راهنمای تنظیمات جهت استفاده
همزمان از سایت دانشگاه
( ) TUMSو اتوماسیون اداری
()eo.tumsروی جستجو گر
Internet Explorer

 . 1ابتدا در قسمت ابزارها ) (Toolsروی گزینه

 . 2پس از طی مرحله سازگار نمودن دامنه با جستجوگر

 Compatibility View Settingsکلیک کرده و

اینترنت سیستم در ایم مرحله باید اقدام به معرفی سایت به

همانند تصویر در قسمت ورود آدرس (کادر باالئی) عبارت

عنوان سایت مطمئن از نظر امنیتی به نرم افزار نمود که این

 *.ac.irرا وارد کرده و روی کلید  Addکلیک کنید ،با

کار به  2روش زیر امکان پذیر می باشد که هرکدام از این

نمایش داده شدن آدرس ورودی در کادر پائین عملیات ورود

روش ها با تعدادی از نسخه های نرم افزار جوابگو خواهند بود

آدرس به درستی انجام شده در این مرحله قبل از خروج در

که کاربر با توجه به نسخه نرم افزار خود روش مناسب را انجام

قسمت پائین همین پنجره دو کادر کوچک قابل فعالسازی

خواهد داد.

وجود دارد که باید هر دو گزینه فعال باشند که دراینصورت با
کلیک روی دکمه  Closeاز صفحه مذکور خارج خواهید شد.

الف  :در قسمت ابزارها ) (Toolsروی گزینه Internet
 Optionکلیک کرده در پنجره باز شده روی سربرگ ()Tab
 Securityکلیک کرده و بر طبق تصاویر آدرس های :

1

 http://*.tums.ac.irرا در قسمت Local Intranet
و همینطور آدرس  http://*.tums.ac.irرا در قسمت
 Trasted Sitesوارد کنید ،کاربران محترم دقت داشته

3

2

باشند فعال بودن و عدم فعال بودن گزینه ها دقیقا در تصاویر
مشخص گردیده بنابراین حتما با دقت تصاویر را مرحله به
مرحله دنبال کرده و گزینه ها را با همان شیوه مشخص شده
فعال و یا غیر فعال نمایند.
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A
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تهیه و تنظیم  :حسین عرب
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-در این قسمت آدرس  http://*.tums.ac.ir :را در کادر آدرس

-در این قسمت آدرس  https://*.tums.ac.ir :را در کادر آدرس

تایپ کرده و روی دکمه  Addکلیک کرده سپس پنجره را ببندید..

تایپ کرده و روی دکمه  Addکلیک کرده سپس پنجره را ببندید..

همانطور که قبال نیز گفته شد در تعدادی از نسخه هایبرنامه با ورود هر دو آدرس  http://*.tums.ac.irو

8

-روی گزینه اینترنت محلی کلیک کرده وسپس روی دکمه

 https://*.tums.ac.irدر قسمت شرح داده شده در

 Sitesکلیک نمائید.

9
5

C

E

6

دقت کنید کادر گزینه باال غیر فعال باشد سپس رویدکمه  Advancedکلیک کنید.

پس از بازگشت به این پنجره روی گزینه سایت های مطمئنکلیک کرده دوباره روی دکمه  Sitesکلیک می کنیم.
تهیه و تنظیم  :حسین عرب

تصویر ( Dشبکه محلی) مشکل بر طرف خواهد شد و دیگر
نیازی به ادامه مراحل نخواهد بود.

الزم به ذکر است این تنظیمات فقط جهت کاربرانی که
الزاما نیاز به استفاده همزمان از هر دو سایت اتوماسیون و
Internet
سایت اصلی دانشگاه روی مرورگر
 Explorerخود دارند الزم االجرا بوده و در صورتی که
جهت مشاهده و استفاده از سایت اصلی دانشگاه به آدرس
 tums.ac.irاز مرورگر های دیگر استفاده شود نیاز به
انجام هیچ یک از مراحل مشروحه در این راهنما نخواهد
بود.
مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

