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  فارسيسرور راهنماي آموزشي سامانه ايميل 
  

. صفحه نماييد را در مرورگر خود وارد  mail.nezammohandesi.irدر ابتدا براي ورود به ايميل فارسي سازمان آدرس 
  زير نمايش داده مي شود نام كاربري و كلمه عبور خود را بطور صحيح وارد ، سپس دكمه ورود را كليك نماييد . 

   

  

  

  ارسال ايميل  

  .شود باز شما براي ايميل ارسال به مربوط صفحه تا نماييد يككل را "ايميل ارسال" گزينه راست سمت منوي از- 1

  

 

  

  

  

  

  

  .دارد خود در را … ,To, From فيلدهاي ، ارسال فرمهاي اينگونه روال طبقكه  است فرمي شامل شده باز صفحه -2
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  : از عبارتند ترتيب به فيلدها

 نظر مورد ايميل كه نمايد مي مشخص ، ميگيريد نظر در فيلد اين در كه  ايميلي آدرسهاي يا آدرس : (to)  به ارسال
  کاما استفاده می نماییم.   ","	 براي جداسازي جهت ارسال به چند ايميل از   .شود ارسال انيكس چه براي

 آدرسهاي بر عالوه كه  نماييد مي مشخص ، دهيد مي قرار فيلد اين دركه   ايميلي آدرسهاي يا آدرس با : (cc)كپي نامه
  .شوند ارسال اضافه آدرسهاي امكد هب نامه اين ، فوق

 دارند مي دريافت را ايميل كه  زماني ، گيرندگان يا گيرنده ، فيلد اين در آدرسي هرگونه درج با كه نماييد توجه : كرتذ
 چه به ، آنها بر عالوه شما كه  ببينند بسادگي توانند مي ، باشد مي اختيارشان در كه  استانداري هاي گزينه طريق از ،
  .ايد نموده ارسال را ايميل اين نيز ديگري سانك

 هك تفاوت اين با ، نمايد مي صدق نيز فيلد اين مورد در شد گرفته نظر در ccتعريفي كه براي  ):BCCكپي محرمانه (
 در شما كه اضافي آدرسهاي بود نخواهند قادر ديگر ، نمايند مي دريافت را ايميل كه زماني ، ايميل گيرندگان يا گيرنده

 ارسال را ايميل اين ديگري سانك چه به شما كهشوند متوجه توانند نمي مسلماً  پس ببينند، را ايد داده قرار فيلد اين
  .ايد نموده

  .نماييد انتخاب خود ايميل براي عنوان يك بايستي شما ، پيداست اسمش از هك همانطور ، فيلد اين در : موضوع

 نظر در تا بگيريد نظر در خود ايميل براي مناسب اهميتي درجه توانيد مي شما فيلد اين هاي گزينه طريق از : اهميت
  .نمايد توجه جلب خواننده

  ميباشد و نيازي به تغيير در آن نيست . Unicode (UTF-8)  توجه نماييد كه كدينگ بصورت پيش فرض  كدينگ نامه :

  .نماييد وارد را خود ايميل محتواي براحتي وانيدميت ، آن از استفاده با كه  دارد قرار دريكا  نيز باال شده ياد فيلدهاي از بعد
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  : ايميل به ضميمه فايل افزودن
 ايميل با همراه ، ضميمه عنوان به نيز را خود نظر مورد فايلهاي يا فايل تا بود خواهيد قادر ايميل يك ارسال زمان در شما

 :نماييد دنبال را زير روال توانيد مي ، فايل چندين يا يك نمودن ضميمه براي  .نماييد ارسال
 .نيدك ليكك را ]"ضميمه ويرايش / درج" [گزينه ، "ضمائم" عنوان مقابل در و ايميل اصلي محتواي درج ادرك باالي در-1
 ايميل به را خود نظر مورد فايلهاي يا فايل توانيد مي پنجره اين در شما هك شود مي باز پنجره هك ديد خواهيد بالفاصله-2

  نماييد .  ضميمه اصلي

  

  

  

  

  

  

  

  

