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  به منظور استفاده از پست الكترونيكي دانشگاه از دو طريق زير مي توانيد اقدام نماييد

 در مرورگر اينترنت http://mail.kaums.ac.irرس دتايپ آ -1

 

  )شكل زير( فحه پورتال دانشگاه پايين صكليك بر روي گزينه پست الكترونيك دانشگاه در انشگاه و پورتال دورود به  -2

 

  
 

نـام كـاربري و كلمـه عبـور خـود را وارد و بـر       . كترونيكـي صـفحه زيـر ظـاهر خواهـد شـد      با كليك بر روي گزينه پسـت ال  -3

  كليك نماييد Loginروي گزينه 

  

  

  راهنماي استفاده از سرويس پست الكترونيكي دانشگاه

http://mail.kaums.ac.ir 
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الزم اســت  خــود،  ي رمــز عبــور پســت الكترونيكــيفراموشــ بــراي دريافــت نــام كــاربري  و كلمــه عبــور و همچنــين در صــورت  : توجــه

  .فن آوري اطالعات دانشگاه ارسال نماييدمركز آمار و كتبي درخواست خود را به ا درخواست به صورت حضوري و يا ب

  

  ) شكل زير( كليك نماييد تا وارد صندوق پستي خود شويد   GOبر روي گزينه نام كاربري و كلمه عبور خود پس از ورود 

  

  

  

دانشــگاه را داريــد، نيــازي بــه اتصــال بــه  Emailقصــد اســتفاده از  LANو از طريــق شــبكه گاه چنانچــه در داخــل دانشــ: نكتــه

  . اينترنت نخواهيد داشت

  .شما اندكي طول بكشد Webmailشويد، ممكن است بارگذاري صفحه  در صورتيكه براي اولين بار وارد سيستم مي :توجه
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  :مشخصات پنجره پست الكترونيك دانشگاه

  

  

 )شكل باال( : يريت پوشه هادوطه به مپنجره مرب - 1

a. Inbox :محل قرارگيري نامه هاي دريافتي 

b. Draft :محل قرارگيري نامه هايي كه هنوز تكميل نشده اند و به طور موقت قصد ذخيره نمودن آنها را داريد 

c. Sent :محل قرارگيري يك نسخه از نامه هايي كه ارسال نموده ايد 

d. Trash :ي كه از صندوق خود پاك كرده ايدمحل قرارگيري نامه هاي 

e. Spam : نوع نامه ها بطور خودكار به پوشه  اين( رخواستي و مزاحمدمحل قرارگيري نامه هاي غيرSpam  منتقل
 . )مي شوند

 

 بخش تماس -2

  

  

 

 

a. Contact : ليست تماس هاي اضافه شده و همچنين محل اضافه نمودن آدرس پستي 

b. Calendar :آوريدفه كردن كارهاي روزمره جهت ياتقويم كاري به منظور اضا 

c. Tasks : با استفاده از اين پوشه مي توانيد ليست كارهاي روزمره خود را يادداشت نماييد 

d. Note : محلي براي قرارادن يادداشت 
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 : كه شامل منوي هاي زير ميباشد  Inbox يا صندوق پستي  ليست نامه هاي وارده به پنجره مربوط به 

 : تم هاي زير مي باشدهر نامه شامل آي

  

1- From :فرستنده نامه  

2- Subject : موضوع هر نامه  

3- Received : دريافت نامه تاريخ  

5- Size :ميزان حجم نامه  

در ايـن حالـت   . بـراي بـاز كـردن نامـه هـا و خوانـدن آن، كـافي اسـت بـر روي موضـوع نامـه يكبـار كليـك نماييـد              : توجه

  .ده خواهد شدمتن نامه در  زير ليست نامه ها نمايش دا

 : مديريت نامه ها كه شامل موارد زير مي باشدربوط به منوي م - 3

 

 

1.   )New (  :نوشتن يك نامه جديد 

2.   )Reply ( : ارسال كننده نامه به پاسخ جهت ارسال 

3.   )Reply All  :(فت كنندگان نامه مذكورپاسخ نامه به كليه دريا 

4.   )Forward  :( ارجاع نامه دريافتي به فرد ديگر )غير از ارسال كننده نامه ( 



 مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهمركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 

٢� 

5.   )Spam  :( چنانچه نامه هاي غير درخواستي و يا تبليغاتي داريد و قصد داريد از اين پس اين نامه ها به جاي

