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 اسپاتبه سرویس هات روش اتصال -1

عادی بعد از اتصال یک  حالت در . کند می فراهم دانشگاه شبکه در  را اینترنت با  این سرویس، امکان برقراری ارتباط

کابل شبکه یا از طریق وایرلس، کاربر فقط می تواند به سایت های داخلی دانشگاه  سیستم به شبکه دانشگاه از طریق

دسترسی داشته باشد. برای دسترسی به شبکه اینترنت باشد( میum.ac.ir شامل هادامنه آنآدرس که  هاییتارنما)

 ردد.گاستفاده  ،شناخته می شود hotspot  نام به که اینترنت به اتصال سرویس الزم است از 

با  WIFI-FUMسیم به شبکه دانشگاه متصل گردید، ابتدا به شبکه خواهید از طریق شبکه بیتذکر: در صورتیکه می

 متصل شوید، سپس مراحل زیر را انجام دهید:  ferdowsi رمز عبور

را وارد نمایید. سپس http://hotspot.um.ac.ir در مرورگر خود آدرس اینترنتی  پس از اتصال به شبکه دانشگاه،

 : شودمیصفحه ورود اینترنتی دانشگاه بصورت زیر نمایش داده 

http://hotspot.um.ac.ir/
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 صفحه ورود به اینترنت از طریق شبکه دانشگاه _ 1شکل 
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نت بصورت با محتوای تایید اتصال به اینتر آمد گوییصفحه اولیه خوش درصورت وارد کردن صحیح شناسه و رمز عبور،

شود.  الزم به ذکر است که پس از مشاهده این صفحه دستگاه شما به اینترنت متصل شده شکل زیر نمایش داده می

 است. 

 

 صفحه تایید اتصال به اینترنت _ 2شکل 
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 :شودنمایش داده میصفحه وضعیت مانند شکل زیر پس از صفحه تایید اتصال به اینترنت )شکل باال( 
 

 

 حه وضعیت اتصال اینترنتصف _ 3شکل 

 

توانید میزان حجم کل اختصاص یافته و حجم گردد، در صفحه وضعیت میهمانطور که در شکل باال نیز مشاهد می

 باقی مانده و همچنین حجم مصرف شده را مشاهده نمایید.

 در صفحه سمت چپ()درقسمت باالی خروج کامل و صحیح  از شبکه پس از اتمام کار، روی گزینه خروج به منظور  *

 .استفاده نمایید hotspot.um.ac.ir/logoutکلیک کرده  و یا از آدرس  )شکل باال(  شبکه خوشامدگویی به
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شود که حاوی اطالعات آدرس آی.پی و زمان اتصال و میزان حجم مصرفی پس از خروج صفحه زیر نمایش داده می

 شود.نمایش داده می

 

 تصفحه خروج از اینترن _ 4شکل
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 تذکرات -2

 )همان شناسه و رمز عبور اینترنت( باشدسیم و کابلی یکسان میکه بیباتصال به ش عبور شناسه و رمز *

دستگاه خود را روشن نمائید  WiFiدانشگاه متصل باشید. بنابراین ابتدا  WiFiسیم، ابتدا باید به شبکه برای اتصال بی *

تصل شوید. سپس مطابق راهنما از طریق هات اسپات به اینترنت م ferdowsiبا رمز عبور  WiFi-FUMو به شبکه 

 متصل شوید.

 ارتباط با شبکه دانشگاه )در هر دو حالتبرقراری ، حتماً ابتدا از وجود اینترنتشدن صفحه ورود در صورت عدم باز *

 سیم( مطمئن شوید.کابلی و بی

 پویا پرتالاز طریق ر رمز اینترنت تغیی *

تغییر  / ها/ مدیریت شناسه فناوری اطالعاتمنوی  / برنامه ریزی و توسعه منابعلبه  از علمی و کارکنان:هیات

 اینترنت  عبور رمز

 اینترنت عبور تغییر رمز / خدماتلبه  :دانشجویان

و دستگاه  دوحداکثر  کارکنانت علمی و هیاهای تعداد دستگاه مجاز جهت اتصال همزمان به اینترنت برای شناسه *

 .باشددستگاه می یکدانشجویی 

این زمان، خروج اتمام دقیقه می باشد و با  پانزده مدت زمان فعال بودن اتصال برقرارشده بدون انجام هیچ فعالیتی *

 .صورت می پذیرد ورود به اینترنت،خودکار از شبکه و نمایش مجدد صفحه 

صورت هباید عملیات خروج از شبکه ب بستن مرورگر کافی نیست و حتماًقطع اتصال اینترنت،  و جهت خروج از شبکه *

کاربره،  های چندها و سیستمو آزمایشگاهرایانه های هایی همانند سایتصورت در مکاندر غیر این .کامل صورت پذیرد

باشد و مشکالتی همچون اتمام شارژ و یا یامکان استفاده از شناسه جهت اتصال به اینترنت برای فرد بعدی فراهم م

