راهنمای تنظیمات
Microsoft Outlook
کاربران کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و کارمندان که پس از تاریخ
 29/6/1شناسه کاربری دریافت کرده اند.

ابتدا برنامه  Outlookرا اجرا نمايید.
سپس طبق تصوير زير بر روی گزينههای مشخص شده کلیک کنید.

در ادامه همانطور که مالحظه میکنید ،روی  Newکلیلک کرده
گزينه Manually configure server setting or additional server typesرا انتخاب نمايید.

در قسمت بعدی گزينه  Internet E-mailرا انتخاب نمايید.
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و

طبق تصوير زير در مرحله بعدی میبايست در قسمت  ، User Informationنام و
نام کاربری (با ذکر دامنه) را وارد نمايید .الزم به ذکر است که هر
جايی نیاز به وارد کردن نام کاربری (آدرس پست الکترونیک) است،
میبايست نام کاربری به طور کامل همراه با دامنه وارد گردد.
در بخش  ، Server Informationابتدا در بخش  Account Typeنوع پروتکل را انتخاب
نمايید که در تصوير زير پروتکل POP3انتخاب شده است .برای قسمتهای
 Incoming mail serverو  ،Outgoing mail serverمقدار  cmail.aut.ac.irرا وارد نمايید.
(مطابق تصوير زير)
در قسمت  ، Logon Informationبرای  User Nameنام کاربری خود را به صورت
کامل (با ذکر دامنه) و برای  ،Passwordرمز عبور خود را وارد نمايید.
نکته :میتوانید در قسمت  ، Account Typeاز پروتکل  IMAPنیز استفاده
نمايید که تنظیمات اين بخش همانند تنظیمات پروتکل  POP3است.
پس از انجام تنظیمات فوق ،وارد بخش  More Settingsشويد تا تنظیمات
نهايی را انجام دهید.
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 بازInternet E-mail Setting  پنجرهMore Settings پس از کلیک بر روی گزينه
My outgoing server (SMTP) requires  گزينه، Outgoing Server  ابتدا در تب.میشود
) (مطابق تصوير زير. را انتخاب نمايیدauthentication
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سپس وارد بخش  Advancedشويد و در قسمت ) Incoming server (POP3و Outgoing server
) ، (SMTPمطابق عکس زير شماره پورت را وارد نمايید.
برای گزينه  ، Use the following type of encrypted connectionنیز مقدار  TLSيا
 Autoرا انتخاب نمايید.
نکته :چنانچه در قسمت  Account Typeاز پروتکل  IMAPاستفاده نمودهايد،
در اين قسمت شماره پورتهای) Incoming server (IMAPو ) Outgoing server (SMTPبه
ترتیب  341و  52میباشد و برای گزينه Use the following type of encrypted
 connectionنیز  TLSيا  Autoرا قرار دهید.

در مرحله بعدی گزينه  Test Account Settingsرا انتخاب کنید و پس از
اطمینان از تکمیل و درستی تست بر روی  Nextکلیک کنید.
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در نهايت روی گزينه  Finishکلیک کنید.

همانطور که در تصوير صفحه بعد مالحظه میکنید ،اکانت شما در Outlook
تنظیم میگردد .برای انتقال ايمیلها به  Outlookدر تب  Send / Receiveروی
گزينه  Send/Receive All Foldersکلیک نمايید.
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