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 19پاییس 

 راهنوای نصب و تنظین هیس کاری

 پست الکترونیک

 نسخه اول

 حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
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پس از دریافت فایل تا اجرای ایکَى رٍترٍ ترًاهِ شرٍع تِ ًصة 

 .خَاّذ کرد

 
 

 
 .ترای اداهِ هراحل کلیک کٌیذ Nextتر رٍی دکوِ 
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تِ هرحلِ تعذی ًصة ًرم  Nextتا زدى دکوِ  I accept the terms in the license Agreementپس از اًتخاب گسیٌِ 

 .افسار خَاّیذ رفت

 

 
 .هی تَاًیذ هحل ًصة ًرم افسار را تغییر دّیذ Changeدر ایي هرحلِ در صَرت توایل تا زدى دکوِ 

 .کلیک کٌیذ Nextسپس تر رٍی دکوِ 
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 .ترًاهِ شرٍع تِ ًصة خَاّذ کرد Installتا زدى دکوِ 

 

 
هراحل ًصة تِ پایاى  Finishتا تِ اتوام سریذى ًصة ترًاهِ صفحِ فَق ًوایش دادُ خَاّذ شذ کِ تا کلیک کردى تر رٍی دکوِ 

 .خَاّذ رسیذ
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تا تاز شذى ترًاهِ ترای اٍلیي تار صفحِ فَق ًوایش دادُ خَاّذ شذ کِ از شوا هی خَاّذ تٌظیوات پست الکترًٍیک خَد را جْت 

 .کلیک ًواییذ Add New Accountدر ایي صحِ ترای ایي کار تر رٍی دکوِ . ارتثاط تِ ترًاهِ اًجام دّیذ

 

 
 .را اًتخاب ًواییذ Zimbraگسیٌِ  Account Typeدر ایي صفحِ از لسوت 
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 .در هرحلِ لثل صفحِ ای هطاتك شکل فَق ًوایش دادُ خَاّذ شذ Zimbraپس از اًتخاب 

9- Account Name  : ِدر ایي لسوت ًام دلخَاُ خَد را ترای سرٍیس پست الکترًٍیکی کِ هی خَاّذ تِ ًر افسار اضاف

 .کٌیذ را ٍارد ًواییذ

2- Email Address : در ایي لسوت آدرس پست الکترًٍیک خَد را ٍارد ًواییذ. 

3- Password  :در ایي لسوت کلوِ عثَر پست اکترًٍیک خَد را ٍارد ًواییذ. 

4- Incoming Server  : آدرسwebmail.ikiu.ac.ir را در ایي لسوت ٍارد ًواییذ. 

5- Security  : ٌِگسیSSL در حالت اًتخاب تاشذ. 

 .کلیک ًواییذ Validate and Saveرٍی دکوِ  پس از پر کردى هَارد فَق تر -6
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 .کلیک ًواییذ Accept Untrusted Certificateدر صَرت هشاّذُ صفحِ ای تِ شکل فَق تر رٍی دکوِ 

 

 
 Launchدر صَرت درست اًجام شذى هراحل فَق صفحِ ای تِ شکل تاال ًوایش دادُ خَاّذ شذ کِ تا کلیک کردى تر رٍی 

Desktop ٍارد صفحِ زیر کِ صفحِ اصلی پست الکترًٍیک خَد هی تاشذ ٍارد خَاّیذ شذ. 
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در ایي صفحِ شوا کلیِ هَارد هَجَد در پست الکترًٍیک خَد را پس از ّوگام سازی خَاّیذ دیذ ٍ تِ راحتی هی تَاًیذ ّواًٌذ 

 .پست الکترًٍیک خَد تا آى کار ًواییذ

 