 ليكك را "Browse"  مهكد ، )باشد مي خالي اوليه حالت در ه(ك" ضمايم فهرست" ادرك پايين در و اصلي پنجره در-3
                                                                     .                                                                                                                            نماييد

 روي سپس و شود انتخاب تا نماييد يككل آن روي و يافته هارد روي از را خود نظر مورد فايل شده باز پنجره در -۴
                            كليك نماييد .                                                                                                                 "open" مهكد
 مربوطه ادرك در شده انتخاب فايلهاي يا يلفا آدرس و شد خواهد بسته فايلها نمايش پنجره هك ديد خواهيد بالفاصله -5

                                                                                                                                        .ميگيرند قرار
 .نماييد ليكك را "ارسال" مهكد سرور ميل روي بر شما هارد از فايل انتقال براي حاال-6

 مي نمايش را ايميل ضمايم فهرست هك پنجره باالي ادرك در ، شما ردهك انتخاب فايل عنوان هشد ك خواهيد متوجه -7
 .باشد مي رويت قابل دهد،

 .نماييد انتخاب ضميمه عنوان به را بيشتري توانيدفايلهاي مي روال همين طريق از-8
 بازگشت با و ببنديد را پنجره و نموده استفاده  "خروج" مهكد از پنجره همين در توانيد مي ، انتخابهايتان تكميل از پس-9
 .نماييد مالحظه مربوطه مكان در را خود ضمايم عناوين شدن افزوده ، ايميل ارسال صفحه به
 فايل ، شده انتخاب ضمايم فهرست در ، ضمايم افزودن پنجره همان در هك افيستك تنها ، ضمايم از دامك هر حذف براي -

 حذف را نظر مورد فايل ، دارد قرار فهرست دركا نارك در هك "حذف" مهكد روي بر ليكك با و نموده انتخاب را نظر مورد
  .نماييد

 10يا   MB 10مي توانيد در يك نامه يك فايل مي باشد . (يعني شما  MB 10 ي آننامه و ضميمه هاهر مجموع حجم تذكر : 
  فايل يك مگا بايتي  ضميمه داشته باشيد .) 
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اي ارسال كپي به پوشه ايميل ه"در صورتي كه بخواهيم سابقه اي از نامه ارسال شده داشته باشيم بايد تيك مربوط به  توجه :
  به نامه مورد نظر دسترسي داشته باشيم . را فعال نماييم تا در صورت نياز  "ارسال شده

  

  

  

  

  

  

  

  

در صورتي كه تيك درج امضاء نامه فعال باشد در زير نامه ارسالي امضاء شما نمايش داده مي شود كه.چگونگي تنظيم امضاء از  
  خواهد شد . قسمت تنظيمات در صفحات آينده توضيح داده 

 كه نماييد تعيين توانيد مي آن روي ككلي با شما كه  "نويس پيش" نام با دارد وجود گريدكمه دي "لارسا"كنار دكمه  در
  .شود اقدام آن ارسال به نسبت ديگري زمان در تا شود ارسال "نويس پيش" پوشه به حاضر حال در ايميل اين

در صفحات ، آن  نظر خود را از دفترچه آدرس (كه چگونگي انجام الزم به ذكر مي باشد براي ارسال نامه مي توان آدرس مورد
  خواهد شد )انتخاب نموده و عمل ارسال را انجام دهيد.  توضيح دادهبعدي 
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 باشد مي شما سكبا ميل به رسيده هاي نامه ليهك شامل پوشه اين:  نامه هاي رسيده.  

  

  ، در كنار پاكت نمايش داده مي شود .  مخصوص در صورتيكه نامه رسيده داراي ضميمه باشد با عالمت

  

  ذخيره كردن ضميمه  :

  است مي كنيم .بر روي فايل مربوطه كليك رپس از باز كردن نامه براي انجام عمل ذخيره 

كليك نماييد . در صفحه باز  "save target as  ") استفاده مي كنيد بر روي گزينه IEاگر از مرورگر اينترنت اكسپلور ( 
  فايل مورد نظر ذخيره مي گردد .  و شده نام فايل و آدرس محل ذخيره فايل را انتخاب نماييد

  

  

  

  

  در صورت فارسي بودن نام فايل بصورت دستي اسم و پسوند فايل را در هنگام ذخيره در سيستم درج نماييد . تذكر : 
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firefoxاگر از مرورگر فايرفاكس (  و يا مرورگر كروم ( )   chrome save link as "استفاده مي كنيد بر روي گزينه )  " 
فايل مورد نظر ذخيره مي گردد .  ودرصفحه باز شده نام فايل و آدرس محل ذخيره فايل را انتخاب نماييد كليك نماييد .   

