
Microsoftرویبرالکترونیکیپستراھنمای Outlook 2010

 نرم افزارMicrosoft Outlookچیست؟

نگھداری اطالعات کاری، ابزاری مناسب و کارآمد برای نگھداری و مدیریت ایمیلھا، برنامهMicrosoft Outlookنرم افزار 
تماس و بسیاری قابلیتھای دیگر خانگی و اداری میباشد، بدین منظور در صورت تمایل بـه اسـتفاده از ایـن نـرم افـزار و      

.انجام تنظیمات مربوطه جھت دریافت و ارسال ایمیلھا میتوانید از این راھنما استفاده نمایید

ا انجام دھیدمراحل زیر رOutlook2010برای تنظیم اکانت میل در 

Outlook2010خود را باز کنید.
قسمت تنظیماتOutlookرا انتخاب نمایید
سپس گزینهAdd Accountرا انتخاب کنید



در این قسمت فقط گزینهmanually configureرا کلیک و به مرحله بعد بروید.

:اکانت پست الکترونیک را انجام دھیدبخش اصلی،تنظیمات مربوط به ٣در این صفحه با تکمیل نمودن 

طالعات کاربراUser Information در قسمتyour name   نام مورد نظر را وارد کنید برای این گزینه لزومـی بـر
E-mailدر کـادر . وارد نمودن نام خاصی وجود ندارد و این نامی است که به گیرنده نمایش داده خواھـد شـد  

Addressمثال.نیک را به ھمراه نام سایت وارد نماییدآدرس کامل پست الکترو:info@mydomain.com

مشخصات سرویس دھندهServer Informationدر کادر مربوط بهincomingوoutgoing نام سرویس دھنده
.عددی سرویس دھنده را که قبال به شما اعالم شده واردنماییدIPپست الکترونیک و یا

 سرویس دھندهاطالعات اتصال بهLogon Informationدر کادر مربوط بهUser Name آدرس کامل پست
Passwordالکترونیک را وارد کنید و کلمه رمزی که قبال به این پست الکترونیک اختصاص یافته را در قسمت

گزینه در صورتی که . می باشدCase Sensitiveوارد نمایید کلمه رمز حساس به متن ، حروف کوچک و بزرگ
را عالمت بزنید در ھر بار استفاده از پست الکترونیک نیاز به وارد کردن Remember Passwordمربوط به 

کلمه رمز نخواھید داشت ،این کار درصورتی که از رایانه شما شخص دیگری نیز استفاده می کند توصیه 
.نمی شود

mailto:info@mydomain.com


 در قسمتsetting نرم افزار گزینهmy outgoing server نماییدرا انتخاب.



  ــر روی ــان از درســت کــار کــردن آن منــوی   outlookایمیــل شــما در ایــن مرحلــه ب تعریــف شــده جھــت اطمین
test account setting نماییدرا انتخاب.

اکنون ایمیل شما آماده به کار می باشد.



 دکمهNext و سپس دکمهFinishرا کلیلک نمایید.

و یا از طریق فکس Support@ParsianHost.irدرخواست ھای خود را تنھا از طریق ایمیل به نشانی: توجه
.ارسال نمایید٨٨٠٠٥٣٣٢به شماره 

mailto:Support@ParsianHost.ir

