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 نامهمقدمه آیین -1

نیکی، الکتروحاضر، شامل قوانین، نکات و مواردي است که به منظور استفاده صحیح از امکانات پستنامه آیین

  نور تهیه شده است.درخواست، شرایط استفاده، قوانین و موارد امنیتی دانشگاه پیامارسال نحوه 

 روز و ویرایش خواهد شد.نامه در طول زمان و بر اساس مقررات و ضوابط دانشگاه بهاین آیین 

 

 حق استفاده  -2

عضاي االکترونیکی دانشگاه، جهت استفاده کلیه ها و خدمات ارائه شده در رابطه با پستسرویس  -2-1

 باشد.یمپذیر امکان  pnu.ac.irهتحت دامن علمی (رسمی، پیمانی و قراردادي)محترم هیات

 

 :الکترونیکیایجاد نام کاربري پست نحوه ارسال درخواست -3

(رسمی، پیمانی  علمیاتـهی محترم اعضايالزم است، ت الکترونیکی، ـسپت صدور ـجهت درخواس -3-1

گاه به ــمی دانشــعلکه اعضاي هیاتــورد خود در سامانه شبــپس از ورود به داشب ،و قراردادي)

فرم و ثبت یل ـت به تکمب، نسhttp://Staff.pnu.ac.irو یا  http://cv.pnu.ac.ir هايآدرس

 الکترونیکی خود اقدام نمایند.تـت پسـدرخواس

رود علمی و وکاربري، ازطریق داشبورد در سامانه شبکه اعضاي هیاتپیگیري وضعیت صدور نام .3-1-1

 باشد.پذیر میکد پیگیري امکان

 

 :قوانین و شرایط استفاده -4

 باشد:مطابق بند زیر میحجم فضاي اختصاص داده شده به هر کاربر  -4-1

 علمیهیات اعضاي GB 2 

 .باشدمی ایمیل 50در هر روز  مجاز تعداد ایمیل ارسالیحداکثر  -4-2

 MB هاي ضمیمه دریافتیو حجم فایل MB 10هاي ضمیمه ارسالی در هر ایمیل حداکثر جم فایلح -4-3

 باشد.می 25
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کاربر، امکان ارسال و دریافت ایمیل متوقف خواهد اختصاص داده شده به در صورت پرشدن فضاي  -4-4

) Inbox ،Spam ،Trashاز ( را هاي اضافی خودایمیل کاربران محترم، در این صورت الزم است،شد. 

 .ندپاك نمای

  استفاده شده وجود دارد.میزان فضاي امکان مشاهده ، الکترونیکیپس از ورود به پستتوضیحات: 

) پس از یک ماه به صورت خودکار حذف زباله (سطل  trashو spamهاي موجود در کلیه نامه -4-5

ها خودداري خود در این پوشهمهم هاي از نگهداري نامهالزم است، کاربران محترم بنابراین  گردد.می

 د.ننمای

خود ور رمز عب بازیابی ، درخواستتوانندالکترونیکی، کاربران میپست در صورت فراموشی رمز عبور -4-6

 ارسال نمایند. بخش پشتیبانیبه علمی دانشگاه داشبورد سامانه شبکه اعضاي هیاتاز را 

 پس از دریافت درخواست و تایید درستی آن، رمز عبور تغییر یافته به آدرس پست .4-6-1

لمی عسامانه شبکه اعضاي هیاتداشبورد به کارتابل پیام موجود در و نیز کاربر الکترونیکی دوم 

 خواهد شد. ارسال

ورتال پموجود در  الکترونیکی(مطابق با راهنماي کاربري پستمکان تغییر رمز عبور توسط هر کاربر ا -4-7

 ،)سامانه پست الکترونیک ،هاي الکترونیکبخش خدمات و سامانه(، http://pnu.ac.irدانشگاه 

بهتر است، رمز عبور خود را پس از  وجود دارد. )علـمیداشبـورد در سامانه شبــکه اعضاي هیات

 اولین ورود تغییر دهید.

عال غیرفمربوطه سال، نام کاربري در صورت عدم استفاده از پست الکترونیکی پس از گذشت یک -4-8

هاي الکترونیکی موجود در آن گونه مسئولیتی در برابر اطالعات و نامهخواهد شد و دانشگاه هیچ

 نخواهد داشت.

