
  )اعضاي محترم هيات علمي، كاركنان و دانشجويان( قابل توجه كاربران اينترنت دانشگاه 

  

صفحه اول سايت مركز آمار و فن آوري اطالعات در واقع  امور مشتركيناز لينك د يمي توانشامل موارد ذيل اطالع از وضعيت كاربري اينترنت خود جهت 

  :اقدام نماييد http://itsm.kaums.ac.irدانشگاه به آدرس 

 اكانتتاريخ انقضاء اعتبار  •

 اكانت وضعيت قفل •

 زمان استفاده شدهو  محدوديت زماني ماهيانه •

 ميزان استفاده شدهو  محدوديت حجمي ماهيانه •

 اكانت تاريخ شارژ مجدد •

 تغيير رمز عبور •

شرح خطاهاي احتمالي در (  علت خطاهاي عدم اتصالمشاهده سوابق اتصال هاي انجام شده به اينترنت و يا مشاهده شامل  گزارشات اتصاالت •

 )ذيل آورده شده است

 نمودار پهناي باند •

  .ديمراجعه نمايبشرح ذيل واحد مربوطه  ITجهت رفع مشكالت و سواالت احتمالي مي توانند به كارشناس  ضمناً 

  تلفن  ITكارشناس  نام واحد

  بيمارستان شهيد بهشتي
  طائي موسي مهندس

  پيله وريان مهدي مهندس
  244داخلي  5550026

  4451515  راهيمحسن مهندس   بيمارستان نقوي

  5342020-5334111  مهندس مجيد دامن افشان  بيمارستان متيني

  5559111  مهندس جواد اميدي  بيمارستان كارگرنژاد

  268داخلي  5550021  فرهادپورمهندس محسن   معاونت آموزشي

  5429090  مهندس مجيد رضازاده   معاونت بهداشتي

  معاونت پژوهشي
  577داخلي  5550021  مهندس حميدرضا سپهري

  معاونت غذا و دارو

  303داخلي  5550021  مهندس مرتضي غالمي  معاونت دانشجويي فرهنگي

  4458181 مهندس عليرضا صباغيان  معاونت درمان

  4443025  مهندس مريم يزداني  مركزيستاد 

  دانشكده بهداشت

  دانشكده پيراپزشكي  625داخلي  5550021  مهندس سيد هادي لسان

  دانشكده پرستاري و مامايي

  302داخلي  5550021  مهندس محمدجواد فتح قريب  دانشكده پزشكي

  03622725902- 4  مهندس مليحه روحاني  شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل

  بيمارستان سيدالشهداء

  بيمارستان شهيد رجايي
  03622724041- 3  مهندس هادي طلوعي

 



 راهنماي استفاده از نرم افزار جديد امور مشتركين دانشگاه

 8/7/88: نشگاه                                                   تاريخ تنظيممديريت آمار و فن آوري اطالعات دا: تهيه و تنظيم

  كنترل حساب كاربريبه منظور  امور مشتركين دانشگاهجديد راهنماي استفاده از نرم افزار 

 Internet Explorer) الف

 كليك بر روي گزينه امور مشتركين واقع در پايين صفحه وب سايت دانشگاه  -1

 

    http://members.kaums.ac.ir تايپ آدرس اينترنتي  يا

 Continue to this website (not recommended)ينه در صورت مشاهده صفحه زير بر روي گز -2
  كليك نماييد

  

خود را در قسمت  Passwordو  Usernameدر صفحه ظاهر شده جهت كنترل حساب كاربري خود،  -3
Internet User Login  كليك نموده و بر روي گزينهOK كليك نماييد  

  

  



 راهنماي استفاده از نرم افزار جديد امور مشتركين دانشگاه

 8/7/88: نشگاه                                                   تاريخ تنظيممديريت آمار و فن آوري اطالعات دا: تهيه و تنظيم

 FireFox) ب

 ه وب سايت دانشگاه كليك بر روي گزينه امور مشتركين واقع در پايين صفح -1

  

  واقع در صفحه ظاهر شده Or you can add an exceptionكليك بر روي گزينه  -2

  

  

 در صفحه ظاهر شده Add Exceptionانتخاب گزينه  -3

  



