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 .كنيد



  

Skip this and use my existing email كليك كنيد. 

 و پسورد پست الكترونيك خود را وارد نماييد

  

ادامه فرايند ثبت نام شما فعـال مـي   در صورت صحت اطالعات حساب كاربري دو امكان براي 

نرم افزار فقط به عنوان يك رابط با حساب پست الكترونيك شما عمل 

ايميل هاي جديد خود را دريافـت و يـا ايميـل هـاي پيشـين خـود را       

Skip this and use my existing emailاز پنجره جديد باز شده بر روي دكمه 

و پسورد پست الكترونيك خود را وارد نماييد آدرس پست الكترونيكدر اين قسمت نام، . سپس فرم ثبت ايميل براي شما باز مي شود

 .كليك نماييد Continueو سپس بر روي دكمه 

در صورت صحت اطالعات حساب كاربري دو امكان براي نرم افزار حساب شما را چك ميكند و 

نرم افزار فقط به عنوان يك رابط با حساب پست الكترونيك شما عمل با انتخاب اين قابليت : IMAPاستفاده از سرويس 

ايميل هاي جديد خود را دريافـت و يـا ايميـل هـاي پيشـين خـود را       يد مي توانيد مي كند و هر گاه به اينترنت متصل شو

 .مطالعه نماييد

از پنجره جديد باز شده بر روي دكمه  -2

سپس فرم ثبت ايميل براي شما باز مي شود -3

و سپس بر روي دكمه 

 

نرم افزار حساب شما را چك ميكند و  -4

 :شود

a.  استفاده از سرويس

مي كند و هر گاه به اينترنت متصل شو

مطالعه نماييد



با انتخاب اين قابليت نرم افزار به عنوان يك انباره از پست هاي الكترونيك شـما عمـل مـي    

از ايميل شما را دانلود مـي كنـد و پـس از آن حتـي در صـورت قطـع بـودن        

 

  

هسـتيد كـار    Thunderbirdنرم افـزار  به 

تمام مي شود ولـي بـراي اتصـال سـرويس هـاي پسـت الكترونيـك        

 Manual Configشخصي مانند پست الكترونيك دانشگاه بايد تنظيمات به صورت دستي انجام شود براي اين كار بر روي دكمه 

. كليك نماييد Re-testتنظيمات را مطابق تصوير زير انجام دهيد و بر روي دكمه 

كليك كنيد تا پست الكترونيك شـما بـه نـرم افـزار     

با انتخاب اين قابليت نرم افزار به عنوان يك انباره از پست هاي الكترونيك شـما عمـل مـي    : POP3استفاده از سرويس 

از ايميل شما را دانلود مـي كنـد و پـس از آن حتـي در صـورت قطـع بـودن        در زمان اتصال به اينترنت يك نسخه 

 .صورت آفالين ايميل هاي پيشين خود را مطالعه نماييداينترنت مي توانيد به 

به  Gmailدر صورتي كه خواستار اتصال پست الكترونيك از سرويس هاي معروف مانند 

تمام مي شود ولـي بـراي اتصـال سـرويس هـاي پسـت الكترونيـك         Doneشما در با انتخاب نوع سرويس و كليك بر روي دكمه 

شخصي مانند پست الكترونيك دانشگاه بايد تنظيمات به صورت دستي انجام شود براي اين كار بر روي دكمه 

تنظيمات را مطابق تصوير زير انجام دهيد و بر روي دكمه  .ميل شويدتا وارد تنظيمات دستي اي

كليك كنيد تا پست الكترونيك شـما بـه نـرم افـزار      Doneدر صورتي كه سرور به شما اخطار خاصي ندهد مي توانيد بر روي دكمه 

b.  استفاده از سرويس

در زمان اتصال به اينترنت يك نسخه كند و 

اينترنت مي توانيد به 

در صورتي كه خواستار اتصال پست الكترونيك از سرويس هاي معروف مانند  -5

شما در با انتخاب نوع سرويس و كليك بر روي دكمه 

شخصي مانند پست الكترونيك دانشگاه بايد تنظيمات به صورت دستي انجام شود براي اين كار بر روي دكمه 

