
 بسمه تعالي

:كد مدرك و شماره بازنگري  

IT‐WI‐002/00  
خدمات اينترنت و پست الكترونيك از دانشگاهدريافت راهنماي   

  

 

  مرکز فناوری اطالعات دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 خدمات مركز فناوري اطالعات به دانشجويان مقطع كارشناسي

 دمتمراحل دريافت خ شرح خدمت عنوان خدمت

 Emailدريافتادرس 
  كترونيكيلبصورت ا

 

صدور ادرس پست 
الكترونيك تحت 

علوم دانشگاه  سرور
پزشكي تهران جهت 

 علمي تبادل
 اطالعات

  www.tums.ac.irمراجعه به پورتال دانشگاه به نشاني )  1

ر سمت واقع د از طريق نشانه) وارد نمودن و ثبت اطالعات( انجام ثبت نام ايميل دانشجويي )  2
  http://www.tums.ac.ir/content/details/418صفحه اول پورتال و يا لينك  چپ

  و ارسال كپي كارت ملي و كارت دانشجوييمقطع كارشناسي تكميل فرم ) 3

  ثبت ادرس پست الكترونيك فعال دانشجو در فرم ) 4

 دريافت نام كاربري و كلمه عبور از طريق پست الكترونيك فعال دانشجو) 5

 ارشد به دانشجويان مقطع كارشناسيمركز فناوري اطالعاتخدمات

 مراحل دريافت خدمت شرح خدمت عنوان خدمت

 Emailدريافتادرس 
  بصورت الكترونيكي

 

صدور ادرس پست 
الكترونيك تحت 

علوم دانشگاه  سرور
پزشكي تهران 

 علمي تبادلجهت 
 اطالعات

  www.tums.ac.irمراجعه به پورتال دانشگاه به نشاني )  1

واقع در سمت  از طريق نشانه) وارد نمودن و ثبت اطالعات( انجام ثبت نام ايميل دانشجويي )  2
  http://www.tums.ac.ir/content/details/418صفحه اول پورتال و يا لينك  چپ

  كارشناسي ارشد و ارسال فايل اسكن شده كارت ملي و كارت دانشجويي مقطعتكميل فرم  ) 3

  يك ادرس پست الكترونيك فعال دانشجو در فرم  ثبت) 4

  انتخاب گزينه پست الكترونيك) 5

 دريافت نام كاربري و كلمه عبور از طريق پست الكترونيك فعال دانشجو) 6

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
درماني تهران، بهداشتي  



 بسمه تعالي

 dial upاينترنت
اتصال تلفني به 

  dial upاينترنت

 تكرار مراحل خدمت رديف اول )1

  dial upاتصال تلفني به اينترنتانتخاب گزينه  )2

استفاده از كتابخانه ديجيتال امكان پذير ) اتصال تلفني بهاينترنت(پس از برقراري ارتباط: كتهن
  است

دسترسي خارج از 
دانشگاه به پايگاه هاي 
مقاالت و كتب تحت 

 وب

  استفاده از سيستم

 off campus 

  تكرار مراحل خدمت رديف اول )1

  off campus استفاده از سيستم انتخاب گزينه )2

 افراديكه از خطوط پرسرعت اينترنت استفاده ميكنندويژه :وجهت

   

 به دانشجويان مقطع دكترامركز فناوري اطالعاتخدمات

 مراحل دريافت خدمت شرح خدمت عنوان خدمت  رديف

1  
 Emailادرس  دريافت

  كترونيكيلبصورت ا

 

صدور ادرس پست 
الكترونيك تحت 

سرور دانشگاه علوم 
پزشكي تهران 

جهت تبادل علمي 
 اطالعات

  www.tums.ac.irمراجعه به پورتال دانشگاه به نشاني ) 1

از طريق ) وارد نمودن و ثبت اطالعات( انجام ثبت نام ايميل دانشجويي )  2
واقع در سمت چپ صفحه اول پورتال و يا لينك  نشانه

http://www.tums.ac.ir/content/details/418  

  كپي كارت ملي و كارت دانشجويي و ارسالتكميل فرم دانشجويان دكترا ) 3

  ادرس پست الكترونيك فعال دانشجو در فرم يك ثبت ) 4

  انتخاب گزينه پست الكترونيك) 5

 دريافت نام كاربري و كلمه عبور از طريق پست الكترونيك فعال دانشجو) 6

اتصال تلفني به   dial upاينترنت  2
 dial upاينترنت

  خدمت رديف اول 4تا  1 تكرار مراحل )1

  dial upاتصال تلفني به اينترنتانتخاب گزينه  )2

استفاده از كتابخانه ديجيتال ) اتصال تلفني بهاينترنت(پس از برقراري ارتباط: نكته
  .امكان پذير است 

