب علمی آنالیز روی ساختارهای جبری مراکز پژوهشی

 هشیمراکز پژو
ای شمال مرکز پژوهشی مطالعات شهری و منطقه

 شرق کشور
http://rcurp.um.ac.ir 

 http://grc.um.ac.ir های زیرزمینیمرکز تحقیقات آب مراکز پژوهشی
 http://gsrc.um.ac.ir یی روستاهای خراسانمرکز پژوهشی مطالعات جغرافیا مراکز پژوهشی
 http://organic.um.ac.ir مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانیک )زیستی( مراکز پژوهشی
 http://osdce.um.ac.ir های ترتیبی و فضاییقطب علمی داده مراکز پژوهشی

 مراکز پژوهشی
قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد 

 های نشخوارکنندهدام
http://vetabortion.um.ac.ir 

 http://fib.um.ac.ir پژوهشکده فناوری زیستی مراکز پژوهشی
 http://sari.um.ac.ir پژوهشکده هوا و خورشید مراکز پژوهشی
 http://cemcs.um.ac.ir سازی و کنترل دستگاهقطب علمی مدل مراکز پژوهشی
 http://cef.um.ac.ir می فردوسی و شاهنامهقطب عل مراکز پژوهشی
 http://cefa.um.ac.ir قطب علمی گیاهان زراعی ویژه مراکز پژوهشی

 

 

 http://websiteinfo.um.ac.ir *هاگاهرسانی وبسامانه اطالع پیوندها

 http://118.um.ac.ir ر شماره تلفنگسامانه جستجو 111
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