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  تعدادي از قابلیت هاي آن ارائه می گردد. Microsoft exchangeدر این راهنما براي بهره گیري بیشتر از سرویس ایمیل دانشگاه بر بستر 

 پر کردن اطالعات کاربري: )1

، اطالعات کاربري خود را جهت دسترسی آسان در سایر قسمتها، از مسیر مطابق شکل زیر  ر اولین ورود خود به سیستم ایمیلگردد دپیشنهاد می

  نمایید. تکمیل

  

عکس فوق)  5(مرحله  SAVEبا زدن  ،بعد از وارد کردن اطالعاتالعات شخصی و کاري خود را دارید.  در این قسمت قابلیت بار گذاري عکس خود و سایر اط

  عکس فوق) را انتخاب نمایید. 6(مرحله  DISCARDخیره نمایید و در صورت عدم ذخیره توانید اطالعات خود را ذمی

 ):Email Signatureتنظیمات امضاي ایمیل ( )2

عکس زیر) و در مجموعه  2(مرحله option عکس زیر)، سپس انتخاب گزینه  1جهت تنظیم نمودن امضاي ایمیل خود، ابتدا وارد تنظمیات ایمیل (مرحله 

  . Email Signatureعکس زیر)، و در نهایت انتخاب گزینه  3(مرحله  Mailمنوهاي سمت چپ انتخاب قسمت 
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.  متن را کلیک نمایید Saveو سپس  بنویسیدباشد را و در محیط متنی هر امضاي که مد نظر شما می نماییددر کادر نمایش داده شده دو چک باکس را انتخاب 

  را انتخاب نمایید.  Discardدر صورت عدم استفاده وارد شده، به انتهاي هر ایمیل ارسالی اضاقه می گردد. 
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 :(Automatic Replies) دهی اتوماتیکپاسخ )3

ارسال نمایند که این قابلیت در هاي دریافتی خود ایمیلتوماتیک براي توانند پاسخی را به طور اقابلیتی دارد که به موجب آن کاربران میدانشگاه  ایمیلسرویس 

  ل شوید.یدهی اتوماتیک ایمتوانید وارد پاسخاز مسیر زیر می باشد.سامانه ایمیل دانشگاه به دو صورت می

  

  

 Send گزینهسازي ایمیلهایتان را ندارید با فعالت هستید و امکان خواندن باشد، به عنوان مثال شما در تعطیال یبازه زمانی مشخص دهی درپاسخ اول: حالت

replies only … تایپ توانید در باکسی که در پایین آن هست هر متن دلخواهی را میي زمانی خود، بهد از انتخاب بازهگردد و براي شما بازه مدنظر فعال می

  .نمایید انتخاب را Saveنمایید و سپس 
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توانید آن را تنها به اعضاي موجود در لیست مخاطبین خود کند که مییعنی یک جواب را در تمامی شرایط ارسال می .باشددهی کلی میپاسخ حالت دوم:

  کنند بفرستید.ل ارسال مییبراي تمامی افرادي که براي شما ایم محدود کنید یا
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 :INBOXتنظمیات فیلترها و قوانین  )4

خواهید اگر ایمیلی از طرف ضع نمایید. به عنوان مثال شما میارسالی خود و-هاي دریافتی، قوانینی را در برخورد با ایمیلقابلیتتواند با استفاده از این می کاربر 

دریافتی به شخص  فرستنده مشخصی دریافت نمودید این ایمیل بدون اینکه به شما نمایش داده شود، پاك شود و یا به فولدر خاصی منتقل شود و یا ایمیل

  روارد شود و ....دیگري فو

  جهت انجام فیلترها مراحل شکل زیر را طی نمایید.

