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 صفحٍ اصلی پست الکتريویک بٍ شکل زیر می باشذ 

 

1- Mail   :دس ایي قسوت کلیِ اهَس هشتَط تِ دسیافت ٍ اسسال ٍ هذیشیت ًاهِ ّا اًجام هی ضَد. 

  با يارد کردن آدرسwebmail.ikiu.ac.ir  صفحٍ ای بٍ شکل زیر بٍ شما

 ومایش دادٌ می شًد

 
1- Username  :دس ایي قسوت آدسس پست الکتشًٍیک خَد سا ٍاسد ًواییذ. 

2- Password  :دس ایي قسوت کلوِ عثَس خَد سا ٍاسد ًواییذ. 

دس صَست دسست تَدى اطالعات پش ضذ ٍاسد صٌذٍق پستی  Sign Inتا فطشدى دکوِ  Username   ٍPasswordپس اص ٍاسد کشدى 

 .خَد خَاّیذ ضذ
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2- Address Book  :هذیشیت هخاطثیي دس ایي قسوت صَست هی پزیشد. 

3- Calendar  :هذیشیت تقَین ضخصی اص ایي قسوت اًجام خَاّذ ضذ. 

4- Tasks  :دس ایي قسوت هیتَاى ٍظایف خَد سا تعشیف ٍ هذیشیت کشد. 

5- Briefcase  :اص ایي قسوت جْت رخیشُ ساصی فایل ٍ یا تِ اضتشاک گزاسی آًْا استفادُ هی ضَد. 

6- Preferences  : اًجام خَاّذ ضذدس ایي قسوت تٌظیوات پست الکتشًٍیک ضوا. 

7- Search  :ایي قسوت دس توام قسوت ّای فَق فعال تَدُ ٍدس ّش قسوت هی تَاًیذ هَاسد هَجَد دس ّواى قسوت سا جستجَ ًواییذ. 

8- Inbox  :ًاهِ ّای دسیافتی ضوا دس ایي قسوت ًوایص دادُ هی ضًَذ. 

9- Sent  :ًاهِ ّای اسسالی ضوا دس ایي قسوت ًوایص دادُ هی ضًَذ. 

11- Drafts  :ًاهِ ّای رخیشُ ضذُ دس ایي قسوت ًوایص دادُ هی ضًَذ. 

11- Junk  :ّشصًاهِ ّای دسیافتی دس ایي قسوت قاتل ًوایص خَاٌّذ تَد. 

12- Trash  :ًاهِ ّای حزف ضذُ دس ایي قسوت دیذُ خَاٌّذ ضذ. 

13- New Message  :تا فطشدى ایي دکوِ ٍاسد صفحِ اسسال ًاهِ جذیذ خَاّیذ ضذ. 

 

  ٍالکتريویکی جذیذصفحٍ ارسال وام 

 
1- To  :دس ایي قسوت آدسس پست الکتشًٍیکی گیشًذُ ًاهِ سا ٍاسد هی کٌیذ. 

2- Subject  :دس ایي قسوت هَضَع ًاهِ ًَضتِ خَاّذ ضذ. 

3- Attach  : ِاضافِ کشدى پیَست تِ ًاهِ اص ایي قسوت اًجام هی ضَد کِ ّن تا فطشدى دکوAttach  ّن تِ سٍش کطیذى ٍ اًذاختي صَست هی ٍ

 .پزیشد

4- Body  :دس ایي قسوت هتي ًاهِ ًَضتِ خَاّذ ضذ. 

5- Send  :تا فطشدى ایي دکوِ ًاهِ اسسال خَاّذ ضذ. 

6- Cancel  :تا فطشدى ایي دکوِ عول اسسال ًاهِ لغَ خَاّذ ضذ. 

7- Save Draft :  اص ایي دکوِ جْت رخیشُ ًاهِ استفادُ هی ضَد کِ پس اص رخیشُ دس قسوتDrafts قاتل دستشس خَاّذ تَد. 
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  ٍمخاطبیهمذیریت صفح 

 
1- Contacts  :دس ایي قسوت هخاطثیٌی کِ ضوا ضخصا اضافِ کشدیذ قاتل هطاّذُ هی تاضٌذ. 