  

  مي باشد .    MB 50حداكثر حجم صندوق پستي (كل نامه هاي دريافتي و ارسالي با ضمائم ) تذكر : 

  

ابتدا ايميل مورد نظر خود   ، دهيد انتقال ديگر اي پوشه به اي پوشه از را خود دلخواه مورد ايميلهاي يا ايميل بخواهيد اگر
 ) "... شاخه به انتقال" ن (عنوا داراي عادي حالت در هك ايميلها فهرست جدول باالي شوييك ليسترا انتخاب سپس از 

مديريت شاخه الزم به ذكر است از قسمت   .نيدك ليكك آن رويو  انتخاب را خود دلخواه مورد پوشه و نموده باز را باشدمي
 ها مي توان شاخه جديد حذف يا اضافه نمود.
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 .يابد مي انتقال نظر مورد پوشه به و حذف پوشه اين ايميلهاي ليست از نظر مورد ايميل كه نمود خواهيد مشاهده بالفاصله
 آن محتويات تا نماييد كليكنظر مورد پوشه عنوان روي راست سمت منوي از توانيد مي موضوع اين نمودن چك براي

  .شود داده نمايش )ايميلها فهرست(

  شده خوانده ايميل نمودن برجسته

 د كه دي خواهيد ، گرديد بازمي اصلي پوشه به دوباره هك زماني ، نظرتان مورد ايميل خواندن از پس باشيد ردهك دقت اگر
) .(  است شده سفيد نيز آن آيكون و آمده در و زرد رنگبرجسته حالت از ايميلها عناوين فهرست در نظر مورد ايميل

 به و نماييد برجسته ، جدول داخل فهرست در را نظر مورد ايميل )آينده در يادآوري براي احياناً  و( دوباره هبخواهيد ك اگر
 ناخوانده عالمت نامه" لينكابتدا ايميل مورد نظر را انتخاب نموده سپس بر روي  ، بازگردانيد شدن خوانده از پيش حالت
  كليلك نماييد . با انجام اين كار بالفاصله ايميل مورد نظر بصورت ناخوانده در مي آيد .  "بگيرد

  

  

  

  

لهاي مورد نظر ، در ابتدا ايميل خود را انتخاب نموده سپس بر روي لينك حذف كليك الزم به ذكر مي باشد براي حذف ايمي
  نماييد . ايميل مورد نظر از فهرست حذف مي گردد . 

  

  

  

  

  سدود كردن ارسال كننده :م

 ميل به خاص سرور يك يا خاص آدرس يك از ايميل ارسال بتوانيد تا دارد وجود شما براي امكان اين ، افزار نرم اين در
 هستند خاص داميني به متعلق هك آدرسهايي از يا و خاص آدرس آن ت كه اس مفهوم بدان اين .نماييد محدود را خود سرور

  .ندارند را شما الكترونيكي آدرس و شما به ايميل ارسال  امكان ، شما مجدد تعيين زمان تا
 "رسال كننده مسدود شودا "د نظر را انتخاب سپس بر روي لينك جهت مسدود كردن ايميل هاي مورد نظر مي توان ايميل مور

  كليك نماييد . 
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 هايي گزينه طريق از شما د كهشوي مي هدايت "تنظيمات" بخش از اي صفحه به بالفاصله ، گزينه اين روي بر ليكا كب
 گزينه دو كه است فرمي شامل شده باز صفحه .دهيد انجام را سازي مسدود اين توانيد مي ميگيرد قرار اختيارتان در هك

