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 "outlookایجاد قواعد در "

 نتقالانمائید  می تعیین شما که اي پوشه به شخص یا سازمان یک ایمیلهاي چنانچه تمایل داشته باشید
ص و یا مخصوص به همان شخ ،alertو یا در هنگام دریافت ایمیل از یک شخص یا سازمان یک پیغامِ  یابد

 استفاده نمایید.  Outlookدر  Create Rulesسازمان دریافت نمایید، می توانید از قابلیت 

ت کرده و خود کلیک راسِ  Outlookابتدا بر روي آدرس ایمیل مورد نظر در  ،Outlookجهت ایجاد قواعد در 
ینه به این گز **( کلیک نمایید. Create Ruleسپس بر روي گزینه ي  را انتخاب نمایید و  Rulesگزینه ي 

 نیز وجود دارد.) Outlookصورت جداگانه در قسمت باالي 

 

 نید قواعدهمانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، پنجره اي براي شما باز خواهد شد که در آن می توا
 الزم مربوط به ایمیل مورد نظر خود را تعیین کنید.
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میل شرایطی که براي دریافت ای When I get e-mail with all of the selected conditionsدر قسمت 
چه  ی و یا بامورد نظر خود، مد نظر دارید را تیک بزنید. (تعیین شرایطی مانند دریافت ایمیل از چه آدرس

 موضوع ایمیلی و ... )
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می توانید عملی که می خواهید در زمان برقراري شرایط مورد نظر که در باال  Do the followingدر قسمت 
 مشخص کرده اید اجرا شود را، تعیین نمایید.

 

Display in the new item alert window  :ن با تیک زدن این گزینه می توانید تعیین کنید که در زما
 ش داده شود.به شما نمای Alertبرقراري شرایط مورد نظر، یک پیغام 

Play a selected sound : نگام با تیک زدن این گزینه می توانید تعیین نمایید که یک آواي خاص در ه
 برقراري شرایط تعیین شده، براي شما پخش گردد.

Move the item to folder : رد نظر در با استفاده از این گزینه می توانید تعیین کنید ایمیل دریافتی مو
 کدام فولدر قرار بگیرد.

ود، براي خبا تیک زدن بر روي این گزینه پنجره اي باز خواهد شد که در آن می توانید فولدر مورد نظر 
دید بدین ت لزوم یک فولدر جقرارگیري ایمیل هاي دریافتی اکانت مورد نظر را تعیین کنید و یا در صور

 منظور ایجاد نمایید.
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ظر خود را کلیک نمایید و در پنجره ي باز شده نام فولدر مورد ن Newبراي ایجاد یک فولدر جدید بر روي 
 بنویسید همچنین در این قسمت می توانید محتواي فولدر مورد نظر را نیز تعیین نمایید.
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کلیک نمایید تا قواعد تعیین شده،  okرد نظر، می بایست بر روي گزینه پس از تعیین قواعد براي شرایط مو
 اعمال گردند.

 

 Advanced Optionsچنانچه شرایط دیگري براي تعیین قواعد، مد نظر شماست می توانید بر روي گزینه 

 کلیک نمایید.
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باز خواهد شد که در آن می توانید شرایط بیشتري را براي  Rules Wizardبدین ترتیب، پنجره اي به نام 
 اجراي قواعد تعیین کنید.

 

 

 


