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ٌِ گشیFile  را اجزا ًوَدُ ٍ هاًٌذ شکل سیز اس سزبزگOutlook 2010 ًزم افشار
 را اًتخاب ًواییذAccount Add

Manually Configure Serve Settings Or Additional ٌِدر پٌجزُ باس شذُ گشی
. را اًتخاب ًواییذServer Types





در پٌجزُ سیز ،رٍی گشیٌِ  Internet E-mailکلیک کٌیذ.



در ایي بخش اطالعات اکاًت هَرد ًظز را ٍارد ًوَدُ ٍ در آخز گشیٌِ ی  Nextرا اًتخاب
ًواییذ.

 . 1در بخش " "Email Addressآدرس پست الکتزًٍیکی ٍ در بخش ” “Passwordگذرٍاصُ
را ٍارد ًواییذ.

 .2در قسوت " “User Nameآدرس پست الکتزًٍیک را ٍارد ًواییذ.
 Account Type .3را  POP3اًتخاب ًواییذ.

 .4در بخشّای ""Outgoing server - SMTP" ٍ "Incoming Server
بِ جای ً your domainام داهٌِ ٍب سایت خَد را ٍارد ًواییذ.



بعذ اس ٍارد کزدى اطالعات ٍ قبل اس سدى گشیٌِ  Nextگشیٌِ  More Settingsرا اًتخاب
ًواییذ.

 .1در سزبزگ  Outgoing Serverتیک گشیٌِ My outgoing server (SMTP) requires
 authenticationرا اًتخاب کٌیذ.

ّ .2وچٌیي در سزبزگ  Advancedپَرت  incoming serverرا  ٍ 110پَرت outgoing
 serverرا  25تٌظین ًواییذ .السم بذکز است در صَرتی کِ  Account Typeرا IMAP
اًتخاب ًوَدُ ایذ incoming ،پَرت  143خَاّذ بَدّ .وچٌیي در صَرتی کِ  ISPارایِ
دٌّذُ ایٌتزًت پَرت  25را بالک ًوَدُ است اس پَرت جایگشیي  587استفادُ ًواییذ.



در صَرت توایل بِ ًگ ِ داری ًسخِ ایی اس ایویل ّا درٍى ٍب هیل ،گشیٌِ Leave a copy



گشیٌِ  Remove from server afterهزبَط بِ هذت سهاى ًگِ داری ایویل در ٍب هیل ٍ

 of messages on the serverرا اًتخاب ًواییذ.

 'Remove from server when deleted from' deleted Itemsهزبَط بِ حذف ایویل

بالفاصلِ پس اس حذف ایویل اس پَشِ  Deleted Itemsدر آتلَک را هشخص هی ًوایذ؛ در
صَرت توایل تٌظیوات هَرد ًظز را اعوال ًواییذ.


جْت حذف بالفاصلِ ایویل ّا اس ٍب هیل ٍ عذم ًگِ داری کپی اس ایویل ّا در ٍب هیل،



اگز شوا ّوِ هَارد را صحیح ٍارد کزدُ ایذ با پٌجزُ سیز رٍبزٍ خَاّیذ شذ.

ًیاسی بِ اًتخاب گشیٌِ ً Leave a copy of messages on the serverوی باشذ.

