
  

 ایمیل رهنمود
 )انسا( استفاده از امييل هاي رسمي اداره ميل ستندرد

     طریقه ورود ایمیل به روش های مختلف     ارسال ایمیل    دریافت ایمیل     استفاده از اپلیکش ها جهت سهل بیشرت 

 Email: info@ansa.gov.af 
Telephone: 0202321048 

WEBMAIL.ANSA.GOV.AF 

mailto:info@ansa.gov.af


 :   مقدمه

  يورود به آن وجود دارد و م ي برا يمتعدد ي، روش هازمانيکه به ايميل رسمي اداره دسترسي پيداکرديدار مهم است. يبس  ياز بخش ها يکيل يميا

 د. يين روش ها را انتخاب نماياز ا يکيد يکه دار ييها يست مطابق با دسترس يبا

. ايميل هاي رسمي مستقيماً از اکونت  کنندد فرض را وارش يل پ يس وب ميد آدرس سروي با يکننداستفاده مرسمي انسا ل يميکه از ا اداره کارکنان

عيار نشود بلکه اينجا يک    زمانيکه در ايميل هاي عاديپسورد قابل دسترس نميباشد تا با درج اسم و  Yahoo, Gmail, Outlook, Yamilهاي 

 گردد.را بکار ميبريم تا براي کارکنان سهل  (webmail) روش ساده وب ميل

بعداً دامنه انسا را به صورت ذيل    را درج Webmailکلمه ، قبل از دامنه وبسايت ميباشد ansa.gov.afاينکه نام دامنه ي اداره ملي ستندرد 

 در صورتيکه لينک فوق قابل اجرا نميباشد ميتوان از  لينک دومي استفاده کرد: https://webmail.ansa.gov.af بنويسيد:

https://webmail.ansa.gov.af/Mondo/lang/sys/login.aspx 

خود دسترسي پيدا کنيد. اول وارد ميباشد به ايميل  www.ansa.gov.af و يا هم ميتوان از طريق لينک وبسايت اداره ملي ستندرد )انسا( که 

 استفاده کرده کليک کنيد.  ورود به ایمیل کارکنانوبسايت انسا شويد بعد به مينوي در باره ما رفته و از دستور 

 

 

 

 

 

http://www.ansa.gov.af/
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 استفاده کرد:   ایمیل میتوان هم از طریق کمپیوتر و هم از طریق موبایل برای ورود  

 ورود ایمیل از طریق کمپیوتر: 

 

 

 

 ,Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Operaقبيل از ئيد هايکه در کمپيوتر تان نصب است باز نما  Browserشما ميتوانيد يکي از 

Google chrome .و ساير بروزر ها ميتوان استفاده کرد 

يار و  نکته اساس و مهم اينست بسا اوقات ايميل و يا هم وبسايت هاي دلخواه تان که قابل دسترس نميباشد بايد تايم کمپيوتر را به زمان معين ع

 وقت مشخص شان قابل دسترس شوند. اپديت نمايد تا سايت ها در 

  

 يکياداره انسا اول  يرسم يل هايميباز منودن ا يبرا
 د.يئرا باز منا Browserاز مرورگر/ 

 : اولمرحله 



 مرحله دوم: 

 .را بنويسيد https://webmail.ansa.gov.afدامنه  Address Barنوار آدرس يا بعد از باز نمودن بروزر در قسمت 

 

 

 .  شوند درج و مشابه دقيق حروف بايدباشند  يحساس به حروف کوچک و بزرگ م پسورد   :نکته

 

 .وارد کنيد moasaq@ansa.gov.af  آدرس کامل ايميل خود را به صورت :Username در قسمت •

تعيين نموده بوديد را همراه با حفظ حروف کوچک و بزرگ  رمز عبوري که در هنگام ساخت اکانت ايميل  :Password در قسمت •

 .وارد نماييد

در صورتيکه اطالعات وارد شده صحيح باشد به محيط هريک از برنامه هاي انتخابي وارد خواهيد   Login با کليک بر روي دکمه ي •

 .شد

 

 مرحله سوم:

 ميتوان ايميل را ارسال و يا دريافت بکنيد.فعال ايميل شما قابل دسترس است و به مثابه ايميل هاي ساده 