 .محتمل خواهد بودهای دیگر استفادهسوء

 در صفحه )درقسمت باالی سمت چپ(خروج کامل و صحیح  از شبکه پس از اتمام کار، روی گزینه خروج به منظور  *

 .داستفاده نمایی hotspot.um.ac.ir/logoutشبکه کلیک کرده  و یا از آدرس  خوشامدگویی به

http://pooya.um.ac.ir/
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استفاده از های اتصال و اطمینان از عدم سوءگزارش کارکرد اینترنت اعم از میزان دانلود و آپلود و زمان مشاهده *

 پویا پرتالاز طریق  شناسه

کارکرد /  / سوابق عملیات منوی فناوری اطالعات برنامه ریزی و توسعه منابع /لبه  :علمی و کارکنانهیات

 اینترنت 

 کارکرد اینترنت گزارش  /خدمات لبه  :دانشجویان

 

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

 



 

 

 

 دانشگاه ینترنتروش اتصال به شبکه ا یراهنما

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
 15 از   10 صفحه 

 

 سواالت متداول -3

 باشد؟حجم مصرفی ترافیک کاربری چه میزان می -1-3

شود.در صورت در نظرگرفته می پایینحجم ترافیکی در ابتدای هر ماه شمسی برای هر کاربر مطابق جدول 

رتال پویا، منوی فناوری اطالعات / یشتر، امکان خرید شارژ از طریق پاتمام حجم دانلود ماهانه و نیازبه حجم ب

ها، گزینه خرید شارژ اینترنت وجود دارد. شارژ خریداری شده و یا شارژ استفاده نشده به ماه بعد مدیریت شناسه 

 .شودمنتقل نمی

 حجم دانلود ماهانه ربریگروه کا

 گیگابایت 6 دانشجویان کارشناسی

 گیگابایت 12 دانشجویان کارشناسی ارشد

 گیگابایت 16 دانشجویان دکتری

 گیگابایت 4 کارمندان

 گیگابایت 20 اعضای هیات علمی

 حجم مصرفی ترافیک کاربری – 1جدول 

 وجود دارد؟ آیا در صورت اتمام حجم اینترنت، امکان خرید حجم اضافی  -2-3

حجم ترافیکی در ابتدای هر ماه شمسی برای هر کاربر اختصاص داده می شود.در صورت اتمام حجم  -بله

شارژ باشد. مییک گیگابایت هربار خرید، دانلود ماهانه و نیازبه حجم بیشتر، امکان خرید شارژ به میزان 

توان بصورت زیر از طریق سایت پویا می د.وخریداری شده و یا شارژ استفاده نشده به ماه بعد منتقل نمی ش

 حجم اضافی خریداری نمود:

 

 یدخر ها /فناوری اطالعات / مدیریت شناسه یمنوریزی و توسعه منابع / برنامهلبه  :علمی و کارکنانهیات

 ینترنتشارژ ا
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 خدمات / خرید شارژ لبه :دانشجویان

ریال شارژ داشته  25000بایست اکانت پویا شما حداقل یتذکر: قبل از اقدام به خرید حجم اینترنت اضافی، م

باشد. به منظور افزایش اعتبار اکانت پویا به قسمت سربرگ مالی/ پرداخت الکترونیک / انتخاب خدمات دانشگاه رفته و 

 اکانت پویا خودرا شارژ نموده و سپس اقدام به خرید حجم اینترنتی نمایید.

 باشد؟ه سیستم به چه صورت میمحدودیت زمانی اتصال کاربران ب -3-3

 باشد:زمان مجاز اتصال کاربران به شرح زیر می

 زمان مجاز اتصال به شبکه گروه کاربری

 ساعته 24 دانشجویان کارشناسی مقیم در خوابگاه

 ساعته 24 دانشجویان کارشناسی ارشد مقیم در خوابگاه

 ساعته 24 دانشجویان دکتری مقیم در خوابگاه

 20صبح الی  7 کارشناسیدانشجویان 

 22صبح الی  7 دانشجویان کارشناسی ارشد

 22صبح الی  7 دانشجویان دکتری

 محدودیت زمانی اتصال کاربران – 2جدول 

های داخلی دانشگاه دانشگاه ویا استفاده از سامانهاتصال به تارنمای داخلی برای آیا  -4-3

 اینترنت دانشگاه دارد؟ هو پویا( نیاز ب سدف)مانند 

های دانشگاه نیازی به اتصال به ه ویا استفاده از دیگر سامانهدانشگاکاربران برای مشاهده تارنمای داخلی خیر. 

 اینترنت دانشگاه ندارند.

http://sadaf.um.ac.ir/
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 باچند دستگاه مختلف را دارند؟ اتصال به اینترنت،آیا دانشجویان امکان  -5-3

های  دانشجویی یک دستگاه مجاز جهت اتصال همزمان به اینترنت برای شناسه هایخیر. تعداد دستگاه

 باشد.می

 تغییر رمز اینترنت چگونه است؟روش  -6-3

ها / گزینه تغییر رمز آوری اطالعات / مدیریت شناسهجهت تغییر رمز اینترنت با ورود به پرتال پویا از لبه فن

 عبور اینترنت را انتخاب نمایید.