مه را انتخاب و سپس بر وارد شود ابتدا نا Spamبه طور خودكار به پوشه  Inboxورود به 

 .روي اين گزينه كليك نماييد

6. Move )  ( : ساير پوشه هاي موجود در صندوق پستي  بهنامه يا نامه ها يا كپي انتقال 

7.   )Print  :(پرينت نامه يا نامه هاي انتخابي 

8. Delete)    :(يپاك كردن نامه يا نامه ها از صندوق پست 

 

 ) Setting(  منوي مربوط به تنظيمات صندوق پستي - 4

 

 

 ) Logout(  كليد خروج از صندوق پستي - 5

 

  

 :جستجوي نامه - 6

  

 

 

  نوشتن نامه جديد  -7

  Bodyمحتوا يا  -Header 2سرنامه يا  -1: هر نامه از دو قسمت تشكيل شده است
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  : )شكل باال( شامل قسمت هاي زير مي باشد Header)  الف

1- To: چنانچه قصد داريد نامه خود را بطور همزمان به بيش از يك . بطور كامل وارد نماييددرس گيرنده نامه را آين قسمت در ا

 . استفاده نماييد)  ;( نفر ارسال نماييد، كافي است بين آدرس هاي نامه از عالمت سميكالن 

2- CC :  مخففCarbon Copy در اين قسمت تايپ شده است، ارسال  رونوشتي از نامه براي كساني كه آدرس آنها. است

در اين حالت اولين شخص دريافت كننده نامه، متوجه مي شود كه اين نامه براي چه اشخاص ديگري نيز ارسال . خواهد شد

 . شده است

3- BCC : مخففBlank Carbon Copy رونوشتي از نامه براي كساني كه آدرس آنها در اين قسمت تايپ مي شود، . است

 .ي كه شخص اول نمي داند كه اين نامه براي چه اشخاص ديگري ارسال گرديده استربه طو. كندارسال مي 

4- Subject: ع انتخابي چرا كه نوع موضو. در انتخاب موضوع نامه دقت كنيد. موضوع نامه را در اين قسمت وارد نماييد  

تعيين ها ، اولويت خود را جهت خواندن نامه اه ع نامهوبوده و خواننده نامه بر اساس اهميت موض بيان كننده اهميت نامه

 . خواهد كرد

ي نامه مي باشد كه مي توان با استفاده از ويرايشگر واقع در اين قسمت نسبت به محتوامحل نوشتن اين قسمت  :ايا محتو Body) ب

  . قالب بندي متن نامه اقدام نمود
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        كار با نامه هاكار با نامه هاكار با نامه هاكار با نامه ها - - - - 8888

واقع در منوي ابزار باالي ليست نامه ها كليك نماييد تا پنجره  NEWوي گزينه براي اينكار بر ر :نوشتن يك نامه جديد -1

جاهاي خالي مربوطه را بر اساس توضيحي كه در قسمت الف مربوط به مشخصات نامه . مربوطه بر روي صفحه ظاهر گردد

وط به ارسال نامه به شكل زير بر منتظر بمانيد تا پيام مرب. كليك نماييد Sendآورده شده است، تكميل و سپس بر روي گزينه 

  . در غير اينصورت نامه به هر دليلي ممكن است ارسال نگرديده باشد. روي صفحه ظاهر گردد

 

  

  )واقع در منوي ابزار  Newكليك بر روي گزينه ( 

  
 

  ) Sendه نامه بر طبق موارد ذكر شده در قسمت مشخصات نامه و در نهايت انتخاب گزين Bodyو  Headerتكميل ( 

  

  

  

  . )پس از ارسال نامه، در صورت مشاهده پيام باال، مي توانيد مطمئن شويد كه نامه شما با مؤفقيت ارسال شده است( 
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 كار با ابزار پنجره ارسال نامه -9

  

 .آيكون كليك نماييداين پس از تكميل نامه براي ارسال آن بر روي   -1

 Draftل نامه خود را نداريد، مي توانيد آن را موقتا در پوشه چنانچه در حال حاضر فرصت كافي براي تكمي  -2

 .كليك نماييد نكار كافي است بر روي آيكون  يبراي ا. صندوق خود ذخيره نماييد

در اين . قابل دسترسي است Draftبطور خودكار پس از گذشت زمان، بطور اتوماتيك نامه شما ذخيره شده و در پوشه  :نكته