ور مجددا درخواست صد الکترونیکی،جهت استفاده ازپست بایستمی بدیهی است، کاربر .4-8-1

 کاربري خود را ارسال نماید. نام

تا زمان براي اعضاي محترم هیات علمی الکترونیکی مدت زمان فعال بودن و ارائه خدمات پست -4-9

 باشد.میبا دانشگاه ایشان همکاري 

 شد.کاربري اختصاص داده خواهد هر کاربر، فقط یک نام به -4-10

  



  الکترونیک دانشگاهسرویس پستاستفاده از  ضوابط و مقررات            

 علمیویژه اعضاي محترم هیات                

  اطالعات سازمان مرکزي دانشگاه پیام نور آمار و فناوريتهیه شده در دفتر 

 

 موارد امنیتی: -5

ی را مطالعه الکترونیککاربري پستراهنماي الکترونیکی، قبل از استفاده از پست بایستمیکاربران  -5-1

بخش (، http://pnu.ac.ir به آدرس دانشگاه فایل راهنما در پورتالامکان مشاهده  نمایند. (

در سامانه شبــکه موجود داشبـورد  )،هاي الکترونیک، سامانه پست الکترونیکخدمات و سامانه

 وجود دارد)الکترونیکی و یا صفحه ورود به سامانه پستعلـمی اعضاي هیات

 اطالعاتباشد و در برابر کلیه هر کاربر مسئول نگهداري از شناسه کاربري و رمز عبور خود می -5-2

  خود را در اختیار فرد دیگر قرار دهد. اسه کاربريبایست شنارسالی مسئول است و نمی

ا هبرخی از راه( هاي مهم و اطالعات ضروري خود پشتیبان تهیه نمایند.از نامه بایستمیاربران ک -5-3

 )اعالم شده است الکترونیکیي کاربري پستدر راهنما

 نموده وروي کامپیوترهاي خود اســتفاده بر ضــد ویروس مناســب افزار نرماز  بایســتمیکاربران  -5-4

 روز نمایند.مرتب آن را به

ــت،کاربران  -5-5 ــناس خودداري نموده و قبل از از بازنمودن نامه و فایل الزم اسـ ــت ناشـ هاي پیوسـ

 یابی نمایند.هاي پیوست، آن را ویروسبازنمودن فایل

هاي مطمین رمزنگاري ، از روشو حساس محرمانه یالکترونیکپستبهتر اسـت، به منظور ارسـال    -5-6

  شود.استفاده 

فته ریا کوتاهی کاربر از دستو توجهی دانشـگاه در مورد بازیابی هرگونه اطالعات که به علت بی  -5-7

 مسئولیتی ندارد. ،باشد

اي تغییر داده و در انتخاب رمز رمز عبور خود را به صورت دوره شود، کاربران محترم،پیشنهاد می -5-8

 .نمایندعبور جدید، از ترکیب عدد و حروف استفاده 

 

 :و بازرسی سوءاستفادهموارد  -6

 استفاده غیرمرتبط با امور جاري در صورت و الکترونیکی ممنوع استسوء استفاده از آدرس پست -6-1

 دانشگاه مانند:

 و آزار دهنده براي دیگران ، تبلیغاتیمطالب غیر مجاز ،هاارسال نامه 

  هاي گروهیو نامه هرزنامهارسال )spam( 
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  به اطالعاتمبادرت به دستیابی غیرمجاز 

 ي کاربري دیگرانهاي الکترونیکی با شناسهارسال نامه 

 طالعاتار و فناورياتوسط دفتر آم دایمییا الکترونیکی به صورت موقت و کاربري پستو تخطی از قوانین، نام

 غیرفعال خواهد شد.

قت بدون مواف و بازرسی آن را ت پست الکترونیکادانشگاه در موارد زیر اجازه دستیابی به اطالع -6-2

  باشد:دارا میو اطالع کاربر 

 مذکور و تخطی از قوانین دانشگاه تایید مقام مجاز ،اساس قوانین حراستی بر 

 دستور مقام قضایی 

 


