
 بسمه تعالی

 دستور العمل نصب و تنظیمات نرم افزار سما

 دارید ابتدا  وی پی ان با آدرس سرور خارج از دانشگاه  قصد نصب در کامپیوتر در صورتی که: نکته

supportvpn.mui.ac.ir  

را ایجاد نموده و به کاربری و رمز عبور دانشگاه خود متصل شده و سپس قدم های زیر اجرا گردد.همچنین همیشه قبل از 

 اجرای سما در خارج از دانشگاه  به وی پی ان دانشگاه متصل شوید.

 

 رب  رر ر ددد هر ر ریا   راراا ررا رر کس(ریددمسایددمیه  رای ارگددمررم مددوریانررن ربامددمرددگررانرمارفمار رآررپیرابتدد ا آ رس،

 رارنار رمممسی .ر192.168.220.25

 پهراکراراا،ررصفحگرارریگر ررپمسینررشمگ  رریرینی رمممس ر ا  رریرش  .راکراسنرصفحگریمسورSama.rarرار امل  ریا  رنراکرر

رحملتریشا  رخمرجرمممسی .

 

ر

ر  



 اکررن ررا تمرترب  رتنظیممترنسن نکرسمرcontrol panel رراراراارمممسی .ر

 ب  رتنظیممترکبمنرنسن نکرسمرگربregion and languageش س .رف ررنسن نکررر ریررRegion ممرراسنرب  رر10نار ر

ر اسنرآر کشرت ضیحر ا  رش  را تر7یگرپهراکرآر کشرنسن نکرربمش 

ر

ر

ر

ر

 

  



 اخورپنجا ربمکرش  رنراکر اباگرانل،رم سنگر formatرارباررنرررPersianرقاارر گی .ر

 اکر اباگر نر،رم سنگرlocationرارباررنرررIranقاارر گی .ر 

 اکر اباگررadministrativeیمگرر changes system local ش  رم سنگرررر رارب می ر  هر ررپنجا رارریگربمکرریر

Persianررارامت مبرمممسی .ر

 ررپمسمنرباررنرر یمگر Okریلیکرینی .ر

 نمایید.  (Restartخود را مجددا راه اندازی ) تذکر: بعد از انجام مراحل فوق بایستی کامپیوتر

ر

 ستیرم سنگرررررررررباممرگر ممررارارااریا  رفرآسک نرر ش  ریگربمس شکورپمسینربمکرریر  ،رپهراکرآنرپنجا رارررممن ر

رامصاافررارامت مبرمممسی .

ر



 مممس ر ا  رررارنار رمممسی .رف ررباخیر ددیسددت رگمررمکنرا ددتراسنرب  ررر192.168.220.50 ررپنجا ربع ررآپیر

 مش   

 . ر رراسنرراحلگرممرریمرباررنریلمگرعب رررارنار رینی رنرم سنگرنرن ربگر یست ررارتمسی رمممسی

ر

ر

 

 نکته: نوع کاربری  پیش فرض آموزش می باشد که نبایستی آن را تغییر دهید.

 

 10در ویندوز  زبانتنظیمات 

 

م سنگرمشمنر ا  رش  ریلیکرینی ررستج رنررنرر اچربمیهرررار ر regionابت ا   

 



 

 

 

 

 

    هرگمممن رتص سارکساربگرب   Administrative راارعگریا  رن system local رنرباررنررpesianتنظی رینی ر. 



 نمایید.  (Restartتذکر: بعد از انجام مراحل فوق بایستی کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی )
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