  سبزرنگي مبني بر ذخيره شنه خودكار نامه شما بر روي پنجره صندوق تان ظاهر مي شودهنگام مرتبا پيام 

  

فرد گيرنده عالوه بر تايپ آدرس، مي توانيد آدرس مورد نظر را از قسمت  emailبراي وارد نمودن آدرس   -3

Contact  
  .ذخيره كرده باشيد Address Bookالبته به شرط آنكه قبال آدرس مورد نظر را در قسمت . فرا بخوانيد

  

  Address Bookنحوه اضافه نمودن آدرس ها در 

  )شكل زير(كليك نمايد  Emailواقع در پايين پنجره  Contactبراي اين كار بروي گزينه  -1

 

  
  

 )شكل زير(  .با كليك بر روي اين گزينه پنجره مربوطه به آدرس هاي شما بر روي صفحه ظاهر مي شود -2
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  .مت آدرسي وارد نموده باشيد، به نمايش درخواهد آمدچنانچه قبال در اين قس

  .كليك نماييد تا پنجره زير ظاهر گردد   براي اضافه نمودن يك آدرس، بر روي آيكون     

  

  .كليك نماييد  مشخصات درخواستي را وارد و براي ذخيره آن بر روي آيكون  

  .يك نماييدكل براي ذخيره موقت اطالعات وارد شده، بر روي آيكون  

پس از ذخيره آدرس هاي مورد نظر خود، از اين پس مي توانيد در هنگام نوشتن نامه به جاي تايپ آدرس، از ليست تماس استفاده 

واقع در منوي نوشتن نامه كليك و از پنجره ظاهر شده آدرس مورد نظر را  Address Bookبراي اين كار بر روي آيكون . نماييد

  . دسترسي پيدا نماييد Address Bookنيز كليك نماييد تا به  BCCو يا  To ،CCا مي توانيد بر روي گزينه ضمن. انتخاب نماييد

. پنجره اي به شكل زير ظاهر شده كه در آن ليست ادرس هاي ذخيره شده موجود مي باشد  با كليك بر روي آيكون    

، To( نامه  headerكه آدرس مورد نظر در كدام يك از قسمت هاي  آدرس مورد نظر را انتخاب و از پايين پنجره مشخص مي نماييد

CC   و ياBCC  (قرار گيرد . ) شكل صفحه بعد(  
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وارد نموده باشيد، مي توانيد به جاي تايپ آدرس فرد گيرنده، نام و يا  Address Bookچنانچه مشخصات افراد را در قسمت : نكته

  .فرد به طور خودكار درج گردد emailكليك نموده تا آدرس    س بر روي آيكون  سپ. نام خانوادگي فرد را وارد نماييد

  

  

  )وارد نمودن نام فرد ( 

  

  ) Check Nameفرد گيرنده پس از كليك بر روي گزينه  mailظاهر شدن مشخصات كامل به همراه آدرس ( 
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نام  نام و ( ي مشخصات عمومي شما شما مي توانيد در پايين كليه نامه هاي ارسالي خود متني را كه حاو  -4

براي اينكار ابتدا بايد متن خود را كه تحت عنوان . به طور خودكار درج نماييدمي باشد را .... خانوادگي، شماره تلفن، نمابر و 

Signature براي اينكار به روش زير عمل نماييد. مي باشد را ذخيره و سپس آن را در پايين نامهايتان درج نماييد. 

  :كليك نماييد تا صفحه زير ظاهر شود mailواقع در باالي پنجره   Settingابتدا بر روي گزينه ) الف

  

  :واقع در پايين پنجره كليك نماييد تا پنجره ورود متن ظاهر شود Add Signatureبر روي گزينه  signatureبراي درج ) ب

  

  .كليك نماييد Addروي گزينه متن مورد نظر خود را وارد نموده و براي ذخيره، بر ) ج
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و يا  Editبر روي گزينه  Signatureو از قسمت  Settingبراي ويرايش و يا حذف آن مجددا از  Signatureپس از ايجاد : نكته

Delete كليك نماييد.   

