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خالصه ای درباره سيستم ايميل دانشگاه -۱ 
عمل می    Axigenو نرم افزار  Linux CentOSسیستم ایمیل دانشگاه تحت سیستم عامل  ¢

. کند که در بسیاري از دانشگاهها و موسسات معتبر دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد

و حداکثر تعداد ایمیل قابل ذخیره سازي در   1GBهر عضو هیأت علمی دانشگاه   Inboxظرفیت ¢
Inbox ،5000 عدد است  .

  15MBعدد با حجم کل  10براي ارسال در هر ایمیل  ) attach(حداکثر تعداد فایل قابل ضمیمه ¢
.است

.  است15MBقابل دریافت در هر ایمیل ) attach(حداکثر حجم فایل ضمیمه ¢
.ساعت مجاز است 24در  MB100پیام با حجم حداکثر  100ارسال حداکثر ¢
در صورت نیاز ضروري، ظرفیتهاي فوق، با درخواست کتبی به مرکز و ذکر دلیل، قابل افزایش می  ¢

.  باشد

وجود دارد که به این منظور   Mailing Listدر صورت نیاز به مکاتبات درون گروهی امکان ایجاد ¢
. می بایست درخواست مربوطه به همراه آدرس ایمیل هاي مورد نظر در گروه، به مرکز اعالم گردد



نحوه درخواست اکانت ايميل دانشگاه، درخواست بازيابی   -۲ 
Mailing Listکلمه عبور، درخواست 

مراجعه به وبسایت دانشگاه
www.tafreshu.ac.ir

http://www.tafreshu.ac.ir


مراجعه کنید http://www.tafreshu.ac.irبه وبسایت دانشگاه با آدرس  -1
.را انتخاب کنید» پست الکترونیکی دانشگاه«گزینۀ »  خدمات دانشگاه«در بخش  -2

نحوه ورود به ايميل دانشگاه -۳
: روش اول

http://www.tafreshu.ac.ir


نحوه ورود به ايميل دانشگاه -۳
:صفحه اي به صورت زیر باز می شود که شناسه کاربري و پسورد خود را در آن وارد می کنید -3



مطابق با شکل زیر می شوید و می توانید در این محیط از  axigenوارد پنل کاربري نرم افزار  -4
. امکانات موجود براي دریافت، ارسال و مدیریت ایمیلهاي خود استفاده کنید

نحوه ورود به ايميل دانشگاه -۳



نحوه ورود به ايميل دانشگاه -۳

: روش سوم

این روش مزایاي : axigenبه جاي پنل کاربري نرم افزار   Outlookاستفاده از نرم افزار  
.فراوانی دارد و در این راهنما درباره نحوة فعال کردن و استفاده از آن توضیح داده شده است

: روش دوم
:در مرور گر خود آدرس زیر را وارد کنید -1

http://mail.tafreshu.ac.ir

.از روش اول است 3ادامه کار شبیه گام  -2

http://mail.tafreshu.ac.ir


تعويض کلمه عبور -۴
q سیستم ایمیل یا همان پنل کاربري واردaxigen شوید

q به بخشSetting  در باالي صفحه مراجعه کنید:

q  انتخاب گزینهGeneral   و رجوع به بخشPassword change



INBOXمشاهده ميزان فضای استفاده شده  -۵

q روي بخش بر کلیک  باSetting  و رجوع به بخشinfo    باقیمانده حجم مصرفی و سهمیه
. قابل مشاهده استکاربر 
در ارسال ، در صورت نزدیک شدن به حداکثر حجم باقیمانده، کنیداگر به این بخش توجه ن :نکته

در صورت مشاهده نزدیک شدن به حداکثر حجم   .و دریافت ایمیل ها اختالل ایجاد می شود
.موجود نسبت به پاك کردن ایمیلهاي اضافی اقدام نمایید



ADDRESSنحوه استفاده از  -۶ BOOK

  Contactsانتخاب گزینه ¢

Newانتخاب گزینه ¢

تایپ یا کپی آدرس مورد نظر¢

و انتخاب گزینه Emailدر بخش 
 Save&Close

OOKBDDRESSAذخيره آدرسها در



ADDRESSنحوه استفاده از  -۶ BOOK

براي فرستادن یک ایمیل جدید Newانتخاب ¢
Address Bookانتخاب گزینه ¢

انتخاب آدرس مورد نظر از لیست بازشده¢

okانتخاب ¢

OOKBDDRESSAاستفاده از آدرسهای



جلوگيری از دريافت ايميلهای هرز   -۷

q به بخشSetting  مراجعه کنید

qبا اضافه نمودن امکان حذف ایمیل هاي مزاحم و تکراري و اضافی بطور دائمی
.امکانپذیر است Antispamدر بخش  Blacklistآدرس آنها به 



