
 

 

 قوانین استفاده از کامپیوترهای سایت دانشکده پرستاری و مامایی

از آنجاییکه کامپیوترهای سایت برای استفاده دانشجویان و اساتید تدارک دیده شده است، با رعایت قوانینی که در تمام مکان های جمعی 

د در وشوجود دارد، می توان درصد کارایی استفاده از کامپیوترها را برای خود و دیگران در حد مطلوب نگه داشت. بنابراین از کاربران تقاضا می

      رعایت موارد زیر کوشا باشند:

 (11الی  11می باشد )روزهای پنج شنبه به علت آپدیت سیستم ها  11الی  8زمان شروع سایت از ساعت  -1
 

 از خوردن و آشامیدن در سایت اجتناب کرده و نظافت را رعایت فرمایید. -2
 

 از جابجایی قطعات جانبی کامپیوتر مانند صفحه کلید، موس و صندلی ها جداً خودداری کنید. -1

 .نماییدآن خودداری  Restartبرای خارج شدن از کامپیوتر از خاموش کردن یا  -4

 کنید تا موجب استفاده کاربران دیگر نگردد. Disconnectاینترنت خود را  حتماًزمان ترک کامپیوتر  -5

 حساب اینترنتی خود را هیچگاه در اختیار دیگران قرار ندهید زیرا امکان هر گونه سوء استفاده ممکن می باشد. -1

 به علت محدودیت فضای سایت از آوردن همراه تا حد امکان خودداری فرمایید. -7

 باشند. پذیر است که دارای اکانت اینترنتفقط و فقط برای کاربرانی امکان  رنتامکان ورود به اینت -8

بطور عادی انجام کارهای کامپیوتری طوالنی مدت بر روی کامپیوترهای سایت مجاز نیست و هر کاربر می تواند حداکثر به میزان یک  -9

 نماید.ساعت از سایت استفاده 

کامپیوترهای سایت ممنوع است. در صورت ضرورت باید از مسئول سایت کامپیوتر اجازه آن  نصب هر گونه برنامه از سوی کاربر بر روی -11

 د.نرا دریافت نمای

 نرم افزارها و چت کردن در سایت را ندارند. باکاربران اجازه بازی  -11

 ه در سایت بپرهیزید.هنگام حضور در سایت تلفن همراه خود را خاموش نمایید و آرامش و سکوت را رعایت نموده و از تجمع و خند -12

 گذاشتن کیف و کتاب بر روی میز و کیس خودداری کرده و بعد از اتمام کار صندلی و میز خود را مرتب نمایید. واز نشستن و نوشتن  -11

 در صورت اشغال نبودن میزها می توانید از لپ تاپ استفاده نمایید. -14

ردیف آخر سایت مختص دانشجویان ارشد می باشد در صورت مخصوص خانم ها و  18تا  9مخصوص آقایان، از شماره  8تا  1از شماره  -15

 باشد.خالی بودن و عدم مراجعه دانشجویان ارشد امکان استفاده برای دانشجویان کارشناسی مقدور می

 

 

 

 



 

 

 

 

 آنچه دانشجویان جدیدالورود باید بدانند...

دانشجویان می توانند جهت دسترسی به اینترنت دانشگاه در دسکتاپ کامپیوترهای سایت بر روی آیکن اینترنت کلیک نموده و  -1

 اطالعات زیر را پر نمایند:       

                                                                             

 

 

 

برای دسترسی به سرورهای داخل دانشگاه نیازی به استفاده از اینترنت را ندارید و با اتصال به شبکه دانشگاه امکان دسترسی به این  -2

 داخلی دانشگاه:سرویس ها امکان پذیر می باشد. آدرس برخی سرورهای مهم و 

 

 

 

 

 

 

  http://service.qums.ac.ir دانشجویان برای حفظ امنیت پسورد اینترنت خود، می توانند از طریق سایت  -1

 اقدام به تغییر رمز خود نمایند My Profileدر قسمت 

 اختصاص داده شده است. 1Gو دانشجویان کارشناسی ارشد  1Gحجم دانلود برای دانشجویان کارشناسی  -4

سرویس پست الکترونیکی به تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اعطاء می گردد فقط کافیست با ورود به سایت دانشکده  -5

کی را پر نمایند و از در قسمت فرم های الکترونیکی فرم درخواست پست الکترونی http://snm.qums.ac.ir به آدرس 

 طریق کدرهگیری ایمیل خود را دریافت نمایند.

 

 Usernameشماره دانشجویی: 

 Password: ملی کد

 http://qums.ac.ir: قروینسایت دانشگاه علوم پزشکی 

 http://snm.qums.ac.irسایت دانشکده پرستاری و مامایی: 

 http://sama.qums.ac.irسیستم جامع آموزشی سما: 

 http://food.qums.ac.irسامانه تغذیه و رزرو غذا: 

   http://ofoghlib.qums.ac.ir سامانه کتابخانه الکترونیک دانشگاه:

  http://service.qums.ac.irسامانه خدمات مشترکین اینترنت:

http://service.qums.ac.ir/
http://service.qums.ac.ir/
http://snm.qums.ac.ir/
http://snm.qums.ac.ir/
http://snm.qums.ac.ir/
http://sama.qums.ac.ir/
http://food.qums.ac.ir/
http://ofoghlib.qums.ac.ir/