. درج و ارسال نماييدايجاد شده خود را به طور پيش فرض در پايين كليه نامه هاي خود  signatureحال از اين پس مي توانيد ) د

  .براي اينكار به روش زير عمل نماييد

كليك نموده و از ليست ظاهر   المت فلش كوچك كنار آيكون  عپس از نوشتن نامه و تكميل آن و قبل از ارسال، بر روي  -1

ا اين مش با اين كار از اين پس در تمامي نامه هاي. را انتخاب نماييد)  (  default signatureشده گزينه 

  .امضاء بطور خودكار درج خواهد شد

را  Noneشما در پايين نامه هايتان درج شود، مجددا به روش باال عمل كرده و اين بار گزينه  signatureچنانچه قصد نداريد : نكته

  .انتخاب نماييد


�	�� ���� ه�� 

  )شكل زير ( نمايش در آيد ر آن بهبدين منظور بر روي نامه مربوطه يك بار كليك نموده تا متن نامه در زي 

 متن نامه
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   :) Reply(  پاسخ به نامه خوانده شده

در اين . واقع در منوي باالي نامه كليك نماييد Replyپس از خواندن نامه چنانچه قصد پاسخ به آن را داريد، بايستي بر روي گزينه 

به ) كه هم اكنون گيرنده پاسخ محسوب مي شود ( مه حالت پنجره اي بر روي صفحه ظاهر خواهد شد كه حاوي آدرس فرستنده نا

. مشخص خواهد شد Reضمنا در كنار عنوان موضوع نامه نيز دو حرف . نامه مي باشداوليه نامه ارسالي فرستنده محتواي اصلي همراه 

  . ) شكل زير(  كه بيان كننده آن است كه اين نامه در جواب نامه اي است كه با اين موضوع ارسال شده بود

استفاده نماييد تا سابقه نامه فرستنده نامه به همراه جواب نامه شما  Replyبراي پاسخ به نامه هاي دريافتي خود حتما از گزينه : نكته

اين مزيت را دارد كه فرستنده اصلي نامه در جريان سابقه نامه  Replyارسال جواب نامه از طريق انتخاب گزينه . براي او ارسال گردد

  .رار خواهد گرفتخود ق

  

  

to allReply : نامه كنندگان دريافت كليه به پاسخ يا :  

در . در برخي مواقع گيرنده يك نامه فقط شما نيستيد، بلكه عالوه بر شما افراد ديگري نيز جزء دريافت كنندگان نامه مورد نظر يوده اند

در اين مواقع چنان شما دوست داريد جواب نامه . ر خود ارسال داشته اسواقع فرد ارسال كننده، نامه را به گروهي ار افراد مورد نظ

)  Reply all(       خود را عالوه بر فرستنده اصلي نامه، ساير گيرندگان نامه نيز دريافت نمايند بايد بر روي آيكون   

  . كليك نماييد

متن نامه ارسالي فرستنده نامه كه همراه 

با جواب نامه براي او ارسال خواهد 

 .شد
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Forward نامه ارجاع يا:  

 "مثال(. دهيد)  Forward( عيناً ارجاع ديگري سال شده است را براي دوست يا همكار شايد شما قصد داريد نامه اي كه برايتان ار

 كافى) دكن رسيدگى آن به حسابدارى خود دهدي م ترجيح و نمايدي م دريافت است حسابدارى به مربوط كه را نامه شركت رئيس

اهر شده،  آدرس شخصي كه بايد نامه به او پنجره ظر د. نماييد كليك Forward  آيكون  روىپس از باز نمودن نامه  است

در  Fwdدقت نماييد كه در اين حالت گزينه . آن را ارسال نماييد Sendوارد نموده و با انتخاب گزينه  Toارجاع گردد را در قسمت 

  . نامه ظاهر خواهد شد Subjectكنار 

وارد  Toين منظور كافي است آدرس هاي مربوطه را در قسمت بد. ي توانيد همزمان يك نامه را به چندين نفر ارجاع دهيدشما م :نكته

  )شكل زير (  .از يكديگر جدا كنيد)  ;( و آنها را عالمت سميكالن 

  

  

 Spamيا  مديريت نامه هاي غير درخواستي

Spam ؟ چيست   

 وجود مستقيمي ارتباط كامپيوتري ي ها ويروس و Spam بين.  شود مي گفته  Spam ، اغواكننده و ناخواسته الكترونيكي هاي نامه به

 الكترونيكي هاي نامه.  گيرند قرار الكترونيكي هاي نامه از نوع اين زمره در توانند مي موثق منابع از و معتبر هاي پيام حتي و نداشته

