
 x.x.5 گوشی موبایل اندروید  در تنظیمات ایمیل کالینت

 

. تىظیمات الزم مرحلً بً مرحلً با کمک تصُیر در ریل آَردي شذي اضت

.  را اوتخاب کىیذAccounts گُشی خُد گسیىً settingدر قطمت - 1

 

 

 

.  را کً در پاییه صفحً قرار دارد، اوتخاب کىیذAdd accountبا تُجً بً شکل زیر ،  - 2

 



.  را اوتخاب کىیذPersonal (IMAP)در ایه قطمت گسیىً - 3

 

  

 ماوىذ شکل زیر َارد کىیذ َ ضپص پطُرد خُد را آدرس ایمیل خود را بطور کامل در ایه قطمت -4

  .َارد کىیذ ، آوگاي  بً مرحلً بعذ برَیذ
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:  را اوجام دٌیذسرور ورودیدر ایه قطمت شما بایطتی تىظیمات - 5

. مراحل با تُجً بً شماري ٌای شکل تُضیح دادي می شُد

 . خُد را َارد کىیذآدرس کامل ایمیل -1

 .پطُرد خُد را َارد کىیذ -2

 .می باشذ را َارد کىیذ"  imap.znu.ac.ir"آدرش ضرَر کً  -3

 را 5قطمت . بجٍت ایىکً ارتباط با ضرَر، بایذ امه باشذ شما ابتذا بایذ وُع آن را اوتخاب کىیذ

 SSL/TLS(Accept all certificates)اوتخاب کىیذ تا بً شما اوُاع ارتباط امه را وشان دٌذ، شما وُع 

دقت داشتً باشیذ .  مشاٌذي خُاٌیذ ومُد6 پص از اوتخاب، آن را در قطمت. را اوتخاب کىیذ

.  باشذ993 آَردي می شُد ، حتما عذد 4شماري پُرت شما کً در قطمت 

. ضپص بً مرحلً بعذ برَیذ
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:  را اوجام دٌیذخروجیسرور در ایه قطمت شما بایطتی تىظیمات - 6

. مراحل با تُجً بً شماري ٌای شکل زیر تُضیح دادي می شُد

 .می باشذ را َارد کىیذ " smtp.znu.ac.ir"آدرش ضرَر کً  -1

 را 3قطمت . بجٍت ایىکً ارتباط با ضرَر، بایذ امه باشذ شما ابتذا بایذ وُع آن را اوتخاب کىیذ

 اوتخاب کىیذ تا بً شما اوُاع ارتباط امه را وشان دٌذ، شما وُع

 STARTLS(Accept all certificates) را اوتخاب کىیذ، اگر ایه وُع را وذاشت، شما وُع دیگر  

TLS(Accept all certificates)در ایه مرحلً شما بایطتی وُع ارتباط امه را  در .  را جایگسیه کىیذ

 آَردي می شُد ، 2دقت داشتً باشیذ شماري پُرت شما کً در قطمت .  مشاٌذي کىیذ4 قطمت

.  باشذ25حتما عذد 

 تیک خُردي باشذ، اگر ایه قطمت تیک Require signin  5حتما تُجً داشتً باشیذ قطمت 

.  می شُدspamوذاشتً باشذ ایمیل ٌای ارضالی شما 

. َارد کىیذ 6 در قطمت آدرس ایمیل خود را بطور کاملَ در وٍایت 
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 .تىظیمات را در ایه قطمت بً دلخُاي خُد می تُاویذ اوجام دٌیذ

 

 

 


