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  : مقدمه

در هنگام اتصال به اينترنت فراهم كاربران واحد مربوطه ور رفع اشكاالت احتمالي مجموعه حاضر به منظ
خواهشمند است در هنگام برخورد با هريك از خطاهاي زير در هنگام اتصال به اينترنت از . گرديده است

  . اقدام نماييد دراهنماي مذكور استفاده نموده و نسبت به رفع مشكل خو

واحد خود  ITرابط ، با ذكر شده در راهنما و عدم رفع اشكال يا اشكاالت موجود در صورت رعايت كليه نكات
به استناد مصوبه  .تماس گرفته و از تماس با كارشناسان مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه خودداري نماييد

واحدها  ITدانشگاه فقط جوابگوي سواالت رابطين  ، كارشناسان مديريت فن آوري اطالعات ITكميته محترم 
  . دنبوده و از پاسخگويي به ساير افراد معذور مي باش
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  واحدها IT ليست رابطين 

  

  شماره تماس  رابط نام محل استقرار  نام رابط  نام واحد مربوطه
  

  09355515656  دانشگاهآموزش اداره كل   فرهادپورمحسن   معاونت آموزشي
  09133619103  دانشگاهمركزي ستاد   اميديجواد   مركزي دانشگاهتاد س

  09131637965  واحد تجهيزات پزشكي   جالل دستان   معاونت درمان
  09132601417  معاونت دانشجويي فرهنگي  داوود رزاقي  جوييمعاونت دانش

  09132642171  معاونت بهداشتي   نمديانامير حسين   معاونت بهداشتي
  09133636293  اداره آمار   حيدري مقدمفاطمه   معاونت پژوهشي
  4465518  معاونت غذا ودارو  رضا رضايي  معاونت غذا و دارو
  09133614964  دانشكده ز كامپيوترمرك  عصاريان زهرا  دانشكده بهداشت 
  09133614964  مركز كامپيوتر دانشكده  عصاريان زهرا  دانشكده پيراپزشكي

  09132626168  سمعي بصري دانشكده  رضا معصومي  دانشكده پرستاري و مامايي
  09132636936 واحد مدارك پزشكي بيمارستان  عباس دليريان  بيمارستان متيني
  09370117402 واحد مدارك پزشكي بيمارستان  د طاهريسيد محم  بيمارستان نقوي
  09133643170 واحد مدارك پزشكي بيمارستان  فاطمه  بصيرتي  بيمارستان اخوان
  09139618868  واحد فن آوري اطالعات بيمارستان  موسي طائي  بيمارستان بهشتي

  09132619734  ستاد شبكه  مليحه روحاني  آران و بيدگل  شبكه بهداشت و درمان
  09131639872  كتابخانه مركزي  علي شعباني  كتابخانه مركزي
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   Connectionنحوه ساختن 

 : وورد به اين قسمت از دو طريق امكانپذير مي باشد: Network Connectionورود به پنجره  -1

و انتخاب گزينه  Desktopواقع در صفحه  My Networks Placesكليك سمت راست  بر روي آيكون  :روش اول 
Properties  

 Network Connectionsرا انتخاب سپس در پنجره باز شده  Control Panel گزينه startمنوي از  :روش دوم 
 .را انتخاب كنيد

  )شكل زير( در پنجره ظاهر شده  Create a New Connectionانتخاب گزينه  -2

 

  و رفتن به صفحه بعدي Nextانتخاب گزينه  -3

  
   Nextو سپس انتخاب گزينه )  Connect to the Network at my workplace( دوم انتخاب گزينه  -4

  
   Nextو سپس انتخاب گزينه )  Virtual Private Network connection( دوم انتخاب گزينه  -5
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اين نام به عنوان . را كليك نماييد Nextسپس گزينه  را تايپ نموده و Internetكلمه  Company Nameدر قسمت  -6
 .ثبت خواهد شد Desktopن شما در صفحه نام آيكو

  
را انتخاب  Do not dial the initial connectionظاهر شد گزينه صفحه زير  Nextچنانچه پس از انتخاب گزينه  -7

  .مراجعه كنيدمرحله بعد به در صورت ظاهر نشدن اين پنجره . نماييد

  
 . نماييداب را انتخ Nextگزينه زير را وارد و  IPدر پنجره ظاهر شده  -8

192.168.200.1 

  
   .كليك نماييد  Finishروي گزينه  را انتخاب و بر Add a shortcut to this connection، گزينه بعديدر پنجره  -9

  



 اطالعات دانشگاه علوم پزشكي كاشان مديريت فن آوري –راهنماي آموزشي رفع اشكال اتصال به اينترنت در شبكه دانشگاه 

| 7  

  . الزم است تنظيمات زير انجام گيرد Connectionحتما پس از اتمام مراحل ساخت : توجه

را  Propertiesگزينه سپس و بار كليك نموده و د، Internetبا نام ايجاد شده  Connectionبر روي آيكون  -1
  .نماييدانتخاب 

  
  را انتخاب نماييد Securityه زبانه داز پنجره ظاهر ش -2

  
غير با كليك بر روي آن را  Require data encryption ( disconnect if none)، گزينه Securityدر پنجره  -3

  .اييدنم OKوده و سپس فعال نم

  
را وارد و با كليك بر روي گزينه خود نام كاربري و كلمه عبور خود  Connectionدر پنجره حال مي توانيد  -4

Connect از اينترنت استفاده نماييد . 