 هاي شركت نبزرگتري از يكي توسط شده انجام بررسي اساس بر.  گردند مي ارسال ،) Bulk(  عمده صورت به "معموال ناخواسته

  . شود مي شامل را اينترنت در الكترونيكي هاي نامه ترافيك از درصد چهل از بيش ، ناخواسته الكترونيكي هاي نامه فيلترينگ

 اين به ناخواسته) unsolicited Bulk E-mail( باشد مي زياد حجم در شده وفرستاده ناخواسته ايميل معناي به ايميل در spam كلمه

 پيغام كه معنا اين به زياد حجم در شده فرستاده و بوده نداده ارسالي هاي پيغام اين دريافت براي تصديقي هيچگونه نده،گير كه معناست

 زماني پيغام يك . است شده فرستاده هستند يكساني محتوي گيرنده بر در همگي كه ها پيغام از بزرگتري مجموعه از قسمتي عنوان به

  . باشد زياد تعداد و درحجم شده فرستاده هم و ناخواسته هم كه شود مي تلقي)  spam( اسپم

) …استخدام فروش، هاي تقاضا تماس، هاي آگهي شركت، يك با تماس اولين مثال بطور(  است معمولي اميل يك ناخواسته ايميل

 يكاما  ) سايت يك توسط يانمشتر با تماس – ها خبرنامه مثال بطور(  است معمولي ايميل يك هم زياد حجم در شده فرستاده ايميل

 ديگري افراد براي توانند مي ها پيغام اين زيرا باشد مربوط نا آن ومحتواي گيرنده مشخصات -1 :اگر است) spam( الكترونيكي پيغام

  .باشد نكرده تاييد فسخ قابل و روشن بصورت را پيغام اين دريافت اجازه هنوز گيرنده -2و  شوند ارسال طريق همين به نيز
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 يا ناخواسته، نامه يك تبليغاتي، آگهي يك كه زماني پيغام يك. محتوي نه گردد برمي گيرنده رضايت مقوله به درحقيقت)  spam( اسپم

 آنگاه باشد، شده فرستاده هم زياد حجم در ناخواسته پيغام اگر. است مربوط نا آن محتوي باشد مجاني خريدي براي پيشنهاد يك

  . است)  spam(اسپم

خود را نداريد برچسب  Inboxبراي خالصي از اين نوع نامه شما مي توانيد هر نامه اي را كه ديگر قصد دريافتش را در پوشه  حاب

Spam  زده تا از اين پس به حاي ورود به صندوق پستي تان) Inbox ( به طور خودكار وارد پوشهSpam بدين . صندوق تان گردد

  . كليك نماييد)  Spam(     خاب و سپس بر روي آيكون  منظور ابتدا نامه مورد نظر را انت

  ) Move( انتقال يك يا چند نامه به پوشه اي يگر

به اشتباه كه يا اينكه نامه اي را شود و منتقل اي ديگر  شما قرار دارد به پوشه Inboxقصد داريد كه يك يا چند نامه اي كه در پوشه اگر 

استفاده  Moveبرگردانيد، بايد از گزينه خود  Inboxپوشه  گرفته است را مجددا به قرار  Trashپاك كرده ايد و هم اكنون در پوشه 

   : بدين منظور. نماييد

 . كليك نماييد Move بر روي آيكون ابتدا نامه خود را انتخاب  و سپس از منوي دستورات  .1

   را كنيد  Moveاريد انتخاب و سپس گزينه در پنجره ظاهر شده پوشه اي كه قصد انتقال نامه انتخاب شده به آن را د .2

  ) شكل زير ( 

 

  .دهدرنگ غيير آبي تينه آن از سفيد به ست يك بار روي نامه مربوطه كليك نماييد بنحويكه رنگ زما براي انتخاب يك نامه، كافي :1نكته

  :روش زير عمل نماييد 2به يكي از براي انتخاب چند نامه بطور همزمان،  :2نكته

  .را از صفحه كليد فشار داده و نامه يا نامه هاي ديگر را انتخاب نماييد Ctrlين نامه را انتخاب و سپس كليد اول -1

  .بر روي عالمت مربع كنار نامه هاي مورد نظر خود كليك تا تيك دار شود -2
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و . باالي ليست نامه ها كليك نماييد Tabبر روي عالمت مربع واقع در براي انتخاب كليه نامه هاي موجود در صندوق پستي،  :3نكته 

  .براي غيرفعال كردن ، مجددا بر روي عالمت مربع كليك نماييد

  