فروارد کردن خودکار ايميلهای دانشگاه  به آدرس ديگر -۸
q وارد سیستم ایمیل یا همان پنل کاربريaxigen شوید

q به بخشSetting  مراجعه کنید

qتنظیمات زیر را انجام دهید
نام دلخواه



فروارد کردن خودکار ايميلهای دانشگاه  به آدرس ديگر -۸
qدر صفحه بعد تنظیمات زیر را انجام دهید

آدرس ایمیل مورد  
نظرتان را وارد کنید



MICROSOFTمزايای استفاده از  -۹ OUTLOOK

این نرم افزار از گروه نرم افزارهاي اداري آفیس می باشد که جهت مدیریت فعالیتهاي روزانه ، -
طراحی گردیده است و اگر از این نرم افزار بطور مدیریت ایمیل تماس با دوستان وآشنایان و 

.مطلوب بهره برداري شود تقریبا اکثر کارهاي اداري را می توان به صورت مکانیزه انجام داد

.  استفاده از سرویس ایمیل به دو صورت آنالین و آفالین ممکن است Outlookبا استفاده از -
بنابراین در زمانیکه که به اینترنت دسترسی ندارید نیز می توانید ایمیلهاي قبلی خود را بخوانید 
یا ایمیلهاي جدید آماده و ارسال کنید و به محض اتصال به اینترنت این ایمیل ها به آدرس مورد 

.  نظرتان ارسال می شود

تمام اطالعات پیام هاي ارسالی و دریافتی در کامپیوتر ذخیره می گردد و در صورت بروز مشکل -
.دانشگاه،  اطالعات پیامهاي الکترونیکی از بین نمی رود  Mail Serverدر 

دارید و میتوانید مدیریت ارسال  Outlookامکان تعریف چندین آدرس ایمیل خود را در محیط -
.و دریافت آنها را بصورت همزمان انجام دهید

.  با حساسیت بیشتري امکانپذیر است  Junkفیلتر ایمیل هاي هرز و قرار گرفتن آنها در پوشه -



MICROSOFTتنظيمات ايميل دانشگاه در   -۱۰ OUTLOOK

براساس جدول زیر عمل کنید Outlookبسته به نسخه ¢

را تیک  Manually configure server settings or.......    در صفحه باز شده¢
.بزنید

مراحل  Outlookنسخه 
Office 2010Fileè Account Settingsè E-Mail è New

Office 2007ToolsèAccount Settings è New



.را بزنید Nextرا انتخاب کنید و  Internet-Emailگزینه  پنجره بعددر ¢

MICROSOFTايميل دانشگاه در تنظيمات  -۱۰ OUTLOOK



براي تنظیمات بیشتر گزینه  .را بصورت زیر تکمیل نمایید اطالعاتبعدي  پنجرهدر ¢
More Settings را انتخاب کنید 

را  Test Account Settingsبراي اطمینان از درستی تنظیمات می توانید ¢
با را زده و  Nextدر صورت اطمینان از صحت تنظیمات . انتخاب و صبر نمایید

.  یابدمی پایان تنظیمات  Finishانتخاب 

MICROSOFTايميل دانشگاه در تنظيمات  -۱۰ OUTLOOK



More انتخاب با¢ Settings برگه انتخاب با پنجره این در که شود می باز جدیدي پنجره 
Outgoing Server گزینه روي My outgoing server(SMTP) requires

authentication شود انجام زیر شکل با مطابق تنظیمات سایر سپس و کرده کلیک.

MICROSOFTايميل دانشگاه در تنظيمات  -۱۰ OUTLOOK



 انجام زیر شکل مطابق را تنظیمات و کرده انتخاب را Advanced برگه قبل پنجره همان در¢
.دهید

MICROSOFTايميل دانشگاه در تنظيمات  -۱۰ OUTLOOK



فعاليتهای يک سال اخير برای افزايش کارايی و قابليت اطمينان ايميل دانشگاه -۱۱

axigen شده آزمایش نسخه آخرین به استفاده مورد افزار نرم بروزرسانی¢

  موجود نواقص تشخیص منظور به دانشگاه ایمیل دائمی پایش¢
 و ارسال حذف جمله از موجود نواقص رفع جهت افزاري نرم تنظیمات انجام¢

  کردن حداقل و ایمیلها دریافت و ارسال تأخیر کردن حداقل ناموفق، دریافتهاي
  .هرز ایمیلهاي دریافت

 .موجود ایرادات رفع و دانشگاه سرور میل افزاري سخت اصالح¢
1GB به 250MB از اساتید پیام صندوق حجم افزایش¢

احتمالی ایرادات فوري رفع و رسیدگی جهت یکساله پشتیبانی قرارداد انعقاد¢