 

 حالت غلط

 صحيححالت 
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  خطاهاي مودم و راه حل آنها 

  .ممكن است پس از ورود نام كاربري و كلمه عبور خود يكي از خطاهاي زير بر روي صفحه ظاهر گردد

Error 691:  

  
  بدين معني كه . مي باشدوارد شده اشكال در نام كاربري و كلمه عبور  دبه مفهوم وجو 691خطاي 

  :زير باشدعلت  2يكي از كه اين مي تواند  به . نام كاربري و كلمه عبور خود را بطور صحيح وارد نكرده ايد:   -1

 : اشكال در نام كاربري) الف

 . نخورده باشد) Space(از نام كاربري فاصله  دقت داشته باشيد كه قبل و بعد •

  )خط زير( _استفاده مي شود نه ) منها( – دقت داشته باشيد كه در نام كاربري از كاراكتر •
  : رمز عبوردر شكال ) ب

حروف بزرگ شما با  تايپ رمز  ،صفحه كليددر  Caps Lockرمز عبور به دليل روشن بودن كليد  •
خود  Caps Lockكليد ، از خاموش بودن از ورود رمز عبور خود كه الزم است قبل. بوده است

 .اطمينان حاصل نماييد
 .صفحه كليد شما در حالت فارسي قرار دارد •

به عنوان مثال مجاز (  .خواهيد به اينترنت متصل شويد مي )تعريف شده براي شما(مجاز  ج از بازه زماني رخا -2
 )د ولي خارج از اين ساعات اقدام نموده ايدمي باشي 14تا  12به اتصال بازه زماني ساعت 

  ساعت در روز مجاز به استفاده  2به عنوان مثال (  تمام رسيده استاميزان مصرف مجاز روزانه شما به  -٣
 ) ساعت به اتمام رسيده است 2مي باشيد و اين 

تصال خود را قطع ايد ا فراموش كرده ايد و از طريق سيستم ديگري به اينترنت متصل شده  ممكن است قبالً -۴
 . كنيد

  .باشد شخص ديگري كه پسورد شما را دارد مشغول استفاده از نام كاربري شما ميممكن است  -۵
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Error 919 :  

  
واقع در قسمت  Require data encryption ( disconnect if none)اين خطا بدين علت است كه پس از ساختن آيكون اينترنت، گزينه 

Properties بدين منظور مراحل زير را طي كنيد. ل نكرده ايدرا غير فعا .  

واقع در پنجره  Propertiesدو بار كليك نموده و بروي گزينه  Desktopخود واقع در  Connectionبر روي آيكون  -1
Connection كليك نماييد .  

  
 را انتخاب نماييد Securityاز پنجره ظاهر شده زبانه  -1

  
 .را غير فعال نماييد Require data encryption ( disconnect if none)، گزينه Securityدر پنجره  -2

  
 حالت غلط

 صحيححالت 



 اطالعات دانشگاه علوم پزشكي كاشان مديريت فن آوري –راهنماي آموزشي رفع اشكال اتصال به اينترنت در شبكه دانشگاه 

| 10  

Error 721:    

وي ر چنانچه از نصب اين موارد بر. هاي ويندوز مي باشدPatchو يا  Service Packاين خطا معموال به دليل عدم نصب 
  .واحد تماس بگيريد ITسيستم خود مطمئن هستيد، با رابط

Error 800:  

  
  

  : و ممكن است به يكي از دالئل زير باشد. مي باشدبرقراري ارتباط با سرور وجود اشكال در معني به  800طاي خ

كه در اين حالت پيامي به شكل پيام زير بر . قطع مي باشد) و چه در محل پريز نود  caseچه در پشت ( ارتباط كابل شما ) الف
  . يد كردخود مشاهده خواه)  Taskbar( روي نوار وظيفه 

  
   .كنيدچك را  و پريز نود Caseاتصاالت كابل واقع در پشت : براي حل آن

   

