بسمه تعالی
اطالعیه استفاده از اینترنت پرسرعت رادیویی ویژه اساتید هیات علمی و دانشجویان
به منظور ارایه تسهیالت و خدمت رسانی به اساتید و دانشجویان واحد انفورماتیک موسسه آموزش عالی توس استفاده از
امکانات سرویس های مجازی و پرتال ها ،کلیه محیط های داخلی موسسه را تحت پوشش شبکه بی سیم ()Wireless
قرار داده است و اساتید هیات علمی محترم و دانشجویان عزیز می توانند به صورت رایگان از این خدمات استفاده نمایند.
دانشجویان عزیز جهت بهره مندی از اینترنت بی سیم بایستی از نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی خود استفاده نمایند.
نام کاربری  :شماره دانشجوییtu-
رمز عبور :

کد ملی

راهنمای اتصال به شبکه بی سیم در موسسه آموزش عالی توس
جهت اتصال به شبکه بی سیم میبایست مراحل زیر را دنبال فرمایید:
 -1به منظور اتصال باید  WIFIگوشی و یا لپ تاپ خود را روشن نمایید و در لیست شبکه های بی سیم ”“AP.Toos
را انتخاب نمایید.
 -2پس از انجام موفقیت آمیز مرحله اول با استفاده از مرورگر گوشی و یا لپ تاپ خود آدرس  toos.lo/loginرا
فراخوانی فرمایید.
 -3صفحه ای به شما نمایش داده خواهد شد که تنها کافیست نام کاربری) (usernameخود را در قسمت loginو
کلمه عبور) (Passwordخود را در قسمت  passwordوارد نمایید و سپس دکمه  okرا انتخاب نمایید.
 -4پس از وارد شدن موفقیت آمیز به صفحه فوق دسترسی به اینترنت برای شما امکان پذیر خواهد بود و همچنین به
منظور مشاهده وضعیت اتصال میتوانید از صفحه toos.loاستفاده نمایید.
 -5جهت قطع اینترنت نیز میتوانید با مراجعه به صفحه ی  toos.loکلید  log offرا بفشارید.

راهنمای اطالع از شارژ باقیمانده و تغییر کلمه عبور)(Password
جهت اطالع از شارژ باقیمانده و تغییر کلمه عبور خود خواهشمند است با مراجعه به آدرس زیر مطابق راهنما عمل نمایید
 .1ابتدا از متصل بودن به شبکه دانشگاه (بیسیم ویا کابلی) اطمینان حاصل نمایید.
 .2آدرس  http://178.236.34.178/IBSng/user/را در مرورگر خود وارد نمایید.
 .3پس از انجام مراحل فوق صفحه ای مطابق شکل زیر خواهید دید که بایستی نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد
نمایید:

 .4در صفحه باز شده مطابق شکل زیر شارژ باقیمانده و تاریخ انقضاء حساب کاربری خود را مشاهده می نمایید .شایان
ذکر است که اشتراک کلیه دانشجویان در ابتدا یک گیگابایت حجم دو ماهه رایگان دارد.

 .5جهت تغییر کلمه عبور برروی گزینه "تغییر رمز عبور" کلیک کرده و در پنجره باز شده طبق شکل زیر کلمه عبور
فعلی و کلمه عبور جدید را وارد نمایید.
نکته  :جهت باال بردن کلمه عبور ،در ساخت آن از حروف بزرگ و کوچک ،کاراکترهای خاص ) $،@،#و( و اعداد انگلیسی
استفاده شود.

 .6پس از پر کردن موارد فوق بر روی دکمه  Submitکلیک نمایید.
 .7در صورت مشاهده پیغام  Your password has been successfully changed.پسورد شما تغییر کرده
است.

مقررات عمومی استفاده از اینترنت:
 به هر شخص تنها یک حساب کاربری داده می شود.
 به عنوان اولین قدم ،رمز عبور اولیه خود را تغییر دهید.
 به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شناسه کاربری اینترنت ،رمز عبور را بر روی سیستمهای عمومی که سایرین
نیز به آن دسترسی دارند ،ذخیره نکنید.
 شخص درخواست کننده مسئول هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری می باشد
 هیچ کس  ،اجازه واگذاری حساب کاربری و یا امتیاز استفاده از خدمات به دیگری را ندارد و در هر صورت صاحب
حساب کاربری ،مسئول هر گونه استفاده نابجا خواهد بود.
 استفاده کننده از خدمات اینترنت ملزم به رعایت قوانین عمومی موسسه و قوانین دولت در زمینه فضای سایبری
می باشد.
 واحد انفورماتیک اجازه دارد در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری بدون اخطار قبلی اقدام
به تعلیق و یا حذف حساب کاربری نماید.
 به هیچ عنوان شناسه کاربری و رمز عبور خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهید .با توجه به موارد سوءاستفاده
از شناسه کاربری  ،موسسه موظف به معرفی مالک شناسه فوق می باشد و مسئولیت و عواقب حقوقی و قضایی
هر گونه عملی که با شناسه کاربری انجام شود به نام دانشجوی ثبت شده در سامانه کاربران دانشگاه می باشد
و عواقب هرگونه کوتاهی و سهل انگاری بعهده شخص دانشجو می باشد و دانشجویان خاطی نیز طبق روال به
کمیته انضباطی دانشجویان نیز معرفی خواهند شد.

اعمال زیر منجر به بسته شدن حساب کاربری می شوند:
 اتمام مدت اعتبار حساب کاربری.
 ارسال هرزنامه ()spam
 استفاده از حسابهای کاربری برای تبلیغات.
 استفاده از حسابهای کاربری به منظور صدمه زدن به سرویسهای موسسه و یا مزاحمت برای کاربران
دیگر.
 قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار دیگران.
 عدم رعایت موارد امنیتی مانند استفاده از کلمه عبور ساده که موجب خسارت به امنیت سیستم های
موسسه و کاربران شود.
 عدم رعایت قوانین عمومی مربوط به هر یک از خدمات موسسه

امنیت:
واحد انفورماتیک تمام سعی خود را برای ارائه یک سرویس مطمئن و امن انجام می دهد ولی مسئولیت نگهداری کلمه
عبور به عهده کاربر است.

جهت شارژ مجدد حجم خود و ادامه استفاده از اینترنت و رفع هر گونه مشکل پیش آمده به واحد انفورماتیک مراجعه
نمایید.

واحد انفورماتیک موسسه آموزش عالی توس

