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 "Cpanel در هاست webmail نحوه ي وارد شدن به "

 جهت وارد شدن به وب میل و مشاهده ي ایمیل هاي خود روند زیر را طی نمایید:

خر عبارت را تایپ نموده و در آ خود تیسا وب ي دامنه نامهمانند تصویر زیر در آدرس بار مرورگر خود 
/webmail نمایید. هرا به آن اضاف 

Http://www.example.com/webmail 

 

مایید و نوارد ت درخواستی را اطالعابه این ترتیب وارد صفحه اي خواهید شد که در این قسمت می بایست 
 .کلیک نمایید Loginدر آخر بر روي گزینه ي 

 

http://www.example.com/webmail
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 کنترل در که باشند يزیچ مشابه دیبا قایدق و باشند یم بزرگ و کوچک وفحر به حساس گذرواژه: نکته
 :دیکن وارد ریز صورت به را ازین مورد اطالعات. کرد دیخواه مشاهده پنل

 :Email Address قسمت در -1

 .دیکن وارد sample@example.com صورت به را خود لیمیا کامل آدرس قسمت نیا در

 :Password قسمت در -2

 حروف فظح با همراه را دیبود نموده نییتع لیمیا اکانت ساخت هنگام در که يعبور رمز زین قسمت نیا در
 .دیینما وارد بزرگ و کوچک

 يبرا راید) (که در تصویر زیر مشاهده می کن شفرضیپ لیم وب ي برنامه 3 از یکی دیتوان یم در این مرحله
اوت است و در (توجه نمایید تنها، تمپلیت این سه وب میل با هم متف .دیینما انتخاب لیم وب داخل به ورود

 وب میل پیش فرض وجود ندارد. )اصل تفاوتی بین این سه 

 

reset :کردن پسورد اکانت 

را انتخاب  Password & Securityو گزینه ي  طبق تصویر زیر، بر روي محل مشخص شده کلیک نمایید
 .نمایید
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 ه می توانید پسورد جدید خود را وارد نمایید و آن را ذخیره کنید.در این صفح

 

 ی گردد.م resetبدین ترتیب پسورد اکانت شما 

 

 

 