 راهنماي استفاده از نرم افزار جديد امور مشتركين دانشگاه

 8/7/88: نشگاه                                                   تاريخ تنظيممديريت آمار و فن آوري اطالعات دا: تهيه و تنظيم

  

  Get Certificateكليك بر روي گزينه  -4

  

كليك واقع در پايين صفحه   Confirm Security Exceptionدر پنجره ظاهر شده بر روي گزينه  -5
  نماييد

  

  

  

  

  



 راهنماي استفاده از نرم افزار جديد امور مشتركين دانشگاه

 8/7/88: نشگاه                                                   تاريخ تنظيممديريت آمار و فن آوري اطالعات دا: تهيه و تنظيم

خود را در  Passwordو  Usernameدر صفحه ظاهر شده جهت كنترل حساب كاربري خود،  -6
  كليك نماييد OKكليك نموده و بر روي گزينه  Internet User Loginقسمت 

  

  

  

  

 

  

  

  جهت ورود به امور مشتركين بر روس آدرس زير كليك نماييد

http://members.kaums.ac.ir    



 مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهمركز 

  .شويدامور مشتركين  وارد http://members.kaums.ac.irابتدا از طريق آدرس  -1

 .خود شويد كنترل پنلتا وارد در كادر اولي وارد نماييد نام كاربري و رمز عبور خود را در  -2

  

در جدول ظاهر شده وضعيت اتصال خود را مشاهده وده تا كليك نم گزارش اتصاالتدر صفحه ظاهر شده بر روي زبانه  -3

  .اييدنم

  

جهت مشاهده علت آن، بر . ظاهر شده است NOگزينه   Successful نچنانچه تالش ناموفقي داشته باشيد در ستو -4

  .واقع در روبروي رديف مربوطه كليك نماييد Detailsروي گزينه 

  



 مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهمركز 

  

  راه حل  مفهوم خطا  عنوان خطا  رديف

1  

Wrong password 
Password  وارد شده اشتباه است يا صفحه كليد در وضعيت تايپ فارسي مي

  باشد

مطابق با رمز عبور انتخابي  Passwordدقت در تايپ 

  با رعايت كوچكي و بزرگي حروف

2  
Maximum number of concurrent logins 

reached  

Username  وارد شده از محل ديگري به اينترنت متصل مي باشد و يا توسط فرد

  .ديگري در حال استفاده مي باشد

پيگيري محل اتصال و در صورت نياز تعويض 

Password 

3  

User Traffic quota has been exceeded  
مثال . (مقدار حجم ترافيك تعريف شده براي كاربر تمام شده و اجازه اتصال ندارد

  .مگابايت حجم ترافيك ماهيانه خود را مصرف نموده است 600كاربر اداري 
  استفاده مجدد از ابتداي ماه آينده

4  

User Timely quota has been exceeded  
مثال كاربر اداري . (مدت زمان تعريف شده براي كاربر تمام شده و اجازه اتصال ندارد

  .)را مصرف نموده است ساعت ماهيانه خود 30ساعت روزانه خود يا  2
  )روز يا ماه آينده(استفاده مجدد در زمان مجاز 

5  Relative expiration date has reached  مدير سيستمتماس با   انقضاي تاريخ اعتبار 

6  Absolute expiration date has reached  مدير سيستمتماس با   انقضاي تاريخ اعتبار 

7  

No rule can be applied  
مثال كاربر اداري از . (صد استفاده از اينترنت در خارج از ساعت مجاز را داردقكاربر 

  .مجاز به استفاده از اينترنت مي باشد 15تا  11ساعت 
  اتصال در ساعت مجاز

8  Expiration Date from Creation Date has 

reached 
  تماس با مدير سيستم  انقضاي تاريخ اعتبار

9  
User is locked Username تماس با مدير سيستم  وارد شده توسط مدير سيستم قفل شده و كاربر اجازه ورود ندارد  

10  Credit has finished  شارژ مجدد از طريق لينك موجود در وبسايت  )ويژه كاربران سايت مسكوني(اتمام شارژ اينترنت كاربر  

11  User with Internet username xxxxxxxxx does 

not exists 
Username وارد شده اشتباه است يا با حروف بزرگ التين تايپ شده است.  

حتما با حروف كوچك و  Usernameدقت نماييد 

  .بدون فاصله تايپ شود


