« به نام خدا »

راهنمای دسترسی به پست الکترونیکی دانشگاه
(نرم افزار)Outlook

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نحوه دسترسی به پست الکترونیکی دانشگاه با استفاده از نرم افزارOutlook

مراحل زیر برای Outlook 6102می باشد  ،احتمال دارد در سایر  Outlookها با تغییرات جزئی همراه باشد.

ابتدا نرم افزار  Outlookرا باز نموده و بر روی منوی Fileموجود در بالای صفحه کلیک کنید.
در صفحه باز شده روی ( Add Account )0کلیک کنید.مطابق تصویر ذیل.

در پنجره بعدی گزینه ( Manual setup or additional server types )6را انتخاب کنید .

روی دکمه ( Next )3کلیک کنید.

درپنجره بازشده گزینه ( POP or IMAP )4را انتخاب کنید و روی دکمه ( Next )5کلیک کنید.

در پنجره باز شده مطابق با توضیحات داده شده اطلاعات پست الکترونیکی خود را تکمیل فرمایید.

نام اختیاری )2(Your Name:
نام کاربری پست الکترونیکی خود را کامل وارد نمایید)7(Email Address: .
متناسب با نیاز خود پروتکل خود را انتخاب نمایید )8(Account Type:
)9(Incoming mail server: webmail.aut.ac.ir
)01(Outgoing mail server (SMTP) : webmail.aut.ac.ir
نام کاربری به صورت کامل )00(User Name :
کلمه عبور )06(Password :
در صورتی که گزینه  Remember passwordرا انتخاب کنید،کلمه عبور شما ذخیره خواهد شد.
گزینه ( Require logon using Secure Password Authentication )03را انتخاب کنید.
تبصره :
تنظیمات ذیل برای پروتکل  Account Type : POP3می باشد ()8

در صورتی که از پروتکل  IMAPاستفاده شود در ادامه ،تنظیمات لازم بیان خواهد شد.

 )05(More Settings ..را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده روی تب ( Advanced )07کلیک کنید.مطابق تصویر اطلاعات خواسته شده پر شود.

(Incoming server (POP3) =995 )08
( )09انتخاب گزینه )This server requies an encrypted connection (SSL
(Outgoing server (SMTP): 65 )61
( Use the following type of encrypted : TLS )60حتما باید گزینه  TLSانتخاب شود.
مطابق شکل تنظمات دیگر را انتخاب کنید.

با انتخاب تب( Outgoing Server )63تنظیمات این صفحه هم انجام دهید.

گزینه( My outgoing server (SMTP) requires authentication )64انتخاب و در اخر هم دکمه
 ) 65(OKرا انتخاب کنید.

با انتخاب دکمه () 04

… Test Account Settingsمی توانید تنظیمات انجام شده را تست نمایید .

در صورت تنظیم درست مطابق شکل باید کلمات Completedنمایان شود.

در اخر گزینه ) 67( Finish

را انتخاب کنید

تبصره :
جهت دسترسی به ایمیل های خود با استفاده از پروتکل  IMAPمراحل ذیل انجام شود .

نام اختیاری )2(Your Name:
نام کاربری پست الکترونیکی خود را کامل وارد نمایید)7(Email Address: .
متناسب با نیاز خود پروتکل خود را انتخاب نمایید )8(Account Type:
)9(Incoming mail server: webmail.aut.ac.ir
)01(Outgoing mail server (SMTP) : webmail.aut.ac.ir
نام کاربری به صورت کامل )00(User Name :
کلمه عبور )06(Password :
در صورتی که گزینه  Remember passwordرا انتخاب کنید،کلمه عبور شما ذخیره خواهد شد.
گزینه ( Require logon using Secure Password Authentication )03را انتخاب کنید.
تبصره :
تنظیمات ذیل برای پروتکل  Account Type : IMAPمی باشد ()8
 )04(More Settings ..را انتخاب کنید.
در پنجره باز شده روی تب ( Advanced )02کلیک کنید.مطابق تصویر اطلاعات خواسته شده پر شود.

Incoming server (IMAP) =993 )07(
Use the following type of encrypted connection (SSL) ) انتخاب گزینه08(
Outgoing server (SMTP): 65 )09(
. انتخاب شودTLS  باید گزینه: Use the following type of encrypted connection (TLS) )61(
.مطابق شکل تنظمات دیگر را انتخاب کنید

. تنظیمات این صفحه هم انجام دهیدOutgoing Server )66(با انتخاب تب

گزینه( My outgoing server (SMTP) requires authentication )63انتخاب و در اخر هم دکمه
 ) 64(OKرا انتخاب کنید.

تنظیمات به اتمام رسیده است .

