معاونت پژوهشی و فناوری
مرکز فناوری اطالعات
 قوانین استفاده از پست الكترونیكي
قوانین و شرایط استفاده از ایمیل دانشگاه تربیت مدرس:
 سرویس پست الکترونیکی دانشگاه توسط مرکز فناوری اطالعات و از طریق شبکه دانشگاه به کاربران دانشگاهی ارائه میشود.
 برای ورود به حسااااا کاربری ود به سدرس  https://owa.modares.ac.irمراجعه فرمائید و پس از اولین ورود کلمه عبور
ود را تغییر دهید .در صورت بروز م شکل برای ح ساا کاربری ود با شماره دا لی  4000در مرکز رایانه تماس گرفته و یا با
سدرس  helpdesk@modares.ac.irمکاتبه نمائید.
 ظرفیت  Mail boxبرای کلیه کاربران  2GGمیبا شد .لذا الزم ا ست و ضعیت میزان حافظه ا ستفاده شده و حجم صندوقهای
کاربران مدیریت شود .در صورتیکه حجم  MailBoxپر شده باشد ،امکان دریافت ایمیل نخواهد داشت.
 ایمیل دان شگاه برای ا ستفاده در جهت مقا صد و اهداف دان شگاه صادر گ شته و از سن نمیتوان ا ستفادههای تجاری غیرمرتبط با
دانشگاه داشت.
 ار سال هرزنامه ( )spamاز ایمیل دان شگاه شدیدا ممنوع میبا شد و در صورت م شاهده گزارش  ،spamایمیل مربوطه م سدود
میشود و به فرد مذکور تذکر کتبی داده واهد شد.
 تعداد ارسال ایمیل دارای محدودیت ( )quotaمیباشد .چنانچه احتیاج به ارسال ایمیل انبوه باشد ،میباید مجوز فوق از معاونت
پژوهشی دریافت گردد.
 مرکز فناوری اطالعات در مورد بازیابی هرگونه اطالعات که به علت بی توجهی یا اهمال کاربر از دساات رفته باشااد ،مساالولیتی
ندارد.
 تخطی از این موارد میتواند باعث مسدود شدن دائم یا موقت ایمیل گردد:
 اتمام مدت اعتبار حساا کاربری. ارسال هرزنامه و نامههای گروهی (  spamو .)bulkmail استفاده از حسااهای کاربری برای تبلیغات. استفاده از حسااهای کاربری به منظور صدمه زدن به سرویسهای دانشگاه و یا مزاحمت برای کاربران دیگر. عدم رعایت موارد امنیتی مانند استفاده از کلمه عبور ساده که موجب سارت به سیستم پست الکترونیک دانشگاه و کاربران شود. -عدم رعایت قوانین عمومی

Res.Its.Rar.3

1