واقع در وي آيكن شبكه ر بر اگر پس از كنترل كابل و اطمينان از اتصال صحيح كابل همچنان عالمت ضربدر قرمز رنگ 
  .واحد خود تماس بگيريد ITباقي بود با رابطويندوزتان  Taskbarنوار 
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  : شده است كه براي رفع آن بايستي مراحل زير را طي كنيد Disableكارت شبكه سيستم شما ) ب

 : وورد به اين قسمت ازر دو طريق امكانپذير مي باشد: Network Connectionورود به پنجره  -1

و انتخاب گزينه  Desktopواقع در صفحه  My Networks Placesكليك سمت راست  بر روي آيكون  :روش اول 
Properties  

 Network Connectionsرا انتخاب سپس در پنجره باز شده  Control Panel گزينه startاز منوي  :روش دوم 
 .را انتخاب كنيد

(  Enableگزينه انتخاب و  واقع در پنجره ظاهر شده   Local area connectionsگزينهكليك سمت راست بر روي  -2
 )زير شكل

  
  

  .واحد خود تماس بگيريد ITبا رابط مشاهده مي شود، 800حل باال، هنوز خطاي چنانچه پس از انجام مرا

  كردن Pingنحوه  
خواهيم سيستمي در شبكه  به عنوان مثال فرض كنيد مي. شود براي تست اتصال صحيح به شبكه از اين ابزار استفاده مي

  .مراحل زير را انجام دهيد. كنيم pingرا  192.168.200.1با شناسه 

  start منوي از RUNنتخاب گزينه ا  -1
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 OKو انتخاب گزينه  Runدر كادر واقع در پنجره  cmd عبارتتايپ  -2

 

 در پنجره سياه رنگ باز شده عبارت زير را وارد و اينتر نماييد -3

ping 192.168.200.1  

  
  :ارتباط سيستم شما با آن سيستم پيغامي به شكل زير ظاهر مي شودبرقراري در صورت 

  

  
  

  مشاهده شد،  Hardware errorو با پيام چنانچه پس از اينتر نمودن، تصويري با مشخصات زير ولي 

  
  

  . دليل آن قطعي در اتصال كابل شبكه مي باشد
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  :ولي اگر پيغامي به شكل زير ظاهر شد
  

  
  .شما وجود دارد IPمي باشد و يا اشكالي در ) Disable(يا كارت شبكه شما خاموش 

  

  سيستم IPنحوه بدست آوردن  
  

خود كليك سمت راست نموده و گزينه  Desktopصفحه واقع در  My Network placesبر روي آيكون  -1
Properties را انتخاب نماييد 

سپس و  كليك سمت راست نماييدواقع در پنجره ظاهر شده،  Local area Connectionگزينه بر روي   -2
Status را انتخاب نماييد 
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 كليك نماييد Detailsرا انتخاب و سپس بر روي گزينه  Supportاز پنجره ظاهر شده زبانه  -3
 

  
 

 

  
 

سيستم  IP Address  ،IPتنظيم شده باشد، بايد در اين پنجره و روبروي گزينه  IPچنانچه بر روي سيستم شما 
  .شما با يكي از فرمت هاي زير مشخص شده باشد

  .42203192.168.يا    .42202192.168. يا    .42201192.168.  يا   42192.168.200. 
  

  
  

  .باشدموجود  IPشده و داراي خط زير بايد در  Boldقسمت  : تذكر
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 )  2شكل ( وارد شده به فرمت استاندارد نمي باشد IPيا و ) 1شكل (  بوده IPفاقد يا در غير اينصورت سيستم شما  - 1

  
  ) 1شكل (

  

.2192.170.1   

 IPفاقد

IPاشتباه  

401192.168.200.  

401192.168.201.  

401192.168.202.  

401192.168.203.  

IP  صحيحهاي  
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 IPاشتباه در تايپ  بدليل  ، شاهده مي نماييدرا م Error 800باز  تان بر روي سيستم IPثبت با وجود چنانچه پس 
  :به نكات زير توجه داشته باشيد IPدر خصوص فرمت صحيح .  خواهد بود

و  Boldبخشي كه بصورت ( يد با يكي از فرمت هاي زير باحتما سيستم تان  IPكه  بايد توجه كنيد  -1
Underline در غير اينصورت ، شروع شده باشد)  مشخص شده استIP  براي  وارده صحيح نبوده كه بايد

 .واحد خود تماس بگيريد ITرابط  اب اصالح آن 
 

   100192.168.200.: صحيح IP: مثال 

   .100201192.168.: صحيح IP: مثال 

   1002192.168.20.: صحيح IP: مثال 

   100.3192.168.20: صحيح IP: مثال 

  

   .10015192.168.: اشتباه IP: مثال

 .20170.1192.: اشتباه IP: مثال

چنانچه پس از اينتر نمودن صفحه اي با پيام زير را مشاهده نموديد، يعني اينكه مشكل از سيستم شما نبوده و  -2
  .اس بگيريدواحد خود تم ITبا رابط . دانشگاه به داليل فني دچار مشكل است ISPارتباط واحد شما با مركز 

