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راهنمای تنظیمات اولیه ECEمخصوص راهبران
اثتذا ثبیذ ثزای افزادی کِ قزار است کبر دریبفت ٍ یب ارسبل ECEرا هی خَاٌّذ اًجبم دٌّذ تؼزیف پست الکتزًٍیک اًجبم
ضَد.
ثزای اًجبم ایي کبر ثِ تزتیت سیز ػول هی کٌین.
 -1اعالػبت پبیِ> سبختبر سبسهبى> ٍاحذّب ٍ پست ّبی سبسهبًی ،پست کبرثزی کِ قزار است ثب ECEکبر کٌذ را پیذا
کزدُ ٍ ٍیزایص هی کٌین.
 -2ثِ تت پست الکتزًٍیک هی رٍین.
 -3جذیذ را هی سًین.
 -4در قسوت پست الکتزًٍیک اعالػبت سیز را ٍارد هی کٌین:
الف) پست الکترونیکّ:وبى ایویل آکبدهیک است کِ اس جبًت ستبد دادُ ضذُ است.
ة) عنوان پست الکترونیکECE :
ج) آدرس سرور ایمیل (دریافت ( IMAPثبیذ خبلی ثبضذ.
د) آدرس سرور ایمیل (دریافت( POP3آدرس ٍ12.712.7121712ارد هی کٌین.
ّـ) ثزای قسوت آدرس سرور ایمیل (ارسالّ ( SMTPن آدرس ثبال را ٍارد هی کٌین.
ٍ)کلمه عبورّ:وبى پسَردی است کِ اس جبًت ستبد دادُ ضذُ است.
س) تیک ّبی ارسبل ٍ دریبفت اهي را ًوی سًین.
حـ) گشیٌِ تست را هی سًین تب اس ارتجبط ئ غحت اعالػبت ٍارد ضذُ هغوئي ضَین.

ط) ثب سدى تست سیستن ثبیذ پیغبم

را ثذّذ.

ی) در ًْبیت کلیذ ثجت را هی سًین.
 -5در اعالػبت پبیِ> سبختبر ٍ سبسهبى>کبرکٌبى  ،کبرثزی کِ قزار است ثب ECEکبر کٌذ را جستجَ هی کٌین.
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 -6سپس آى را ٍیزایص هی کٌین ٍثِ تت پست ّب هی رٍین.
 -7در ایي قسوت پستی را کِ در قسوت  4ثزای آى ایویل تؼزیف کزدُ این را ٍیزایص کٌین.ثبیذ قسوت پست ّبی
الکتزًٍیک هقذار داضتِ ثبضذ.
 -8سپس تیک کٌبر غٌذٍق پستی/تَسیغ را هی سًین ٍ سپس ثجت.
نکته مهم  :اگز قزار است کبرثز فقظ ػول ارسبل ECEرا اًجبم دّذثبیذ غٌذٍق پستی را ثِ تَسیغ تغییز دّین ٍ
سپس ثجت را ثشًین.
ثؼذ اس اًجبم ایي کبر ثبیذ کبرثز را در گزٍُ کبرثزی ارسبل ٍ دریبفت ECEػضَ کٌین.ثزای ایي کبر ثِ هسیز هذیزیت
سیستن> اعالػبت کبرثزاى کبرثز هَرد ًظز را جستجَ کزدٍُ ،یزایص هی کٌین ٍ سپس اس تت ػضَیت در گزٍُ ّبی
کبرثزی آى را ػضَگزٍُ ارسبل ٍ دریبفت ECEهی کٌین تب دستزسی ّبی السم را ثگیزد.
حبل ثبیذ ثزای گیزًذگبى ًبهِ ّب ایویل تؼزیف کٌین.
در قسوت اعالػبت پبیِ> اضخبظ ٍ هَسسبت> هَسسبت را هی آٍرین.
در ایي قسوت ّز هَسسِ ٍ یب پستی کِ در آى است(هثال هؼبًٍت هحتزم آهَسش داًطگبُ) را ٍیزایص هی کٌین.
در تت پست الکتزًٍیک جذیذ را هی سًین.
آدرس ایویل سبسهبى عزف هکبتجِ را ٍارد ٍ تَضیحبت آى را  ECEهی گذارین .
ّیچ کذام اس تیک ّبی پیبم دٍلت ٍ ارجبع ثیي سبسهبًی را ًوی سًین.
گشیٌِ

را ثزای تبییذ تغییزات هی سًین.

نکته مهم :اگز گیزًذُ اس ًَع سوت داضتین( هثالً هْذی احوذی کبرضٌبس ضزکت ّوکبراى سیستن) ثبیذ ثزای ضخع
هْذی احوذی ّن ایویل تؼزیف ضَد .ثزای ایي کبر ثِ قسوت اضخبظ هیزٍین ٍ ضخع هَرد ًظز را ٍیزایص ٍ سپس در
قسوت پست الکتزًٍیک در قسوت اعالػبت تکویلی آدرس ایویل هزثَعِ را ٍارد هی کٌین ٍ سپس دکوِ ثجت را هی سًین.

