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 Microsoft Office Outlookتنظيمات دریافت نامه در 

 را انتخاب کنید.   Tools ،Accounts Setting ابتدا از منوي -1 

 

 .کلیك نمایید  New برروي  E-mail Accounts در پنجره -2
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کلیك نمایید و بعد بر روي  Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTPسپس برروي گزینه 

Next  .کلیك کنید 

https://it.iut.ac.ir/sites/it.iut.ac.ir/files/kwb/swr-c06-s30-all-160117040030
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 Manually configure server setting or additional serverدر این مرحله حتما گزینه  -3

types  .تیك زده شود 

1 

2 
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لطفاٌ آدرس ایمیل خود را بطور کامل به پنجره ذیل هدایت مي شوید.   Nextبا کلیك کردن بر روي دکمه  -4

  .)همانند مثال( وارد نمایید
 

  عبارت   mail Server(SMTP) Outgoing و    incoming mail Server   در قسمت  -5

mail.iut.ac.ir     را نوشته همچنین در قسمتAccount Type   نوعpop3  .را انتخاب نمایید 

به روي کامپیوتر  Mail Server ایمیل ها از pop3ننست که در پروتکل در ای  imapبا   pop3تفاوت  نکته :

به مطالعه آنها بپردازد. همچنین در  offlineکاربر بطور کامل دانلود شده و پس از آن کاربر مي تواند بصورت 

زده نشده باشد پس از عملیات دانلود،  leave a copy of messages on the serverصورتي که تیك 

حذف مي شوند. در نتیجه کلیه ایمیل ها تنها بر روي کامپیوتر کاربر موجود بوده و  Mail Server ها از ایمیل

از هیچ محل دیگري قابل دسترسي نخواهد بود. بنابراین توصیه مي شود این تیك زده شود و هر چند وقت یکبار 

روتکل یافته به شما پر نگردد. اما در پ به سرور دانشگاه مراجعه و ایمیلهاي اضافي حذف گردد تا فضاي اختصاص

1 
2 

https://it.iut.ac.ir/sites/it.iut.ac.ir/files/kwb/swr-c06-s30-all-160117040030
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imap  ایمیلها با سرور دانشگاهsync  هستند و هر اقدامي بر روي ایمیل خود درoutlook  انجام دهید بر روي

 سرور دانشگاه هم اعمال مي گردد. لذا در انتخاب این پروتکل از نهایت دقت بهره ببرید.

 

 

 Myگزینه      Outgoing Serverرفته و در سربرگ   More Settingبه قسمت   2سپس در مرحله 

outgoing Server (SMTP) requires  authentication .را انتخاب نمایید 

1 

2 

3 
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 This server requires an encrypted connection(ssl)تیك  Advancedدر ادامه در سربرگ 

را در قسمت  585تغییر پیدا کرده سپس عدد  995به  111از   Incoming Server (POP3)را زده عدد 

Outgoing Server (SMTP)  تایپ کرده و از قسمتUse the following type of encrypted 

connection  گزینهTLS ر انتها کلید را انتخاب نموده و دOK ..را فشار دهید 

 Leave a copy of messages onدر صورت تمایل به نگهداري نامه هایتان روي سرور دانشگاه گزینه 

server را تیك بزنید. 
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را مي زنیم تا چك کنیم که تنظیمات انجام شده   test accounting settings  3در نهایت در مرحه 

 درست مي باشد.

 

1 

2 3 

به  در صورت تمایل 4در مرحله

نگهداری نامه هایتان روی 

سرور دانشگاه این قسمت تيک 

 زده شود

https://it.iut.ac.ir/sites/it.iut.ac.ir/files/kwb/swr-c06-s30-all-160117040030
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 : تاریخچه سند 1 جدول

 توضيحات تاریخ ویرایش  نسخه
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