
اخبار فوری و مهم

و

راهنمای پست الکترونیکی 

دانشگاه تبریز

رحمتی: کارشناسمرکز فناوری اطالعات دانشگاه تبریز



 اجرایی مهم جهت فراموشی نام کاربری و پسورددستورات

طریقه ورود به سامانه پست الکترونیکی دانشگاه تبریز

 اگر ارسال و دریافت ایمیل های شما متوقف شده...

 ورود به بخش تنظیمات(seeting)

 روش تعویض کلمه عبور(password)

مشاهده فضای باقیمانده

روش ایجاد امضای دیجیتال

خروج از سیستم

 نحوه استفاده ازaddress book

جلوگیری از ورود ایمیل های مزاحم

Forwardایمیل ها به ایمیل دیگر

 تنظیماتoutlook



ا ر( غیر از دانشگاه تبریز)حتما با توجه به راهنمای زیر یک ایمیل 

.در تنظیمات ایمیل دانشگاه تبریز وارد کنید

اگر نام کاربری و یا پسورد خود را فراموش کرده اید 

:راهنمای زیر را مطالعه فرمایید

راهنما

Forgot.pdf


سریعاً دو تیک را فعال نمایید تا به محض ارسال ایمیل شما به طرف 

ا به متوجه خواهید شد که ایمیل شم. مقابل ، برایتان تاییدیه ارسال شود 

.طرف مقابل رسیده است

Setting >>> General >>> Read receipts



ایمیل هایی که کلیه. هیچ فرمی ناشناسی را تکمیل نکنید: توجه مهم

نام کاربری و بصورت درخواست تکمیل فرم مشخصات شخصی از قبیل

.  یا هرزنامه دارندکلمه عبور توسط کابران دریافت می شوند، ساختار اسپم

و نمودهلطفاٌ از تکمیل نمودن و ارائه اطالعات شخصی خود جداٌ خودداری

.یری نماییداین هرزنامه ها را حذف نمایید تا از بروز مشکل برای خود جلوگ

با تشکر از همکاری شما



طریقه ورود به سامانه ایمیل دانشگاه تبریز

:توسط یکی از  دو روش زیر

:تایپ آدرس1.

https://mail.tabrizu.ac.ir دانشجویان دکتری           -کارمندان-برای اعضای هیئت علمی

https://ms.tabrizu.ac.ir برای دانشجویان کارشناسی ارشد

:ورود از طریق سایت دانشگاه تبریز2.

 ورود به سایت دانشگاه با آدرسhttps://www.tabrizu.ac.ir و انتخاب خدمات فناوری

اطالعات

https://mail.tabrizu.ac.ir/
https://ms.tabrizu.ac.ir/
https://www.tabrizu.ac.ir/


اجرای موارد زیر برای جلوگیری از اختالل در ارسال و دریافت ، برای کلیه
:استالزامیکاربران 

 Draftو خالی کردن ( هایی که قدیمی هستند و نیاز ندارید)Sentخالی کردن •

:بصورت زیر 

okو Empty Folderو انتخاب Folderکلیک راست روی 

•Spam وTrashبطور اتوماتیک دو هفته یکبار، توسط سیستم خالی خواهند شد.



(SETTING)ورود به بخش تنظیمات  

:در پایین صفحه Settingمراجعه به بخش -1



و مشخصات شخصی (PASSWORD)تعویض کلمه عبور



USED)مشاهده فضای اشغال شده  QUOTA)
(شما چقدر جا دارید؟)

اهید اگر به حجم باقیمانده خود توجه نکنید، ایمیل های شما ارسال نخواهد شد و هیچ ایمیلی دریافت نخو

:در صفحه کاربری خود به آالرمی که به معنی پرشدن فضای شماست دقت نمایید. کرد



(SIGNATURE)امضای دیجیتالی 

کرده و امضای خود را طراحی و ذخیره addابتدا امضای دیجیتال را 
.می کنیم

برای ارسال باز کرده و روی قسمت مشخص new emailسپس یک 
.را فعال می کنیم.default Sigشده رفته و 



خروج از سیستم

1
2



ADDRESSنحوه استفاده از  BOOK
(می توانیم به چند نفر یکجا ایمیل بفرستیم)

 کلیک رویNewو باز کردن ایمیل جدید

 زدنAddress Bookو انتخاب و وارد نمودن آدرسهای مورد نظر و ذخیره آنها

زدن : برای ذخیره آدرس جدیدcontacts در سمت چپ صفحه، و سپس زدنnew و بعد

saveواد کردن مشخصات مورد نظر و زدن 



امکان جلوگیری از ورود ایمیلهای مزاحم

با اضافه نمودن آدرس آنها به امکان حذف ایمیل های مزاحم و تکراری و اضافی بطور دائمی
Blacklist و در انتهاsaveکردن آن.

