
 

 تغییر اطالعات شخصی 

عالیق پژوهشی و  ،توضیحات ،اطالعاتی از جمله عکس در جهت ایجاد تغییر 
سایت زیر اقدام طریق وب از ،ی خوداستفاده از نام کاربری و گذرواژه بات، مقاال

 .فرمایید

https://phoenix.iasbs.ac.ir 

 ی شخصیراهنمای صفحه 

ی ذرواژهگ ری وبدرس زیر با استفاده از نام کارآی شخصی به درصفحهجهت تغییر 
 رمایید.ف ssh  خود 

Owl.iasbs.ac.ir 

 در لینوکس sshدستور 

 خط دستور: وارد کردن اطالعات زیر در

 #ssh username@owl.iasbs.ac.ir 
 Password: Your password 

 ت خود را اصالح کنید.ستوانید فهر  هم اکنون می

 در ویندوز: WinSCPبا استفاده از   sshدستور 

 WinSCPنصب  .1

https://iasbs.ac.ir/files/documents/computer-توانید از لینک  می
center/WinSCP.zip .دانلود و نصب کنید 

  WinSCPراه اندازی  .2
 WinSCPباز کردن 

 ، اطالعات زیر را وارد کنید: شودمی ظاهر که سیستم به ورود صفحه در

https://phoenix.iasbs.ac.ir/
file:///C:/Users/adrang/Documents/computer%20center/winscp.docx
mailto:username@owl.iasbs.ac.ir
https://iasbs.ac.ir/files/documents/computer-center/WinSCP.zip
https://iasbs.ac.ir/files/documents/computer-center/WinSCP.zip
https://iasbs.ac.ir/files/documents/computer-center/WinSCP.zip


 

 File protocol: SFTP 
 Host name: owl.iasbs.ac.ir 
 Port number: 22 
 User name: نام کاربری (iasbs.ac.ir بدون) 
 Password: رمز عبور 

 

 
 

 



 

 
 

کلیک کنید. اگر   yesروی  ،داده شد در کامپیوتر شما این هشدار نمایشاگر 
 کلیک کنید. NO روی، کنید ازکامپیوترهای عمومی استفاده می

 
 هاآپلود فایل .3

 در  home directoryو  چپ سمت در شما کامپیوتر شخصی نشانگر که ایپنجره
دهید. ها را انتقال توانید فایلشود. به این ترتیب شما می، باز میاست راست سمت
 .شیدپوشه مناسبی بک ها را درفایل

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 Home Directoryکردن فایل از پاک .4
  درHome Directory  لیک و آنرا انتخاب کنید.وی فایل کر 
  از منوFiles  ی گزینهDelete .را انتخاب کنید 
  پوشه باز شده درOk  شودرا انتخاب و فایل حذف می 

 Home Directoryماندن فایل در باقی .5
  درHome Directory   لیک و آنرا انتخاب کنید.کروی فایل 
  از منوFile  ی گزینهRename .را انتخاب کنید 
 نویسید.شود و هر اسم موردنظر را میاسم فایل قابل تغییر می 
 ی نام کلیک کنید .خارج از فایل برای ذخیره 

 قطع اتصال .6
 در قسمت باال سمت راست رویx   .قرمز کلیک کنید 
   در باکس ظاهر شده رویOk   کنید و اکنون اتصال شما با کلیک

 شود.شود و پنجره بسته میکامپیوتر میزبان قطع می


