
 به نام خدا 

 با سالم و عرض ادب 

 ضمن خیر مقدم خدمت دانشجویان عزیز 

  ، باشد سیم در حال تعریف می نام کاربری و رمز عبور برای استفاده از شبکه بی   ،های جدید نام ورودی با توجه به اتمام ثبترساند  می  اطالعبه  

 باشد: میهای کاربری برای دانشجویان به ترتیب زیر  وضعیت تعریف نام

 قسمت برادران 

سیم، وای فای خود  ی بیگردد، به منظور دسترسی به شبکه توسط شرکت پارسیان ارائه میقسمت برادران  سیم  ی بیخدمات اینترنت شبکه 

 تماس حاصل فرمایید(.   32857767)در صورت نیاز با شماره    متصل شوید.  P@rsianهای  پوینت را روشن کرده و به اکسس 

 نام کاربری: شماره دانشجویی

 رمز عبور: کد ملی 

 )دانشگاه مفید(  خوابگاه اندیشه

 گردد،ارائه می   ان قممخابرات استسیم توسط شرکت  ی بی خدمات اینترنت شبکه  خوابگاه اندیشهدر  

به شماره موبایل دانشجو   های کاربرینام بعد از تعریف  گردد،ارائه می مخابراتتوسط شرکت  این خوابگاه سیمی بیخدمات اینترنت شبکه 

پیام دیگری که شامل نام کاربری و رمز عبور    سپسکنید  اندازی دریافت می( پیامی مبنی بر راه2020از سمت شرکت پشتیبانی مخابرات ) 

و وارد کردن نام    Universityهای مخابرات به نام  پوینتباشد را دریافت خواهید کرد و با روشن نمودن وای فای خود و انتخاب اکسس می

بین  ها تعریف اکانت وند اداری مخابرات الزم به ذکر است به دلیل ر  سیم اقدام فرمایید.ی بی کاربری و رمز عبور نسبت به استفاده از شبکه 

 تماس حاصل فرمایید(.   2020)در صورت نیاز با شماره    روز زمان نیاز دارد.  5تا    3

 قسمت خواهران 

 گردد، ارائه می  ان قممخابرات استسیم توسط شرکت  ی بیخدمات اینترنت شبکه   خواهراندر قسمت  

کنید اندازی دریافت می ( پیامی مبنی بر راه 2020به شماره موبایل دانشجو از سمت شرکت پشتیبانی مخابرات )  های کاربرینام بعد از تعریف  

باشد را دریافت خواهید کرد و با روشن نمودن وای فای خود و انتخاب اکسس  بعد از آن پیام دیگری که شامل نام کاربری و رمز عبور می 

الزم به   سیم اقدام فرمایید.ی بیو وارد کردن نام کاربری و رمز عبور نسبت به استفاده از شبکه  Universityهای مخابرات به نام پوینت 

تماس حاصل    2020)در صورت نیاز با شماره    روز زمان نیاز دارد.  5تا    3بین    های کاربرینامتعریف    ذکر است به دلیل روند اداری مخابرات

 فرمایید(. 

 

 

شرکت نمایید. ضمنا هرگونه پیشنهاد و    ی ورودنظرسنجی مندرج در صفحهسیم در  ی بیخواهشمند است به منظور ارزیابی خدمات شبکه 

 ارسال نمایید.   WiFi@Qom.ac.ir-ICTسیم را از طریق ایمیل:  ی بیانتقاد در زمینه خدمات شبکه 

 

 اوری اطالعات و ارتباطات مدیریت فن
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