 : باشد مي رويت قابل آن در مهم
 ، ايميل آدرس اين از ، را ايميلي هيچ ، اين از بعد گزينه اين انتخاب با: ">نظر مورد آدرس< ايميلهاي كردن مسدود"

  .نمود نخواهيد دريافت
 اين از كه ايميلهايي ليهك گزينه اين انتخاب با : "}نظر مورد ايميل آدرس دامين{ @ ايميلهاي ليهك ردنك مسدود"

  .برويد بعد قسمت به و نموده انتخاب را خود نظر مورد گزينهشود مسدود مي گردند .  مي ارسال شما به دامين

  

 ايميل اين حتي توانيد مي شما آن توسط هك ، "ايميل اين حذف" عنوان با دارد وجود ديگري گزينه ، انتخاب اين از بعد
 فرم انتهاي در ، مقتضي تنظيمات و الزم هاي انتخاب از پس .نماييد حذف نيز را نظر مورد آدرس طرف از شده ارسال

 .نماييد كليك را "تاييد" مهدك
 شما ديگر و گردد مي مسدود ، فوق دامين يا آدرس از ايميل ارسال كه نمود خواهيد مالحظه تنظيمات اين انجام از بعد
  .نمود نخواهيد دريافت ايميلي آنها از

   ها ايميل رويت و خواندن طريقه

 ايميل خود و ايميل ندهكن ارسال مورد در اطالعاتي شامل شده باز صفحهبر روي لينك ايميل مورد نظر خود كليك نماييد .  
به شخص يا به همه ، پاسخ در همين صفحه در اين قسمت امكان ارسال  .باشد مين ) پايي ادرك( رسيده ايميل محتواي ،

  انتقال و حذف نامه وجود دارد . 
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 : باشد مي شما سكبا ميلارسال شده از  هاي نامه ليهك شامل پوشه اين  نامه هاي ارسال شده. 

 

  

  از جلوگيري براي هك است ركذ به الزم .ميگيرد بر در را شما شده حذف هاي نامه ليهك پوشه اين: حذف شده 
 صالحديد صورت در و بعداً  تا يابند مي انتقال پوشه اين به نهايي حذف از پيش ايميلها ، نمودن حذف در اشتباه

 .شوند حذف ملكا بطور وركمذ پوشه از

  

  

  

  

 بصورت را آن توانيد مي باشيد نداشته را آن ارسال قصد فعالً و باشيد دهكر تهيه را ايميلي اگر : نويس پيش 
 در .نماييد ارسال را آن و مراجعه پوشه اين به ، ديگري مناسب زمان در و نماييد ذخيره پوشه اين در موقت
 .دارد مي نگاه خود در ارسال براي آماده بصورت را ايميلهايتان پوشه اين واقع

  

  

  

 انتقال پوشه اين به بالفاصله ، شود شناخته هرزنامه عنوان به ايميلي ، شما تنظيمات طبق اگر : زايد هاي نامه 

 .نماييد اقدام آن حذف يا و ماندن مورد در و بررسي را آن مناسب موقع در بتوانيد شما تا يابد مي

  

  

 

 : اتوماتيك بطور چه را خود دلخواه مورد ايميل آدرسهايدر اين قسمت از ايميل شما مي توانيد  دفترچه آدرس 
 نموده وارد خود سكبا ميل بانك در ، دستي بصورت چه و شما به ايميل نندگانك ارسال آدرس از استفاده با و
  استفاده نماييد .  آنها از لزوم مواقع در و
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  : تنظيمات 
 از اين قسمت مي توان براي چگونگي نمايش ايميلها ، حذف نامه ها  :ارسال تنظيمات / حذف / ايميل نمايش

 هر : "شما ايميل مستعار نام"، و تنظيمات مربوط به ارسال آنها استفاده نمود بطور مثال در قسمت تركيب ايميل 
 ميل در ، شما طرف از ، ايميل نندهك ارسال عنوان منزله به ، نماييد وارد بخش اين خالي فيلد در كه عنواني

و يا   .ننماييد استفاده فارسي عناوين از هرگز فيلد اين در هك نماييد توجه. شود مي داده نمايش گيرنده سكبا
تعداد ايميلهايي كه در هر صفحه مي تواند نمايش داده شود را  "تعداد ايميل در صفحه"نيز در قسمت نمايش ايميل، 

مي توان تعيين كرد كه براي نامه هاي ارسال شده ناموفق نيز  "گزارش ارسال"نشان مي دهد . همچنين از قسمت 
  گزارش ارسال گردد . 