  

  ) Delete(حذف نامه يا نامه ها 

كليك نماييد تا )  Delete ( بر روي آيكون براي حذف نامه يا نامه ها، ابتدا نامه يا نامه هاي مربوطه را انتخاب و سپس 

  . منتقل گردند trashانتخابي به پوشه نامه يا نامه هاي 

نتقل مي گردد، و م Trashبه پوشه  Inboxاز آنجاييكه حذف نامه، موجب از بين رفتن آن نمي شود و در واقع نامه شما از پوشه : نكته

پاك نمودن پس از جهت جلوگيري از پرشدن صندوق خود، بهتر است لذا د، ابايت مي باشگم  10 محدود به وق شما دحجم صن چون

كليك نموده، كليه نامه هاي موجود در آن را  Trashپوشه بدين منظور بر روي . خود را نيز خالي كنيد Trashحتما پوشه  ، نامه ها

  . كليك نماييد Deleteانتخاب و سپس مجددا بر روي آيكون 

بايد اشاره گر اي خالي در صندوق خود داريد، و چقدر فضچقدر از حجم صندوق شما پر شده است تاكنون اينكه آگاهي از براي : نكته

خود به  Mailواقع در سمت چپ پنجره  Check mailخود واقع در زير گزينه  emailماوس خود را براي چند لحظه بر روي آدرس 

  . در اين حالت پنجره اي بر روي صفحه ظاهر شده و وضعيت موجود شما را نشان خواهد داد. طور ثابت نگه داريد
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  ) Attachment( به عنوان ضميمه نامه ... ) متن، تصوير، موزيك و ( نحوه ارسال يك فايل 

زير واقع در  Add attachmentsبر روي گزينه بايد سال نماييد، نيز ارفايل يا عكس  همراه نامه خود يك يا چندچنانچه بخواهيد 

  . تصاوير بر روي صفحه ظاهر شودتا پنجره انتخاب فايل يا  . نامه كليك نماييد Subjectكادر 

  

  .كليك نماييد Openفايل يا تصاوير خود را انتخاب و بر روي گزينه 

  

  . ظاهر خواهند شد add attachmentsدر اين حالت فايل يا تصاوير انتخابي شما رو به روي قسمت 

  

را پايين  Ctrlاولين فايل را انتخاب و سپس كليد ي است اگر قصد داريد بيش از يك فايل يا عكس به نامه خود ضميمه كنيد، كاف :نكته

  . كليك نماييد openنگه داشتته و ساير فايل هاي مورد نظر خود را انتخاب و در نهايت بر روي گرينه 

كليك   add attachmentsعالمت ضربه در روبه روي نام هر فايل در قسمت براي حذف قايل يا عكس ضميمه شده، بر روي  :نكته

  .ماييدن
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  .بيشتر شود 10MBمجموع سايز فايل هاي ضميمه نبايد از  :نكته

  . امكانپذير مي باشد Attachامكان ارسال هر فايلي با هر فرمتي از طريق  :نكته

خود را فايلهاي  Winrarچنانچه حجم فايلي كه قصد ارسال آن را داريد، زياد بود مي توانيد با استفاده از نرم افزار فشرده سازي  :نكته

  . فشرده نموده تا حجم آنها كاهش يابد

  مديريت صندوق پستي

  : تغيير كلمه عبور -1

واقع در باال و گوشه سمت راست صفحه كليك نماييد تا پنجره زير بر روي  settingsبراي تغيير رمز عبور خود ابتدا بر روي گزينه 

  . صفحه ظاهر گردد

  

وارد نموده و سپس رمز عبور جديد خود را در  Passwordرمز عبور حاري خود را در كادر  Generalبانه زاز پنجره ظاهر شده و از 

  . كليك نماييد Saveنهايت بر روي گزينه  وارد و در  Retype new passwordو مجددا آن را در كادر  New Passwordكادر 

  .قبلي باشدانتخابي نبايد سه رمز عبور جديد رمز عبور : نكته

  ر انتخاب كلمه عبورنكات مهم د

  ) A-Z و a-z( هستند بزرگ هم و كوچك حروف هم شامل *

  / ;»«?][.-"=د%*()+ ;$! و 0-9 مانند شود مي استفاده آنها در هم ها نشانه و ارقام از حروف بر عالوه* 

