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}یمیل دانشگاهراهنماي استفاده از ا{  
}تاریخ{ تاریخ :  

{شماره} شماره :  

 

  نحوه ورود به ایمیل دانشگاه

تفاده از ایمیل از دالیل اس شوندمی ایجاد …، پژوهشگاه و ، مرکز تحقیقاتی هایی هستند که تحت دامنه یک دانشگاهمیل، ای منظور از ایمیل آکادمیک

 و ایجاد اعتماد نام برد. با دانشگاه هاي معتبر دنیاانجام مکاتبات آکادمیک  آکادمیک می توان 

ht ایران نیز داراي سرویس ایمیل تحت دامنه دانشگاه است که ورود به آن از طریق آدرسدانشگاه علوم پزشکی  t ps mai l i umsac i r webmai l:// . . . / 

 .امکان پذیر است

  

 
 

 
 

  نسبت به وارد کردن پسورد اقدام نمایید. nextآدرس ایمیل خود را وارد نمایید و با انتخاب دکمه 
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  پسورد را تایپ نمایید و وارد صفحه ایمیل خود شوید.

  

   انتخاب رمز عبور مناسب

شما انتخاب  ساب کاربري  سب  عبور رمزمهمترین عامل در حفظ امنیت ح شتن یک منا ست. دا ضاي ا شدن و لو رفتن اطالعات را در ف سورد مطمئن، احتمال هک  پ

سی به اطالعات اگر.مجازي کاهش می دهد ستر سترس دیگران قرار گیرد امکان د ساده بوده و در د شما وجود  وکلمه عبور انتخابی  ساب کاربري  ستفاده از ح سوء ا

  اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید.دانشگاه پست الکترونیک براي کاهش احتمال هک پس از اولین ورود به دارد. 

 :براي انتخاب پسورد همیشه بیشترین حساسیت را داشته باشید و به نکات زیر توجه کنید

شد اکاراکتر نیاز دارند، هر چقدر رمز عبور شما طوالنی 8کنند به حداقل هایی که رمز عبور دریافت میاکثر سیستم ور:طوالنی بودن رمز عب - 1 منیت آن تر با

 .بیشتر است

 اعداد و حروف کوچک و بزرگ:تصادفی ترکیب  - 2

  به .در نظر بگیرید” کلمات پایه“را انتخاب کنید که یادآوري آن براي شما ساده باشد و آن کلمات را به عنوان ” تصادفی“یک کلمه و یا کلماتی

ست ، سن ا صادفی می طور مثال نام فرزندان علی ، ح شد (دو حرف اول هر نام ALha تواندپس کلمه ت و با در نظر گرفتن کوچک و بزرگی  با

 .)حروف

 مثل سن فرزندان.تر شونداعدادي را به کلمات پایه خود اضافه کنید تا امن ALha1511 
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}تاریخ{ تاریخ :  

{شماره} شماره :  

 تر شودکاراکترهاي اضافی را اضافه کنید تا رمز عبور شما پیچیده. ALha#$1511 

 . اگر کسی مشخصات شما را داشته باشد می تواند پسورد شما را حدس زده و از آن سوء استفاده نماید  استفاده نکردن از مشخصات فردي براي پسورد : - 3

اگر اکانت دو اینترنت بانک مختلف شــما مشــابه یکدیگر اســت ، با داشــتن نام کاربري به راحتی می توان به  یکســان نبودن پســوردهاي اکانت هاي مهم: - 4

 .ا کرداطالعات و حساب هر دو بانک دست پید

 )را بزنید Logoutکلید خروج یا . (از محیط مدیریت خارج شوید” خروج از حساب کاربري : پس از استفاده از ایمیل یا اکانت هاي دیگر خود، حتما - 5

یروس مناسب آلوده شود پس همواره روي سیستم خود یک آنتی و …نصب آنتی ویروس : سیستم شما هم می تواند به انواع بدافزار، ویروس، تروجان و  - 6

 .داشته باشید که بتواند بصورت مداوم آپدیت شود

ست - 7 صلی ا صفحات یا فرم هاي ا شابه با  صفحات و فرم هاي مجازي م ستفاده از  ست آورن اطالعات اکانت افراد، ا پس در وارد . از ترفندهاي هکرها در بد

 .کردن اطالعات خود در فرم هاي نمایش داده شده، مطمئن باشید

ستفاده از  شما جلوگیري می کندا شدن رمز عبور سورد، تا حد زیادي از هک  ضعیفی دارید در  .راهکارهاي باال براي انتخاب پ سورد  شده اگر پ با توجه به موارد گفته 

  .اولین فرصت آن را به یک پسورد قوي و قابل اطمینان تغییر و ارتقاء دهید

  

  بازیابی رمز عبور ایمیل 

جهت تعریف ایمیل پشتیبان ، پس از دریافت اطالعات ایمیل وارد صفحه شخصی ایمیل شده و ریف ایمیل پشتیبان صورت می گیرد.بازیابی رمز عبور از طریق تع

  ایمیل پشتیبان خود را وارد نمایید.  my accountقسمت  Accountدر تب .را انتخاب کنید Optionمنوي 

 

 را انتخاب کنید.  forgotاگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید وارد صفحه ایمیل شده و ادرس ایمیل خود را وارد نمایید ، سپس گزینه 
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}تاریخ{ تاریخ :  

{شماره} شماره :  

  

 را انتخاب کنید. send me instructionsدر این مرحله کد تولید شده در کادر را وارد کرده و دکمه 

  

 لینک تغییر پسورد به ایمیل پشتیبان شما ارسال میگردد و براي شما امکان ایجاد رمز عبور جدید را فراهم می کند.در صورت صحیح بودن عبارت وارد شده ، 
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  تعریف امضا در ایمیل

نموده و گزینه  ، کافیست منوي وب میل را بازOptions. براي رفتن به منوي تنظیم می باشدقابل   Options کلیه تنظیمات مربوط به رابط وب میل از منوي

Options  .را انتخاب نمایید  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  .، پنجره تنظیمات نمایش داده میشود Optionبا انتخاب گزینه

   می توانید امضاي خود را تعریف نمایید. signature، بخشmailدر سربرگ 

 

 می توان امضاي جدید تعریف کرد. Addانتخاب گزینه  با
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}تاریخ{ تاریخ :  

{شماره} شماره :  

استفاده  Removeو براي حذف امضاي انتخاب شده از گزینه  Renameبراي تغییر نام امضا از گزینه  امضاي خود را تایپ نمایید.قسمت سمت راست متن دلخواه 

  .امضاي شما ایجاد شد okمی شود.با انتخاب گزینه 

 

  .پس از ایجاد امضا ، می توانید امضاي خود را در نامه اضافه نمایید

  

 
 

Calتقویم ( تنظیم endar(  

  .را انتخاب کنید calendarمیل، در سمت چپ وب

  

  

 محل تایپ یا کپی امضا
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 .کنیدرا انتخاب  create new folderکلیک راست کرده گزینه  calendarبر روي فولدر 

 

در را انتخاب کنید. type ،calendarدر قسمت  نام مورد نظر براي تقویم خود را تایپ کنید. nameشود.در قسمت کنید ظاهر میتصویري که مشاهده می

  را انتخاب کنید. calendarنیز  Parent Folderقسمت 

 
  بر روي فولدر ایجاد شده کلیک راست کرده و رنگ دلخواهی را انتخاب کنید.گردد.یک فولدر با نام انتخابی شما ایجاد می calendarدر زیر فولدر 

 
   