  

  

  بعد دکمه + در شکل پایین را کلیک نمایید.
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  وي ایمیل خود اجرا نمایید.خواهید را بر رتوانید قانون و فیلتري که میباشد میهاي که مد نظر شما میدر شکل ظاهر شده، با کلیک بر روي هر کدام از دکمه
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 ضافه نمودن لیست مخاطبین و تعریف گروه مخاطبین:ا )5

  راحل زیر را انجام دهید.بندي از افرادي که همیشه با آنها در ارتباط هستید داشته باشید مخواهید دستهباشید و یا میاگر در جستجوي ایمیل شخص خاصی می

 دنبال نمایید.کار شکل زیر را شوید که براي این  Peopleبندي ابتدا باید وارد دسته

  

  

فرد مورد نظر  search peopleسپس در کادر  نمایید، دنبالشکل زیر را  2و  1براي جستجوي شخص مورد نظر مراحل  peopleبعد از وارد شدن به دسته 

  دانشگاه وجود دارد.  directoryو هم در لیست  شخصی contactبا این کار، امکان جستجوي ایمیل و مشخصات افراد هم در لیست  را جستجو نمایید.
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لیستی از افرادي که با جستجوي شما مطابقت دارد نمایش داده و  شودمیدر کادر جستجو حتی با نوشتن حروف اول اسم و یا فامیل جستجو براي شما آغاز 

باشد، نیازي به تایپ کامل نمیه شخص مورد نظر را انتخاب نمایید، در صورت ندانستن ادرس کامل شخص ت نمایش داده شدستوانید در لیشما میشود و می

  (شکل زیر).
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خاص خود (با کلیک بر روي  و یا در گروه مخاطبین )Add to Cantactsلیست مخاطبین (با کلیک بروي دکمه توان آن در بعد از انتخاب فرد مورد نظر، می

) و یا اینکه مستقیما به ایشان Schedule a meeting لینک وير (با کلیک بر نماییدو یا برنامه و جلسه اي را با آن فرد تنظیم ضافه نمایید ا  )Listsدکمه 

  ایمیل ارسال نمایید.
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را انتخاب  your contacts، گزینه pepoleدسته لیست مخاطبین و تعریف گروه مخاطبین خاص خود به صورت مستقیم بعد از وارد شدن به براي ایجاد 

  فرد مورد نظر را جستجو نمایید. search peopleسپس در کادر  نمایید،شکل زیر را انتخاب  2و  1براي جستجوي شخص مورد نظر مراحل  نمایید.

  

  

ي که با جستجوي شما مطابقت دارد نمایش داده لیستی از افرادو  شودمیدر کادر جستجو حتی با نوشتن حروف اول اسم و یا فامیل جستجو براي شما آغاز 

باشد، نیازي به تایپ کامل نمی ، در صورت ندانستن ادرس کامل شخصه شخص مورد نظر را انتخاب نماییدت نمایش داده شدستوانید در لیشما میشود و می

  (شکل زیر).
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  و ارسال ایمیل و ... با شخص مورد نظر را خواهید داشت. noteدر این قسمت قابلیتهاي دیگري هم چون برگزاري جلسه و ارسال 

توان گروه مخاطبین خود را ایجاد نمایید و بعد از می listsنظر خود را اضافه نمایید و با زدن دکمه توانید مخاطب مورد می Newدر همین مسیر با زدن دکمه 

  شخصی خود را جهت دسترسی آسان داشته باشید. Cantactsتوانید واقع در این قسمت میدر  آن هر شخصی را که تمایل داشتید به این گروه اضافه نمایید.
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 :Calendarو   Taskشخصی سازي حساب کاربري خود با استفاده از منوي  ) 6

  .قرار دهید Remember مجموعه فعالیتهاي خود را اضافه نمایید، اولویت بندي کنید، براي فعالیت خود Tasksمی توانید با استفاده از منوي  سرویسدر این 

  براي این کار مطابق شکل زیر عمل کنید.

  

  

و یا انفرادي هی نمایید، جلسات می تواند به صورت گرو تنظیمتوانید با هر شخصی که در سرور ایمیل دانشگاه ایمیل دارد جلسه شما می Calenderدر منوي 

مشخص نمودن مکان جلسه، ساعت شروع و ساعت پایان، افزودن  .داردرا نیز اي و یا ماهانه تهاي هم چون تنظیم دوره اي جلسه به صورت روزانه، هفتهیقابل باشد.

  .باشد نیز از دیگر ویژگی هاي این منو میدستور کار جلسه و.... 
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