  . دارند حرف هشت اقل حد* 

  . نيستند خاص صنف يا گويش زبان، هيچ در كه هايي كلمه* 

  . نيستند فاميل يا اسم شخصي، عاتاطال برپايه* 

  .باشيد داشته ذهن در براحتي بتوانيد كه كنيد انتخاب عبوري كلمات كنيد سعي. شوند ذخيره جايي يا نوشته نبايد هرگز عبور كلمات* 



 مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهمركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 

�٠ 

  )  Personal Data(  و كلمه عبور كاربر نحوه تغيير مشخصات فردي 

مي توانيد مشخصات فردي خود،  Account infoو در قسمت  Generalاز زبانه ه تنظيمات، و ورود به پنجر Settingپس از انتخاب گزينه 

 Define moreبراي وارد نمودن اطالعات بيشتر مي توانيد بر روي گزينه . شامل نام و نام خانوادگي، شماره موبايل و تصوير خود را وارد نماييد

details كليك نماييد .  

  

  ستندگان نامه هايتانارسال پاسخ خودكار به فر

ضمنا نمي و . ) به عنوان مثال قصد داريد چند روزي به تعطيالت برويد. ( مدتي در خارج از محيط كار خود باشيدشته باشيد ممكن است قصد دا

در محل كار خود نخواهيد  20/04/90لغايت  01/04/90شما مي توانيد يك پاسخ از قبل مبني بر اينكه از تاريخ . يتان بي پاسخ بمانداخواهيد نامه ه

  :براي اينكار. كنيد Sendبود، آماده و  براي كليه افرادي كه در اين محدوده زماني برايتان ممكن است نامه اي ارسال نمايند، 

   Settingsانتخاب گزينه  -1

  از پنجره ظاهر شده Generalانتخاب زبانه  -2

  generalاقع در سمت راست زبانه و Enable out-of-office auto responderفعال كردن گزينه  -3

  تعيين تاريخ شروع و پايان ارسال پاسخ خودكار -4

  Auto –responder Subjectمشخص نمودن موضوع پاسخ در كادر واقع در قسمت  -5

  Auto-responder bodyوارد نمودن متن پاسخ مورد نظر خود در قسمت  -6

  اي ارسال پاسخ خودكارنوع مخاطبين دريافت كننده پاسخ و همچنين تعداد روزهتعيين  -7

  ذخيره و بستن پنجره  -8



 مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهمركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 

�١ 

  

Logout يا خروج از برنامه  

در غير اينصورت . را كليك نماييد Logoutپس از اتمام كار با صندوق پستي خود، به منظور خروج از آن و ترك كامپيوتر حتما گزينه 

  . ربري و كلمه عبور شما، امكانپذير خواهد بودامكان ورود به صندوق پستي شما توسط افراد ديگر بدون وارد نمودن نام كا

  

  

در اين حالت . ، صبر كنيد و مطمئن شويد كه از صندوق پستي خود به طور كامل خارج شده باشيدlogoutپس از كليك بر روي گزينه 

  .پيام سبزرنگي مبني بر خروج كامل و موفقيت آميز شما بر روي صفحه ظاهر خواهد شد
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  حوه بازيابي نبور و فراموشي رمز ع

اضــافه گرديــده ) ن آدر صــورت فراموشــي ( در نگــارش جديــد نــرم افــزار  پســت الكترونيكــي دانشــگاه امكــان بازيــابي رمــز عبــور 

بازيــابي  هـت  جايميـل خـود اطالعـات درخواسـتي      Recoveryجهـت اسـتفاده از ايـن قابليـت حتمـا بايـد ابتــدا در قسـمت        . اسـت 

  بــدين منظـور بــه روش زيـر عمــل   . نخواهــد بـود قـدور  مينصــورت امكـان بازيــابي رمـز عبــور   در غيـر ا  ،اطالعـات را اضـافه نماييــد  

  :مي نماييم

 خودورود به ايميل خود با ورود نام كاربري و رمز عبور  -1

 واقع در سمت راست و باالي صفحه  Settingكليك بر روي گزينه  -2

 

 Generalواقع در زبانه  Define credential recoveryكليك بر روي گزينه   -3

  

و در ادامــه كليــك بــر روي  پاســخ در كــادر زيــرين آن كانتخــاب يــك ســوال امنيتــي از پنجــره ظــاهر شــده و انتخــاب يــ -4

 Updateگزينه 
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و ثبـت يـك آدرس ايميـل جهـت ارسـال رمـز عبـور فرامـوش شـده بـه            Define more detailsكليـك بـر روي گزينـه     -5

  Updateو در نهايت كليك بر روي گزينه   Personal emailت ايميل مربوطه در قسم

  

 

را پــس از ورود اطالعــات مربــوط بــه بازيــابي اطالعــات بــا كليــك بــر روي گزينــه   Settingدقــت نماييــد حتمــا پنجــره  -6

Save & close ذخيره نماييد. 