  
 : در اين قسمت مي توانيد به راحتي كلمه عبور خود را تغيير دهيد . كليد عبور 

  
 :در صورت را انجام دهيد  ديگر آدرسي به دريافتي ايميلهاي انتقالدر اين قسمت مي توانيد عمل  انتقال نامه ها

ك به ميل باكس آدرس اتوماتي بطور برسد شما سكبا ميل به قرار است س ايميلهايي كهپ اين انجام اين عمل از 
جعبه متن را خالي كافيست ، را غيرفعال كنيد اين امكان خواهد شد . در صورتي كه بخواهيد  ارسال داده شده
 .نگهداريد

 
  : شما به شده ارسال ايميلهاي براي بتوانيد كه دارد وجود شما براي قابليت اين ، سيستم اين درجواب خودكار 

 به را جواب آن ، ايميل هر دريافت از پس كه بخواهيد سيستم از اتوماتيك بطور و نماييد تهيه خودكار جواب ،
 ه(ك "موضوع" اصلي فيلد دو كه است فرمي داراي ركاخود جواب به مربوط صفحه .نمايد ارسال فرستنده آدرس
 تمحتويا،  اصلي متن ه(ك "متن" و گردد مي شامل را شود مي ارسال ركاخود جواب منظور به هك ايميلي عنوان
  . دارد خود درد) را گرد مي شامل را شود مي ارسال اركخود جواب عنوان به كه ايميلي
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 از پيش و فرم اين انتهاي در ادريك ، نشود ارسال اركخود جواب اين ، خاص آدرسهايي يا آدرس براي هك خواهيد مي اگر
 آدرس هر هك نماييد توجه . نماييد وارد را نظر مورد آدرسهاي توانيد مي شما آن توسط هك است گرفته قرار تاييد مهكد
  .آنيد وارد خط يك در را

 لدهايف(. نماييد تاييد خالي بصورت را شده ياد فيلدهاي تا فيستكا تنها ، امكان اين نمودن فعال غير به نياز صورت در 
  د.)نمايي ليكك را تاييد مهكد سپس و نيدك خالي را

 مطلب يا و شما مجموعه يا شما مشخصات بخواهيد اگر : ها ايميل هكلي انتهاي در الكترونيكي امضاء درج 
 هايي ايميل ليهك انتهاي در شما خاص امضاء عنوان به دلخواهتان ... و شعار و متن هر يا و شما نظر مورد خاص

بر روي امضاء نامه كليلك نماييد  توانيد مي ، باشد شما خاص مشخصه نوعي به و گيرد قرار نماييد مي ارسال هك
 دلخواهتان مورد ايميل پايين در امضاء اين ثبت براي و ميگردد ذخيره شما الكترونيكي امضاء ، روش ھمین با. 

 حالت در ، ايميل ارسال از قبل را "نامه امضاء درج" يعني گزينه آخرين ، ارسال صفحه در هك افيستك  تنها
 .دهيد قرار انتخاب

 
 : تبليغات منظور به و اشخاص يا و سايتها از برخي طرف از كه است ناخواسته ايميلي ، هرزنامه ضد هرزنامه 

 با آنها ولي ، ايد نكرده نامه ثبت ، ها كننده ارسال اين اكثر سايت در شما معموالً .شود مي ارسال شما براي
 .نمايند مي ارسال شما براي را ها نامه اين ، شما ايميل آدرس آوردن بدست

 و نماييد كنترل را شود مي ارسال شما براي كه هايي هرزنامه بتوانيد كه دارد وجود شما براي امكان اين افزار نرم اين در
   .نماييد جلوگيري خود سرور روي اصلي هاي پوشه شدن حجيم از ، مربوطه پوشه به آن ارسال با

  
  
  


