
 خدمات تخصصی پارک علم و فناوری یزد

کاربر عزیز خرسندیم از اینکه شبکه اینترنت پارک علم و فناوری را به 

م شایسته یعنوان سرویس اینترنت خود انتخاب نمودید امیدواریم بتوان

 انتخاب شما باشیم.

شما می توانید از راهنمای زیر جهت ساخت کانکشن  اینترننت ت نت 

 شبکه پارک استفاده نمائید.

ابتدا از اتصاالت کامل کارت شبکه و کابل شبکه اطمینان حاصل نموده 

زاری نصب گردینده و مطمئ  گردید که کارت شبکه شما از ل اظ نرم اف

سپس می توانیند مراحنل زینر را  و ارتباط کابل شبکه نیز برقرار است

 دنبال نمائید.

 



 networkو سنپس گزیننه  control panelگزیننه  startابتدا از گزیننه  (1

connections  و از آنجنا گزیننهcreate a new connection  را انتخناب

 کنید. 

  نکته 

 local area connectionدر صورتی که در این  صنف ه بنر روی گزیننه 

کلیک نمائید می تونید از اتصال خود بنه شنبکه داخلنی اطمیننان حاصنل 

 نمائید.

 



 

 خاب نمائید.را انت next( گزینه 2

 

 

 

 

 

 

 

 



( را انتخناب connect to the network at my workplace( گزینه دوم )3

 را انتخاب می نمائیم.  nextو گزینه  

 

 



 را انتخاب می نمائیم. ( virtual private connection )( گزینه دوم 4

 



 را بزنید. nextوده گزینه ( نام شرکت خود را وارد نم5

 



 گزینه public networkت نشان داده شده پنجره در صور( 6

 do not dial the initial connetion   کلیک نمودهnext .را بزنید 

 



 را بزنید.  nextرا وارد نموده گزینه  172216216216( در ای  صف ه آدرس 7

 



دوم و ( در صورت اختصاص نمودن ای  کانکش  به یوزر کاربری خنود گزیننه 8

 را بزنید. nextرا انتخاب و  اولصورت گزینه  غیر ای در 

 



 addتیک گزینه در صورت تمایل به داشت  ای  آیکون روی دسکتاپ خود ( 9

a shourtcut  را زده و برروی گزینهfinish .کلیک نمائید 

 



 

 را اتخاب نمائید. properties( بر روی صف ه باز شده گزینه 11

 



 

 کلیک نموده و تیک گزینه  security( در ای  صف ه بر روی 11

Recuire data encryption شته بر روی گزینه را برداok .کلیک نمائید 

 



که ن کد کاربری و کلمه عبور خود به شنب( حال شما می توانید با وارد نمود12

 اینترنت متصل گردید.

 

 

لمه در صورتی که شما تمایل به آگاهی از ن وه کارکرد حساب خود و نیز تغیر ک

عبور کاربری خود داریند منی توانیند مطنابل شنکل بنا وارد نمنودن آدرس 

http://85.185.161.10/IBSng/user/  به اطالعات کاربری خود دسترسنی

 بیابید.

 

 

http://172.16.16.16/


مواجه می گردید که  ERROR 800اتصا با اینترنت با  گاهی مواقع شما هنگام

 دلیل داشته باشد:می تواند دو 

( دلیل اول قطعی ارتباط کانکش  شبکه شما می با شد که  می توانیند بنا 1

 مراجعه نمائیید network connectionsمراجه به صف ه 

 networkو سننپس گزینننه  control panelگزینننه  startابتنندا از گزینننه  

connections  و از آنجا گزینه local area connectionید. را انتخاب کن 

 



باز شده و ارتباط شبکه شنما بنر قنرار منی  …enablingپس از انتخاب صف ه 

 گردد.)مطابل با شکل زیر(

 

در صورتی که بر روی کانکشی  شما )مطابل با شکل زیر( عالمت ضربدر  (2

 لط شما با سویچ بوده  شما می بایست کابابیاید گواهی بر قطع ارتب

 شبکه خود را چک نمائید.



 

 ***error 691  وارد نمودن کلمه عبور و کند کناربری اشنتباه و ینا قطعنی

اینترنت از طرف خدمات تخصصی می باشد که در صنورتی کنه شنما بنا وارد 

نمودن کد کاربری و کلمه عبور ص یح نتوانستید وارد شوید می بایست با دفتر 

 خدمات تخصصی تماس حاصل نمائید. 

 7261122نت(: تلف  تماس دفتر خدمات تخصصی )شرکت نایب

امیدواریم بتوانیم خدماتی مطابل با شایستگی دانش پژوهان و پیشگامان 

 عرصه پژوهش و نوآوری برداریم.