2- Emailed Contacts : دس ایي قسوت هخاطثیٌی کِ تِ آًْا ًاهِ اسسال کشدُ ایذ قاتل هطاّذُ هی تاضٌذ. 

 .تا اًتخاب ّش یک اص گضیٌِ ّای فَق اطالعات آى دس ایي قسوت قاتل هطاّذُ هی تاضذ کِ هی تَاى آًْا سا هذیشیت کشد -3

4- New Contact  : ِکشدتا فطشدى ایي دکوِ هی تَاى هخاطة جذیذی تِ هخاطثیي قثلی اضاف. 

 صفحٍ تىظیمات پست الکتريویک 
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 کیويرتکلا تسپ راعتسم یاَ ماو ندرک کچ ي دًخ ماو رییغت ًٌحو 

 
1- Preferences: ٍذیَض کیًٍشتکلا تسپ قٍذٌص تاویظٌت صخت دسا 

2- Accounts: یٍس شت تساس توس توسق صا Accounts ذییاهشف کیلک. 

3- Settings for Sent Messages: ذید ذّاَخ اس ىآ اوض ِهاً ُذًشیگ ذییاوً دساٍ ِک اس یوسا شّ 3 ُساوض سداک سد صخت يیا سد.  

4- Alias: ذییاهشف ُذّاطه اس دَخ کیًٍشتکلا تسپ یاشت ُذض فیشعت ساعتسه یاّ ماً ذیًاَت یه لکض سد 4 ُساوض صخت ىدشطف ات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Change Password  :تا فطشدى ایي دکوِ ضوا هی تَاًیذ سهض عثَس خَد سا تغییش دّیذ. 

2- Compose Direction  :تا فعال کشدى ایي تخص گضیٌِ تغییش جْت ًَضتاس دس ٌّگام اسسال ًاهِ جذیذ فعال خَاّذ ضذ. 

3- Save : پس اص ّش تغییش تا فطشدى ایي دکوِ تغییشات اعوال خَاّذ ضذ. 
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  ٍمىًی راست کلیک بر ريی وامٍ َای دریافتی در صفحMail 

 
1- Reply  :تا فطشدى ایي گضیٌِ هی تَاًیذ پاسخ فشستٌذُ ًاهِ سا تذّیذ. 

2- Forward : تا فطشدى ایي گضیٌِ هی تَاًیذ ّویي ًاهِ سا تشای فشد دیگشی اسسال کٌیذ. 

3- Delete  :تا فطشدى ایي گضیٌِ ًاهِ حزف خَاّذ ضذ. 

4- Edit as New  :تا فطشدى ایي گضیٌِ هی تَاى ًاهِ اًتخاب ضذُ سا تذٍى تغییشی ٍیشایص ٍ تِ فشد دیگشی اسسال ًوَد. 

 .ًیض ّویي هعاًی ٍ کاستشدّای فَق سا داسا ّستٌذ(  Reply , Forward , Delete)صفحِ تذیْی است کِ دکوِ ّای تاالی ّویي 

 

 

  مطلع شذن از میسان فضای استفادٌ شذٌ ي باقی ماوذٌ صىذيق پستی

 خًد
تا قشاس دادى ًطاًگش هَضَاسُ تش سٍی اسن خَد دس گَضِ تاال سوت 

ًوایص دس ساست هیضاى هصشف ٍ فضای کل اختصاظ دادُ تِ ضوا تِ 

 .هی آیذ
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 طریقٍ خريج از پست الکتريویک 
دس گَضِ تاال سوت ساست  ▼تا فطشدى فلص سٍ تِ پاییي تِ ضکل 

 هٌَیی تِ ضکل سٍ تِ سٍ ًوایص دادُ هی ضَد

1- Change Password   : اص ایي گضیٌِ تشای تغییش سهض

 .عثَس خَد استفادُ کٌیذ

2- Sign Out :  تا فطشدى ایي گضیٌِ اص پست الکتشًٍیک

 .خاسج هی ضَیذ

 
 