  :پيام ظاهر شده

Reply from 192.168.200.1: bytes=32  mes<1ms TTL=128  
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  و راه حل آن هاي سيستمخطامربوط به پيام هاي  

 A Network cable unplugged 

 
  

مي به شكل پيام كه در اين حالت پيا. قطع مي باشد) و چه در محل پريز نود  caseچه در پشت ( ارتباط كابل شما :  علت خطا
  . خود مشاهده خواهيد كرد)  Taskbar( زير بر روي نوار وظيفه 

  . و پريز نود را چك كنيد Caseاتصاالت كابل واقع در پشت : براي حل آن

                            

شبكه باقي بود با اگر پس از كنترل كابل و اطمينان از اتصال صحيح كابل همچنان عالمت ضربدر قرمز رنگ بروي آيكن 
   .واحد خود تماس بگيريد ITرابط

  … Windows – System Error, There is an IP address conflict with another systemپيام 

 

  
  
  
  

  . تم ديگر در شبكه دانشگاهسسيستم شما با يك سي IPمشترك بودن : علت خطا
  واحد خود تماس بگيريد IPدر اسرع وقت با رابط : راه حل
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 Windows – System Error, A duplicate name exists on the networkپيام خطاي  

 

  يكسان بودن نام  كامپيوتر تان با نام كامپيوتري ديگر واقع در شبكه دانشگاه :علت خطا

  واحد خود تماس بگيريد IPدر اسرع وقت با رابط : راه حل

  نحوه تغيير نام سيستم  

 .را انتخاب كنيد Propertiesراست كليك و گزينه  My Computerبروي آيكون 

 از پنجره ظاهر شده Computer nameانتخاب زبانه  -1

  
 

 ظاهر شدهدر پنجره  Changeانتخاب گزينه  -2
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 .OKو سپس  Computer nameوارد نمودن نام جديد براي كامپيوتر خود در قسمت  - 3

 Case ر روي ب شماره سريالعنوان  اب با يك برچسبشد كه با نام هر سيستم متعلق به خود آن سيستم مي: توجه
و شامل عبارتي است كه با حرف . نصب شده استدانشگاه توسط واحد مديريت فن آوري اطالعات هاي سيستم 

p  رقمي است4آغاز و به دنبال آن عددي. 

  
د شد، كليه پنجره ها را با كردن كامپيوتر بر روي سيستم ظاهر خواه restartدر اين حالت پيامي مبني بر  -4

  .شدن سيستم تان انتخاب نماييد restartرا براي  YESبسته و  در نهايت گزينه  OKگزينه 
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  :صفحات وب نشدنباز لت ع 

 Internetاي را نمي توانيد باز كنيد، يعني با پيغام زير در  اگر پس از اتصال به اينترنت، هيچ صفحه

Explorer دمواجه مي شوي :  

  
  :مراحل زير را دنبال كنيد

را  Internet Optionsو سپس  Toolsگزينه  Internet Explorerاز نوار ابزار درون پنجره  - 1
 .انتخاب كنيد تا صفحه زير مشاهده گردد
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كليك اينترنت خود به روي نام كانكشن و سپس  را انتخاب كنيد Connectionsدر پنجره باز شده زبانه  -2
 :را انتخاب كنيد settingو سپس نموده 

  
 .غير فعال كنيدبا كليك بر روي آن را  … Use a proxy server forدر پنجره باز شده گزينه  -3
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 .كليك كنيد LAN Settingsبار روي گزينه  در پنجره قبلي اين - 4

 .را غير فعال كنيد … Use a proxy server forدر پنجره باز شده گزينه  - 5

  
 .را انتخاب كنيد okخاب و بار ديگر نيز را انت okحال  - 6

  : مراحل زير را انجام دهيدا باز كردن سايتها مشكل داريد، اگر هنوز ب

كردن قبال توضيح داده شده  Pingنحوه (  pingرا توسط فرمان  www.google.comتدا آدرس اب - 1
  . چك كنيد) است 

  
  

باشد ولي سيستم  نشان دهنده اتصال صحيح شما به اينترنت مي)  ..… Reply from(  يام باالن پظاهر شد
  .واحد خود تماس بگيريد ITبا رابط! شما مشكل دارد Browserعامل يا 
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  )به شكل زير (  Request timed out ولي اگر با پيغام 

  
 .… Ping request could not find host www. Google.com. Please check theو يا 

  
  : مواجه شديد 

تا اتصال مجدد آن به ساير كارهاي خود . باشد اين بدان معني مي باشد كه اينترنت از مركز قطع مي 
  !بپردازيد و يا به چشمانتان استراحت بدهيد

 