   :حال چنانچه از اين پس رمز عبور خود را فراموش نموديد، كافي است

  :كليك نماييد Forgot Passwordايميل خود بر روي گزينه  login از صفحه -1
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  :كليك كنيد Nextدر پنجره ظاهر شده نام كاربري ايميل خود را وارد نماييد و بر روي گزينه  -2

  

 

 :در پنجره بعدي از شما نوع بازيابي رمز عبور را سوال خواهد كرد -3

 Define credential recoveryال در قســمت تنظيمــات و در بخــش بازيــابي از طريــق پاســخ بــه ســوال امنيتــي كــه قــب ) الــف

  :براي اينكار . انتخاب كرده بوديد

در ايـن حالـت سـوال امنيتـي انتخـابي شـما ظـاهر شـده         . كليـك نماييـد   Answer the secret questionابتـدا بـر روي گزينـه    

  .ديك نماييكل  Nextبرروي را در كادر مربوطه وارد نموده و وال سبايد پاسخ و 
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شـما ايـن امكـان    كـه بـه   پنجـره اي بـر روي صـفحه ظـاهر شـده      الفاصـله  وارد نمـوده باشـيد، ب   پاسخ سوال امنيتي را صـحيح چنانچه 

  پــس از ورود رمــز عبــور جديــد بــر روي گزينــه      . رمــز عبــور جديــدي را بــراي خــود انتخــاب نماييــد      د تــا د دارا خواهــ

Change password كليك نماييد.  

  

  :فحه ظاهر خواهد شدپس از انتخاب رمز عبور جديد پيام موفقيت آميز بودن به شكل زير بر روي ص

  



 مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهمركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 

�� 

ــمت  ) ب ــه در قسـ ــي كـ ــق ايميلـ ــابي از طريـ ــه    Define more detailsبازيـ ــار گزينـ ــراي اينكـ ــه بـ ــد كـ ــوده ايـ   وارد نمـ

Send an email to my personal email address  را انتخاب و بر روي گزينهNext كليك مي نماييم.  

  

ــا انتخــاب ايــن گزينــه بالفاصــله   ــه آيميلــي حــاوي يــك اب كــه در بخــش تنظيمــات و در  شــماپســت الكترونيكــي درس اينترنتــي ب

پـس ابتـدا وارد ايميـل مربوطـه شـده و بـر روي لينـك        . وارد  نمـوده بوديـد ارسـال خواهـد شـد      Define more detailsقسـمت  

  .ارسالي كليك نماييد

ــل   ــن ايمي ــال م ــوان مث ــه عن ــات  commailg@orteza.nadim.ب ــودم veryrecoرا در قســمت تنظيم ــرده ب ــد . وارد ك ــس باي پ

از ســـوي  password reset for your emailو بـــر روي ايميلـــي كـــه بـــا عنـــوان  ده شـــ خـــود gmailوارد ايميـــل 

postmaster ايمارسال گرديده كليك نم .  

  

  

ل قـرار گرفتـه كليـك نمـوده تـا بـه صـفحه انتخـاب پسـورد جديـد           يـ پنجره ظاهر شـده بايـد بـر روي لينكـي كـه در محتـواي ايم      در 

  :ارجاع شويد
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�٧ 

  

ــله الب ــه   فاص ــك مربوط ــر روي لين ــك ب ــا كلي ــاب و از         ،ب ــود را انتخ ــور خ ــز عب ــد رم ــي تواني ــه م ــده ك ــاهر ش ــر ظ ــفحه زي   ص

  .پست الكترونيكي خود استفاده نماييد

  

  .متر نباشدكاراكتر ك 6رمز عبور انتخابي بايد تلفيقي از عدد و حرف بوده و از : 1نكته

  .شما ارسال شده باشد spamشما موجود نبود ممكن است به پوشه  inboxدر صورتي كه ايميل بازيابي در : 2نكته 


