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در دانشگاه از سرور  ،MSExchangeمحصول ماکروسافت جهت ارائه سرویس ایمیل استفاده می شود .این مستند خالصه ای
از امکانات موجود در این سیستم می باشد.

مزایای استفاده از سرور ایمیل جدید دانشگاه
 -1ادیتور متن قدرتمندتر
 -2سرعت دسترسی باالتر به ایمیلها
 -3هماهنگی کامل با محصوالت شرکت ماکروسافت
 -4یکپارچگی کامل با برنامه Outlook
 -5اتصال راحت به برنامههایی که از پروتکل  Active Syncاستفاده میکنند.
 -6گرافیک بهتر رابط وب
 -7و .....

نحوه ورود به ایمیل جدید دانشگاه
با وارد نمودن آدرس  http://email.iust.ac.irمی توانید وارد میل سرور جدید دانشگاه شوید.

وارد سایت  http://email.iust.ac.irشوید.

نام کاربری و کلمه عبور اینترنت خود را وارد نمایید و در انتها بر روی عبارت

کلیک نمایید.

در اولین ورود ،صفحه ای نمایش داده می شود که باید زبان و منطقه زمانی خود را تنظیم نمایید.

پیشنهاد میگردد زبان خود را  Englishو منطقه زمانی خود را  (UTC+03:30) Tehranقرار دهید و در انتها بر روی عبارت
کلیک کنید.
پس از این مرحله وارد محیط ایمیل خود خواهید شد.

ارسال ایمیل:
کلیک نمایید.

جهت ارسال ایمیل ،پس از طی نمودن مراحل باال ،بر روی عبارت

همانند تمامی سیستمهای ایمیل ،فیلدهای الزم ( )To, Subject, Bodyرا تکمیل نموده و در انتها بر روی عبارت
کلیک نمایید.

;

جهت ارسال ایمیل به بیش از یک نفر ،الزم است پس از وارد نمودن آدرس ایمیل نفر اول ،از عالمت سمیکالمن ( ) جهت
جداسازی آدرسهای ایمیل استفاده نمایید .به عنوان مثال

;

;

person1@iust.ac.ir person2@gmail.com person3@yahoo.com

اضافه نمودن لیست مخاطبین و تعریف گروه مخاطبین
جهت انجام اینکار ،پس از الگین نمودن به ایمیل ،گزینه

را انتخاب نمایید .در صفحه باز شده با کلیک

بر روی گزینه  newمیتوانید کاربر و یا گروه کاربری را تعریف نمایید.

تنظیم امضای ایمیل ()Email Signature
جهت تنظیم نمودن امضای ایمیل خود ،ابتدا وارد محیط تنظیمات ایمیل شوید .اینکار را میتوانید با استفاده از کلیک برروی
گزینه

و سپس انتخاب عبارت Optionانجام دهید.

از صفحه باز شده گزینه  Settingرا انتخاب کرده و متن مورد نظر خود را وارد نمایید .در این صفحه میتوانید تنظیمات دیگری
نظیر ویراستار متن – نحوه نمایش و یا دریافت Alertها – زبان محیط ایمیل و  ....نیز انجام دهید.

تنظیم نمودن فیلترها و قوانین Inbox
کاربران قادرخواهند بود با استفاده از این امکان ،قوانینی را در برخورد با ایمیلهای دریافتی – ارسالی وضع نمایند .به عنوان
مثال شما میخواهید اگر ایمیلی از طرف فرستنده مشخصی دریافت نمودید ،این ایمیل بدون اینکه به شما نمایش داده شود،
پاک شود و یا به فولدر خاصی منتقل شود و یا ایمیل دریافتی به شخص دیگری فوروارد شود و یا ....
جهت تنظیم نمودن فیلترها ،ابتدا با استفاده از مسیر ذکر شده در باال ،وارد محیط  Optionشوید و سپس گزینه organize
 emailرا انتخاب نمایید .برای وضع قوانین ،بر روی گزینه

کلیک کرده و بر اساس شروط مورد نظر خود،

گزینههای پیشنهادی را انتخاب نمایید.

پس از انجام تغییرات مورد نظر و جهت خروج از محیط تنظیمات ،بر روی دکمه

کلیک کنید.

تغییر کلمه عبور ایمیل
با توجه به یکسان سازی کلیه خدمات مرکز کامپیوتر دانشگاه نظیر ،اینترنت – ایمیل –  Drive – LMSو  ،....جهت تغییر کلمه
عبور ایمیل خود وارد سایت مرکز کامپیوتر دانشگاه ) (http://its.iust.ac.irشده و در قسمت تغییر مشخصات کاربری ،اقدام
به تغییر کلمه عبور خود نمایید .الزم بذکر است با تغییر کلمه عبور ،کلیه خدمات مرکز کامپیوتر با کلمه عبور تغییر یافته شده
در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

ایمیلهای SPAM
ایمیلهایی که توسط سیستم بصورت  Spamشناسایی میشوند و یا ایمیلهایی که توسط شما بصورت  Junkمعرفی میشوند به
فولدر  Junk Emailمنتقل خواهند شد .جهت دسترسی به آنها کافیست بر روی فولدر  Junk Mailکلیک نمایید .ایمیلهای
مو جود در این بخش حذف نخواهد شد .جهت حذف نمودن ایمیلهای موجود در این بخش ،بر روی فولدر  Junk Mailکلیک
راست کرده و گزینه  emptyرا انتخاب نمایید.

حذف نمودن ایمیلها
جهت حذف نمودن ایمیلهای دریافتی ،بر روی عالمت

کلیک نمایید .با اینکار

ایمیل مورد نظر شما به فولدر  Deleted Itemsمنتقل خواهد شد و از این بخش میتوانید به آن دسترسی داشته باشید .جهت
حذف نمودن ایمیل بصورت قطعی و کامل ،بروی فولدر  Deleted Itemsراست کلیک کرده و گزینه  emptyرا انتخاب
نمایید .با حذف قطعی ایمیلها ،دیگر به آنها دسترسی نخواهید داشت و این عمل غیر قابل بازگشت می باشد.

 لطفا مراحل ذیل را،Outlook  با استفاده از برنامهDeleted Items جهت حذف نمودن خودکار ایمیلهای موجود در فولدر
. حذف خواهند شدOutlook  پس از خارج شدن از برنامه، کلیه ایمیلهای موجود در این فولدر، با انجام اینکار.انجام دهید
•
•
•
•

Click the File tab.
Click Options.
On the Advanced tab, under Outlook Start and Exit, select the Empty
the Deleted Items folder upon exiting check box.
To be notified before the Deleted Items folder is emptied automatically, on
the Advanced tab, under Other, select the Prompt for confirmation
before permanently deleting items check box.

اتصال به ایمیل با استفاده از برنامههای ایمیل
 انتخابActiveSync  و یاExchange  باید نوع اکانت خود را از نوع،.....  وOutlook جهت اتصال ایمیل به برنامه هایی نظیر
.کرده و فیلدهای اطالعانی زیر را تنظیم نمایید
Server : email.iust.ac.ir
Domain: iust.ac.ir
Username: ******@****iust.ac.ir آدرس ایمیل بصورت کامل – به همراه دامنه ایمیل

