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 :جدید  Email Accountاضافه کردن   نحوه

را باز نموده و با آن کار کرده اید براي اضافه کردن اکانت جدید به   3201Outlookچنانچه شما قبال برنامه 
 کلیک نمایید.  Add Accountرفته و بر روي گزینه  Fileمنوي 

 

 

 Nextرا فعال و بر روي  Manual setup or additional server typesدر پنجره ظاهر شده تیک گزینه 

 کلیک کنید.
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 کلیک کنید. Nextرا انتخاب و بروي  POP or IMAPسپس گزینه 
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 سپس تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید:

 نام خود را وارد کنید. Your Nameدر قسمت  -1

 آدرس ایمیل خود را وارد کنید. Email Addressدر قسمت  -2

 را انتخاب کنید. 3POPگزینه  Account Typeدر قسمت  -3

 دریافت کننده ایمیل ها را وارد کنید. serverیا نام  Ip  ،Incomming mail serverدر قسمت  -4

 دریافت کننده ایمیل ها را وارد کنید. serverیا نام   Outgoing mail server،Ipدر قسمت  -5

 وارد کنید. Mail Serverرا براي ورود به  Accountنام کاربري  User Nameدر قسمت -6

 را وارد نمایید. Accountرمز عبور  Passwordدر قسمت 
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 کلیک نمایید. More settingsسپس بر روي گزینه ي  

 

 My Outgoingرفته و طبق شکل، تیک گزینه ي  Outgoing Serverدر پنجره ي ظاهر شده به قسمت 

Server(SMTP) Requires athentication .را بزنید 
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 outgoing(و    110را بر روي  POP3) Incoming server(شده و  Advancedدر مرحله ي بعد وارد تب 

server (SMTP  قرار دهید و سپس گزینه ي  25را بر رويok  کنید.را کلیک 

از پیغام شما یک کپی بر روي سرور   Laeve a copy of messages on the serverبا زدن تیک گزینه ي  
 باقی خواهد ماند.

تعیین کنید که می خواهید بعد از  remove from server after 14 daysشما می توانید با زدن دکمه ي 
 چند روز پیغام ها از سرور حذف شوند.
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پنجره اي باز می شود که صحت برقراري ارتباط با حساب پستی   Test Account Settings با زدن دکمه 
گردد. در اینجا با دهد و براي آزمایش یک ایمیل تستی نیز ارسال میمورد نظر را مورد آزمایش قرار می

ده ي نمایش عالمت تیک سبز رنگ مشخص شده است که مشکلی در دریافت و ارسال نداریم بعد از مشاه
 کلیک نمایید. closeآن بر روي دکمه 
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مورد نظر ساخته  Email Account کلیک نمایید. بدین ترتیب Finish در نهایت در پنجره ظاهر شده بر روي
 .میشود
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