
 Filesenderراهنماي استفاده از 

Filesender چیست؟ 

توانیم فایلهاي بزرگ را با ایمیل دانیم. براي انتقال فایل از طریق ایمیل محدودیت وجود دارد و نمیمشکل را همه می
طراحی شده است. شما فایل  Filesenderمنتقل کنیم. براي حل این مشکل در محیط آکادمیک و علمی، سرویس 

کنید. فت فایل را براي شخص مورد نظر خود ایمیل میکنید و آدرس دریاخود را به صورتی امن به سرور منتقل می
 تواند فایل را توسط مرورگر وب دریافت کند.شخص مورد نظر از طریق این آدرس می

 براي استفاده از این سرویس :

  ابتدا مطمئن شوید که هرگونهVPN  و یاWeb Proxy  خاموش و غیر فعال است. در صورتیکه هرکدام از
 قادر به رد شدن از مرحله احراز هویت نخواهید بود. اینها فعال باشند،

  به سایت/https://filesender.ipm.ir .متصل شوید 
کنید: پس از اتصال به سایت، صفحه زیر را مشاهده می

 
اطالعاتی مختصردر باره این سرویس  Aboutباالي صفحه منوي انتخاب را مشاهده می کنید. گزینه  –درسمت راست 

حداکثرحجم "تر( از جمله محدودیت هاي استفاده مثل  اطالعات بیشتر و تخصصی Helpدهد. گزینه را نمایش می
 دهد.) را نمایش می "فایل

https://filesender.ipm.ir/


 

 

 شود:را براي ادامه انتخاب کنید. پس از انتخاب صفحه ریز نمایش داده می Logonگزینه 

 
 Selectانتخاب شده باشد و روي دگمه  ”IPM Identity Provider“طیل انتخاب، حتما دقت کنید که در مست

شوید و صفحه زیر را خواهید دید:به سایت جدیدي منتقل می بزنید.

 
 اطالعات خود را وارد کنید:

 Username  آدرس کامل ایمیل شما در پژوهشگاه است. مثلtest@ipm.ir 
 Password .گذرواژه ایمیل شماست 

 

 شود و صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد:چنانچه این اطالعات صحیح باشند، احراز هویت شما تائید می

mailto:test@ipm.ir


 

 

 
 برگردید و صفحه زیر را مشاهده کنید: Filesenderبزنید تا به سایت   Acceptروي 



 

 

 

توانید مطابق سلیقه خود اند را میباشد. گزینه هایی که انتخاب شدهمی Filesenderاینجا فضاي استفاده از سرویس 
 تغییر دهید.

  :اي که نیاز به توضیح دارد، گزینه آخر استتنها گزینه

Get a link instead of sending to recipients  چنانچه انتخاب شده باشد، پس از اینکه فایل خود را به
کردن فایل است. این آدرس را  Downloadدهد که در واقع آدرس به شما می سرور منتقل کردید، یک آدرس وب

 کند. Downloadکپی کنید و از طریق ایمیل به فردي که مورد نظر شماست ارسال کنید که بتواند فایل شما را 

رد نظر خود را به افراد مو  Downloadچنانچه این گزینه انتخاب نشده باشد، در سمت چپ میتوانید مستقیما آدرس 
 باشد.ایمیل کنید. محدودیت ارسال براي حداکثر پنج نفر می



 

 

فایل را انتخاب نمائید ولی توجه کنید که  30توانید تا حداکثر بزنید. می Select filesبراي انتخاب فایل روي دگمه 
زنید تا فایل (ها) به سرور ب Sendگیگابایت بیشتر باشد. فایل (ها) را انتخاب کنید و سپس روي  20حجم کلی نباید از 

 Downloadمنتقل شوند. پس از انتقال موفق فایل (ها) طبق انتخاب گزینه آخر(که در باال توضیح داده شد) آدرس 
 گردد.به افراد مورد نظرتان ارسال می Downloadشود یا ایمیلی با محتواي آدرس به شما داده می

 توانید سابقه و وضعیت فایل هاي انتقالی خود را مشاهده نمایید.میدر منوي باال،  My Transfersازطریق گزینه 

 وند.شروز به صورت اتوماتیک از روي سرور حذف می 7توجه کنید که فایل هاي شما پس از 

 

  GUESTSگزینه  

در پژوهشگاه، فقط براي کسانی که داراي شناسه الکترونیکی (ایمیل) هستند قابل استفاده  Filesenderسرویس 
باشد. فرض کنید که شما مایلید تا فرد دیگري که در پژوهشگاه نیست (مثال در خارج از کشوراست و در دانشگاه می

توانید یک مجوز موقت براي فرد مهمان میکند) فایلی را براي شما ارسال کند. با استفاده از این گزینه دیگري کار می
 ارسال کنید تا او قادر باشد فایل خود را به سرور منتقل کند.

  

 
 