 شاهده گزارش کارکرد اینترنت برای کاربران وجود دارد؟آیا امکان م -7-3

میزان مصرف بصورت نموداری نمایش   (http://hotspot.um.ac.ir/status)بله. درصفحه وضعیت اینترنت 

به اینترنت و برخی گزارشات توان به منظور گزارش مصرف و دالیل عدم اتصال داده شده است. همچنین می

 دیگر در رابطه با اینترنت، از طریق لینک گزارش کارکرد اینترنت که در پرتال وجود دارد استفاده نمایید. 

  درصورت بروز مشکل در ارتباط با اینترنت به کجا مراجعه کنیم ؟ -3-8

صورت بروز مشکل در ارتباط با اینترنت دانشگاه، میتوانید با مراجعه به سایت کامپیوتر دانشکده خود در 

مرکز سایت  در دانشگاه  بخواهید. کلیه فایلهای راهنما در زمینه اینترنت راهنمایی مستقر کارشناسان  از

های انعکاس مشکالت مرتبط با خدمات فاوا روشهمچنین در قسمت بعد  .باشدموجود می فناوری اطالعات

 آورده شده است. در دانشکده ها و خوابگاه ها

 نحوه خارج شدن از حساب کاربری چگونه است؟ -9-3

توان از دکمه خروج در قسمت باالی سمت راست صفحه وضعیت ویا از حساب کاربری میخروج برای 

 در مرورگر خود استفاده نمایید.  http://hotspot.um.ac.ir/logoutفراخوانی آدرس 

 

 فرمان لینوکس به اینترنت دانشگاه متصل گردم؟توانم از طریق خطچگونه می -10-3

 برای اتصال از طریق خط فرمانی لینوکس به اینترنت دانشگاه کافیست از دستور زیر استفاده نمایید:

http://hotspot.um.ac.ir/status
https://support.um.ac.ir/index.php/internet-network
https://support.um.ac.ir/index.php/internet-network
https://support.um.ac.ir/index.php/internet-network
http://ict.um.ac.ir/
http://ict.um.ac.ir/
http://ict.um.ac.ir/
http://ict.um.ac.ir/
http://hotspot.um.ac.ir/logout
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$ curl –data “username=<USER>&password=<PASSWORD>” https://hotspot.um.ac.ir/login 

 
 نیز گذرواژه را وارد نمایید. <PASSWORD> قسمت در و کاربری نام <USER>درقسمت 

 ر استفاده نمایید:همچنین برای خاتمه کار و قطع نمودن اینترنت از دستور زی
$ curl http://hotspot.um.ac.ir/logout  

https://hotspot.um.ac.ir/login
http://hotspot.um.ac.ir/logout
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 پشتیبانی -4

 های زیر به منظور پشتیبانی از کارشناسان فاوا دانشگاه کمک بگیرید. توانید از طریق روششما می

 

 

  خوابگاه /تماس با مسوول رایانه دانشکده   -1-4

 تلفن انه دانشکده/خوابگاهمسول رای

 38806969 خوابگاه فجر

 38806970 خوابگاه پردیس

 38804734-35-37 دانشکده کشاورزی

 09031957251 - 38806820 شهرسازیو دانشکده معماری 

 38806320-21-22 دانشکده علوم اداری و اقتصادی

 38804040 دانشکده علوم

 38806066 - 38806100 دانشکده مهندسی

 38803881 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 38803715 دانشکده دامپزشکی

 38803699 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 38806220 دانشکده علوم ریاضی

 38806704 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 38803473 دانشکده علوم ورزشی

 38804778 دانشکده منایع طبیعی و محیط زیست

 هالیست تلفن -3جدول



 

 

 

 دانشگاه ینترنتروش اتصال به شبکه ا یراهنما

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
 15 از   15 صفحه 

 

 تکمیل و ارسال فرم گزارش خطا در پرتال پویا  -2-4

شما می توانید درخواست های پشتیبانی خود را از طریق پرتال شخصی پویا در قسمت گزارش خطا برای ما ارسال 
بروز  عالوه بر تشریح مشکل و خطا، اطالعاتی مانند شماره دانشجویی و نام کاربری مورد استفاده، مکان لطفا .نمایید

 .خطا ) در صورت استقرار در خوابگاه: محل و شماره اتاق خوابگاه( و زمان رخداد را ذکر نمایید

 

 گویی مرکز فاوا دانشگاهتماس با بخش پاسخ -3-4

از ظهر آماده پشتیبانی و رفع بعد 21صبح الی  8گویی مرکز فاوا دانشگاه فردوسی همه روزه از ساعت بخش پاسخ
 شد.بامشکالت احتمالی می

 38803030گویی: تلفن پاسخ

 


