
 VPNبرخي از خطاهاي رايج براي اتصال به 

 اتصال با اينترنت برقرار نمي شود؟ ٨٠٠به دليل خطاي  vpn چرا پس از انجام تنظيمات

 بايد به چند نكته توجه كرد: VPNبراي استفاده كردن از سرويس 

  به معناي ارائه اينترنت نميباشد. VPNايد حتما به اينترنت وصل باشيد. سرويس ب .١

) مربوط Port( درگاه بودن هبست صورت در  از طرف سرويس دهنده شما باز باشد. VPNبايد حتما درگاههاي مربوط به سرويس  .٢

  روبرو خواهيد شد. ٨٠٠به اين سرويس شما با خطاي 

  .نماييد چك را فايروال به مربوط تنظيمات حتما هستيد فايروال قابليت با ويروس ضد افزار نرماگر داراي  .٣

 مواجه مي شويم لطفا دليل آن را بيان نماييد؟ ٦٩١وصل شويم با خطاي  vpn وقتي مي خواهيم به سرور

 .اين پيغام خطا به معناي اشتباه بودن نام كاربري و يا كلمه عبور است. ١

با قيد مدت زمان  خود شارژ اكانتي براي (از استاد راهنماي خود بخواهيد تا نامه اتوماسيون .شارژ ماهيانه شما به اتمام رسيده است .٢

 به مركز فناوري اطالعات جناب آقاي دكتر فانيان ارسال نمايند.) استفاده، 

٣ . user قسمت در توانيد مي عبور كلمه و كاربري نام كردن وارد  شما برروي خط مانده است در اين صورت در سايت پرتال با 

 .از روي خط خارج نماييدخود را   user خروج ثبت لينك برروي گزارش آن

  ارسال نمائيد. tkt.iut.ac.irدرخواست خود را به آدرس در غير اين صورت   

 بايد كرد؟چه  ٧٢٠در صورت بروز خطاي 

بعد از اجراي اين  netsh int ip reset :باز كنيد. سپس دستور زير را وارد نموده و اجرا كنيد Command Prompt ابتدا يك

  .اجرا شود  Administratorنماييد. توجه كنيد كه دستور فوق بايد با كاربر restart كامپيوتر خود رادستور بايد 

  براي ريموت از بيرون دانشگاه: VPNطرز ساخت 

و اجرا  دانلود zipdownload/STUDENTS.-https://it.iut.ac.ir/sites/it.iut.ac.ir/files/msg را از آدرس vpn ابتدا كانكشن

  نماييد. 

وارد نماييد و سپس در   vpn.iut.ac.ir نام سرور را General در برگه properties پس از اجرا با انتخاب دكمه 

  را انتخاب نماييد.  l2tp گزينه Type  of VPN در قسمت    security برگه

 ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠عدد   pershare-key در ورودي را در همان برگه بزنيد و  Advance Setting دكمه L2TP پس از انتخاب 

 .را بزنيد OK قرار دهيد. در نهايت دكمه

  رحيم پور
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