  
دسترسي خارج از 

دانشگاه به پايگاه هاي 
 مقاالت و كتب تحت وب

  استفاده از سيستم

 off campus 

  تكرار مراحل خدمت رديف اول )1

  off campus استفاده از سيستم خاب گزينهانت )2

 ويژه افراديكه از خطوط پرسرعت اينترنت استفاده ميكنند:وجهت



 بسمه تعالي
  

 به اعضاي هيات علمي مركزفناوري اطالعاتخدمات 

 مراحل دريافت خدمت شرح خدمت عنوان خدمت  رديف

1 
دريافتادرس 

Email  بصورت
  كترونيكيلا

پست الكترونيكي تحت 
علوم  سرور دانشگاه
جهت  پزشكي تهران

  تبادل اطالعات

  www.tums.ac.irمراجعه به پورتال دانشگاه به نشاني )1

از ) وارد نمودن و ثبت اطالعات(  اعضاي هيات علميانجام ثبت نام ايميل )  2
صفحه اول پورتال و يا لينك  واقع در سمت چپ طريق نشانه

http://www.tums.ac.ir/content/details/418  

  تكميل فرم و ارسال كپي كارت ملي و  حكم كارگزيني) 3

  ثبت يك ادرس پست الكترونيك فعال عضو هيات علمي در فرم) 4

  انتخاب گزينه پست الكترونيك) 5

  .دريافت نام كاربري و كلمه عبور از طريق پست الكترونيك فعال) 6

2  
  اينترنت

dial up  

  اتصال تلفني به اينترنت

dial up  

  خدمت رديف اول 4تا  1 تكرار مراحل )1

  (dial up)اتصال تلفني به اينترنت انتخاب گزينه )2

استفاده از كتابخانه ) اتصال تلفني بهاينترنت(پس از برقراري ارتباط:توجه
  ديجيتال امكان پذير است

٣  
 فضاي در اختيار
(Brief Case) 

فضايي براي قرار دادن
محتواي علمي آموزشي 

  تحت سرور دانشگاه

  خدمت رديف اول 4تا  1حل تكرار مرا )3

  (Brief Case) فضاي در اختيار انتخاب گزينه )4

۴  

ثبت اطالعات 
 رزومه اساتيد

CV 

فضاي ورود و ويرايش 
اطالعات فعاليت هاي 
آموزشي و پژوهشي و 

  رزومه

  خدمت رديف اول 4تا  1تكرار مراحل  )1

  CVانتخاب گزينه )2

5  

دسترسي خارج از 
دانشگاه به پايگاه 

هاي مقاالت و 
 تب تحت وبك

  استفاده از سيستم

 off campus 

  خدمت رديف اول 4تا  1تكرار مراحل  )1

  off campus استفاده از سيستم انتخاب گزينه )2

 ويژه افراديكه از خطوط پرسرعت اينترنت استفاده ميكنند:وجهت

 

 



 بسمه تعالي
 ن به كاركنات مركز فناوري اطالعاتخدما

 دمتمراحل دريافت خ شرح خدمتعنوان خدمت

ادرس  دريافت
Email 

بصورت 
  كترونيكيلا

 

صدور ادرس پست 
الكترونيك تحت سرور 
دانشگاه علوم پزشكي 

تهران جهت تبادل علمي 
 اطالعات

  www.tums.ac.irمراجعه به پورتال دانشگاه به نشاني )1

از طريق ) وارد نمودن و ثبت اطالعات(  انجام ثبت نام ايميل كاركنان)  2
صفحه اول پورتال و يا لينك  سمت چپ واقع در نشانه

http://www.tums.ac.ir/content/details/418  

  و ارسال كپي كارت ملي و حكم كارگزينيكاركنان تكميل فرم ) 3

  ثبت يك ادرس پست الكترونيك فعال كارمند در فرم) 4

  انتخاب گزينه پست الكترونيك) 5

 الكترونيك فعال دريافت نام كاربري و كلمه عبور از طريق پست ) 6

  

  

 