به این 
قسمت 
دست 
.نزنید



یا باز شدن صفحاتINBOXمشکل در مشاهده نشدن ایمیل های 

inboxدر صورتیکه در باز شدن صفحات داخلی ایمیل خود دچار مشکل شدید و یا ایمیل های درون 
کل در این صورت مش. خود را مشاهده ننمودید ، با زدن لینک زیر، به نسخه استاندارد مراجعه کنید

.شما حل خواهد شد



FORWARD(انتقال )ر ایمیل های دانشگاه به ایمیلی دیگ
 ورود به بخشsetting وfiltersو اعمال تغییرات زیر:



FORWARD(انتقال )ر ایمیل های دانشگاه به ایمیلی دیگ
 انتخابForward toو در آخر زدن و تایپ آدرسی که می خواهیم ایمیل ها به آنجا منتقل شوندfinish



MICROSOFTنحوه تنظیم  OFFICE OUTLOOK2007 

پس از اجرای برنامهMicrosoft Office Outlook2007 از قسمت منو، روی ،

Tools و سپسAccount Settingsروی . را کلیک کنیدNewدر . کلیک نمایید

.را تیک بزنیدManually configure server settings or....... این صفحه



MICROSOFTنحوه تنظیم  OFFICE OUTLOOK2007 

 در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید وNextرا بزنید.



MICROSOFTنحوه تنظیم  OFFICE OUTLOOK2007 

د و در بخش در بخش بعدی فرم را بصورت زیر تکمیل نماییMore setting و قسمت
outgoing server بخشmy outgoing serverبرای اطمینان از درستی .را تیک بزنید

در صورت اطمینان از . را انتخاب و صبر نماییدTest Account Settingsتنظیمات می توانید 
.پایان تنظیمات می باشدFinishرا زده و Nextصحت تنظیمات 

.در این نسخه تنظیمات دیگری نیاز نمی باشد



OUTLOOKاز اطالعات توسط BACKUPتهیه 
:مراحل زیر را دنبال نمایید( مربوط به تمامی نسخه ها)Outlookبا ورود به محیط 

toolsکلیک روی 1.

account settingسپس ورود به 2.

و بعدchangeکلیک روی آدرس و زدن 3.

more setting تا پنجرهsettingباز شود.

Advancedورود به بخش 1.

. مطابق شکل، انتخاب گزینه ذکر شده2.

اگر این تیک را نزیند تمامی ایمیلهای شما از

Inbox دانشگاه بهoutlookمنتقل شده و

Inboxدانشگاه شما خالی خواهد شد  .

یعنی کپی از آنها نخواهد ماند و همه به

outlookپس حتماً تیک را بزنید. می آیند.



WINDOWSنحوه تنظیم  LIVE ESSENTIALS2011

OUTLOOKهمان )7در ویندوز  EXPRESS)

 جهت استفاده از نرم افزار فوق از اینترنت 7در ویندوزWindows live essentials2011  این فایل )را دانلود کرده
یوست و همچنین در اتوماسیون به پراهنمای ایمیل<پست الکترونیک <خدمات رایانه ای <دانشگاه تبریزدر سایت 

.  و نصب می نماییم( همین راهنما، وجود دارد

ابتدا به اینترنت متصل شده و در هنگاه نصب پس از رسیدن به مرحله زیر گزینه دوم را انتخاب می نماییم.



WINDOWSنحوه تنظیم  LIVE ESSENTIALS2011

OUTLOOKهمان )7در ویندوز  EXPRESS)

واهد شد و چون نصب بقیه موارد باعث کندی سیستم شما خ. در مرحله بعدی فقط گزینه عالمت گذاری شده را انتخاب نمایید
سپس 

Install را

.بزنید



WINDOWSنحوه تنظیم  LIVE ESSENTIALS2011

OUTLOOKهمان )7در ویندوز  EXPRESS)

پس از اجرا وارد محیط می شوید  .

 رویAccountsکلیک نمایید.

 رویEmailکلیک نمایید.
شکل زیر ظاهر می شود.

Email address وPassword خود را در مکان مربوطه تایپ نمایید وnextرا بزنید  .



WINDOWSنحوه تنظیم  LIVE ESSENTIALS2011

OUTLOOKهمان )7در ویندوز  EXPRESS)



WINDOWSنحوه تنظیم  LIVE ESSENTIALS2011

OUTLOOKهمان )7در ویندوز  EXPRESS)

 دقیقاً مطابق شکل فقط موارد عالمت گذاری شده را تایپ نمایید وnextحال نرم افزار آماده . را بزنید
استفاده 

.می باشد



با تشکر از توجه و مطالعه کلیه کاربران محترم

کاربران محترم توجه به موارد ذکر شده در این راهنمای تهیه شده، 

بنابراین . باعث کاهش بروز مشکالت خودتان خواهد شد

.خواهشمندیم موارد ذکر شده را مطالعه و اجرا نمایید

.تماس حاصل فرمایید2245و 2211و 2213در صورت مطالعه و برطرف نشدن مشکل، با شماره های 

مرکز فناوری اطالعات دانشگاه تبریز

1394تهیه در آذر ماه سال 


