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 "(Outlook) لوك اوت در دریافتی هاي ایمیل کردن بالك"

بسیار  Mailboxو وجود آن ها در  برخی از ایمیل هاي دریافتی ما حاوي مطالب مفیدي نمی باشند
ه ب رزنامه هاهین ایمیل آدرس استفاده کنید تا به مرور اکافی است براي مدتی از یک . آزاردهنده خواهد بود
 .درون آن نفوذ کنند

 .دباش می خاص هاي آدرس از ها ایمیل دریافت از جلوگیري معنی به دریافتی هاي ایمیل کردن بالك

 ما يبرا آنها از نیستیم مایل که هایی آدرس از لیستی توان می (Outlook) لوك اوت ایمیل سرویس در 
 . منتقل کنیم junkو آن ها را به پوشه ي  کنیم ایجاد شود ارسال ایمیل

) مایکروسافت ایمیل سرویس( لوك اوت ایمیل در دریافتی هاي ایمیل کردن بالك ي شیوه در زیر به
 .خواهیم پرداخت

 ها آن ایمیل آدرس از استفاده با هرزنامه فرستنده افراد بالك کردن چگونگی

 کلیک کنید. junkبر روي گزینه ي  homeابتدا در اوت لوك خود در تب 

 

 کنید انتخاب را Junk E-mail Options سپس گزینه
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 بروید Blocked Senders سپس در پنجره ي باز شده به تب

 

 . کنید انتخاب را Add  گزینه
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 . کنید انتخاب را OK گزینه سپس و کرده وارد را نظر مورد فرد ایمیل آدرس

 

 می ردوا junk پوشه به مستقیم پس این از شده وارد ایمیل هاي آدرس ارسالی هاي پیغامبه این ترتیب 
 .شوند



 

 
 www.kian-ph.comسایت:          88544943تلفکس :   88505483-88505482تلفن:   3، واحد 52آدرس: تهران، سیدخندان، سهروردي، خ برازنده، پالك           

 ها آن Message از استفاده با افراد کردن مسدود چگونگی 

 گزینه هشد اضافه منوي در سپسو  کنید انتخاب را Junk گزینهو کنید راست کلیک نظر مورد پیغام روي بر
Block Sender کنید انتخاب را . 

 

 . کنید انتخاب را OK گزینه
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 . رود می شما junk پوشه به مستقیم نظر مورد فرستنده فرد هاي پیغام نیز کار این با الح

 