تا وارد تنظيمات دستي اي كليك نماييد

در صورتي كه سرور به شما اخطار خاصي ندهد مي توانيد بر روي دكمه 

 .متصل شود



 

 .كليك نماييد

  

هم اكنون نرم افزار به سرور پست الكترونيك شما متصل مي شود و ايميل هاي پيشين شما را از سرور پست الكترونيك دانشگاه 

كليك نماييد Doneرا بزنيد و بر روي   I understand the riskاز صفحه باز شده تيك 

هم اكنون نرم افزار به سرور پست الكترونيك شما متصل مي شود و ايميل هاي پيشين شما را از سرور پست الكترونيك دانشگاه 

 .اين كار ممكن است چند دقيقه طول بكشد

  

  

  

 

از صفحه باز شده تيك  -6

هم اكنون نرم افزار به سرور پست الكترونيك شما متصل مي شود و ايميل هاي پيشين شما را از سرور پست الكترونيك دانشگاه  -7

اين كار ممكن است چند دقيقه طول بكشد. دانلود مي كند



 

 .در اين بخش شما ليستي از ايميل هايي كه به كالينت خود متصل كرده ايد را مشاهده مي كنيد

 3مي توانيدمحتواي آن را در بخش  

مي توانيد  Forwardو  Replyدر اين بخش محتواي ايميل انتخابي خود را مي توانيد مشاهده نماييد و با استفاده از دكمه هاي 

. 

مي توانيد از ميان ايميل هايي كه به اين كالينت متصل كرده ايد يكي را براي ارسال ايميل انتخاب 

Attach استفاده نماييد.  

  .ايميل را ارسال نماييد

Thunderbird  

در اين بخش شما ليستي از ايميل هايي كه به كالينت خود متصل كرده ايد را مشاهده مي كنيد

 با كليك بر روي هر ايميل. در اين بخش آخرين ايميل هاي دريافتي را مشاهده مي كنيد

در اين بخش محتواي ايميل انتخابي خود را مي توانيد مشاهده نماييد و با استفاده از دكمه هاي 

 .به ايميل مورد نظر پاسخ دهيد و يا آن را براي شخص ديگري ارسال نماييد

 كليك نماييد  Writeاز نوار ابزار باالي نرم افزار بر روي دكمه 

.يك پنجره جديد براي شما باز مي شود كه از طريق آن مي توانيد ايميل جديد را بنويسيد

From  مي توانيد از ميان ايميل هايي كه به اين كالينت متصل كرده ايد يكي را براي ارسال ايميل انتخاب

To آدرس گيرنده ايميل را وارد نماييد.  

Subject موضوع پيام را بنويسيد.  

Attachدر صورتي كه نياز به پيوست فايل به پيام خود را داريد مي توانيد از دكمه 

ايميل را ارسال نماييد Sendپس از اتمام نگارش پيام با كليك بر روي دكمه 

  

Thunderbirdشروع كار با نرم افزار 

  نرم افزارآشنايي با محيط 

در اين بخش شما ليستي از ايميل هايي كه به كالينت خود متصل كرده ايد را مشاهده مي كنيد -1

در اين بخش آخرين ايميل هاي دريافتي را مشاهده مي كنيد -2

 .مشاهده كنيد

در اين بخش محتواي ايميل انتخابي خود را مي توانيد مشاهده نماييد و با استفاده از دكمه هاي  -3

به ايميل مورد نظر پاسخ دهيد و يا آن را براي شخص ديگري ارسال نماييد

  نوشتن ايميل جديد

از نوار ابزار باالي نرم افزار بر روي دكمه  -1

يك پنجره جديد براي شما باز مي شود كه از طريق آن مي توانيد ايميل جديد را بنويسيد -2

romدر قسمت  •

  . نماييد

oدر قسمت  •

ubjectقسمت در  •

در صورتي كه نياز به پيوست فايل به پيام خود را داريد مي توانيد از دكمه  •

پس از اتمام نگارش پيام با كليك بر روي دكمه  •

 



  