 در باال و سمت چپ کليک کنيد تا صفحه ارسال نمايش داده شود و ايميل هاي خود را بتوانيد مشاهده کنيد.  New براي ارسال ايميل روي

 .کنيد وارد را ايميل متن هم صفحه وسط سفيد صفحه در و کرده  وارد را گيرنده ايميل آدرس  ميتوانيد To براي ارسال ايميل با استفاده از گزينه

کليک کنيد تا فايل خود را براي ارسال بتوانيد انتخاب کنيد. در آخر روي   mentsAttach کنيد روي ضميمهاگر بخواهيد فايلي را 

 .شود ارسال ايميل تا کنيد کليک Send دکمه

ئید.و پسورد خویش را درج منادر اینجا یوزر   

را کلیک  Login بعد دستور 
 کنید.

 مرحله دوم :

https://webmail.ansa.gov.af/Mondo/lang/sys/login.aspx


 
 

  
 پسورد  دادن   تغیر چهارم:  مرحله

 
 

را    Email messageمیتوانید  Newاز دستور 
 کلیک منوده و ایمیل بنویسید.

 ئید. را انتخاب منا Account settingاول روی ایکن  یوزر کلیک منوده بعد 



 
و يا هم پاسخ اتومات به ايميل را اضافه کند ميتوانند از در   Signatureدر آخر متن ايميل خود عالمت يا همکاران عزيز در صورتيکه بخواهند 

 رفته و تغيرات ايجاد کنند.  Mailتنظيمات به بخش  

 
 ورود به ایمیل رسمی از طریقه اپلیکشن موبایل طریقه  

 

 :   Type Mailاستفاده از اپلیکشن  
 Type Mail  هاي خود را در محيطي يکپارچه مديريت کنيد و به دريافت و   تمامي ايميل ميتوانيداپليکشن براي موبايل است که به کمک آن

 هاي الکترونيکي بپردازيد. ارسال پيام

 

هاي خود را به آن  براي هميشه ايميلهاي مديريت ايميل است که يک بار استفاده از آن کافي است تا هاي برگزيده در ميان برنامه يکي از اپليکيشن

کنند که به لطف آن  پشتيباني مي IMAP هاي ايميلي است که ازي جالبي که در اين اپليکيشن وجود دارد پشتيباني از تمام سايتبسپاريد. نکته

دهد. البته براي اين امر سرويس ايميل   شنمايهاي دريافتي را به صورت آني به شما  تمامي ايميل اداره ملي ستندرد وهاي توانيد حتي ايميلمي

 .پشتيباني کند IMAP مربوطه نيز بايد از قابليت

ها خواهيم پرداخت. در اين بخش  بايد مراحل خاصي را انجام دهيد که در ادامه به معرفي آن  Type Mail هاي خود در اپليکيشنبراي ثبت ايميل

قصد اضافه کردن   صورتيکهنمايش داده خواهد شد. در  "Add Other Account" و "Add Google Account" هايتنها دو گزينه با عنوان 

ي تا به صفحه ئيد بعد ايميل رسمي انسا تان را با درج پسورد وارد نمارا انتخاب کنيد  "Add Other Account" سرويس ديگري را داريد بايد

 بعدي منتقل شويد. 

 : نکات مثبت 

 هاي ايميل سرويس پشتيباني از تمامي  •

 هاي آني از دريافت ايميل جديد ي اطالع رساني ارائه  •

 ايميل هاي مت محيط يکپارچه  •

 موبايل ي ناچيز از باتري استفاده  •

 پسورد فعلی و در قسمت Current passwordوده بعد در قسمت را کلیک من Loginدستور 

New Password   وConfirm new password  .پسورد جدید تان را درج مناید 



 

 

 

   Blue Mail :اپلیکشن استفاده از  
را  به کمک اين برنامه مي توانيد ايميل هاي مختلف خود را که در سايت هاي مختلف ايجاد کرده ايد به راحتي مديريت کنيد و به تعداد آن ها 

طراحي زيبا و بسيار ساده ي برنامه يکي از ويژگي هاي اصلي ان است که قطعا مي تواند شما را به استفاده از آن ترقيب کند چرا که مشاهده کنيد. 

 .در اين محيط ساده و زيبا به راحتي مي توانيد ايميل هاي خود را مديريت کنيد و با رسيدن ايميل هاي مختلف نوتيفيکيشن دريافت کنيد
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