
  

  

  roundcube آموزش تصویری مدیریت ایمیل با

 

 ياسد شذن تٍ میل يب سایت

 .تشای يسيد تٍ اکاوت يب میل خًد دس وًاس آدسس کٍ تاالی صفحٍ قشاسداسد )آدسس تاس( مشيسگش خًد آدسس صیش سا ياسد وماییذ

/roundcube17sch.irttp://www.h 

 .می خًاَذ  (password)ي سمض عثًس (Username)صفحٍ ای تاص خًاَذ شذ کٍ اص شما ایمیل

  

  

  

  )……………………..@17sch.ir(خًد سا ياسد وماییذ ایمیل کاملusername   تخش دس

 کلیک کىیذ  loginخًد سا ياسدوماییذي سپس تش سيی کلمٍ عثًس ایمیل ،password   دس تخش

 

 
 پىل مذیشیت ایمیل

  می شًیذ پس اص ياسد کشدن اطالعات صحیح ياسد صفحٍ مذیشیت ایمیل
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 ( می تًاویذگضیىٍ َای صیش سا مشاَذٌ وماییذ1دس ستًن سمت چپ )

 Inbox :-َ ای دسیافت شذٌ )پًشٍ ای تشای وگُذاسی وامٍ َای اسسال شذٌ اص طشف دیگشانایمیل( 

Drafts:-پیش وًیس َا ي ایمیل َای رخیشٌ شذٌ)پًشٍ ای تشای وگُذاسی چک وًیس َا تشای تاصتیىی ي رخیشٌ وامٍ َىگام قطع شذن ایىتشوت 

Send :-اسسال شذٌ تًسط شما ایمیل َای اسسال شذٌ ) پًشٍ ای تشای وگُذاسی ایمیل َای( 

Junk :-َصوامٍ یا َمانش)SPAM ( خطشواک کٍ تشای شما اسسال شذٌ است دسایه تخش قشاس  پًشٍ ای است کٍ وامٍ َایی تا فشستىذٌ مجًُل ي احیاوا
 .اک وماییذوامٍ آوشا پ اگش تٍ سالمت وامٍ ي فشستىذٌ اطمىان وذاسدیذتا دیذن وام ي عىًان تاص کشدن می گیشد ي تًصیٍ می گشدد

 Trash: -امکان تاصیاتی مجذد تٍ ایىجا مىتقل می گشددي تشای پاک  ایمیل َای حزف شذٌ )سطل صتالٍ( ) پًشٍ ای است کٍ وامٍ َای پاک شذٌ تشای
 .سا تاص کىىیذ ي وامٍ َا سا اص آن جا ویض پاک وماییذ کشدن تایذ سطل صتالٍ

 شًد می دادٌ ومایش  4 ست تخش تا کلیک تش سيی َش کذام ، محتًای آن دس سمت سا

« وامٍ َای سسیذٌ» فشض اوتخاب شذٌ است ي محتًای آن تٍ صًست پیش« ایمیل َای دسیافت شذٌ» ياسد کىتشل پىل میل می شًیذ گضیىٍ  يقتی
 .ومایش دادٌ می شًد

 

 
 خًاوذن ایمیل

  

اص کلیک ایمیل تاص شذٌ ي محتًیات آن تٍ شما ومایش دادٌ خًاَذ  پس ،  وماییذ کلیک آن وام سيی تش دسیافتی َای ایمیل لیست دس ایمیل خًاوذن  تشای
 شذ

  

 
  

 ک ومًدٌ ي پیًست سا داولًد ي یا مشاَذٌ وماییذیلًاویذ تش سيی وام آن کتشای دسیافت پیًست وامٍ می ت-1 

 .اقذام وماییذ 2يیا ... می تًاوذ اص پىل تاال تخش  (Delete) يیا پاک کشدن وامٍ (Forward) یا اسسال وامٍ تٍ دیگشی ( Reply)پاسخ تٍ وامٍ تشای-2 

  

 

 
  اسسال وامٍ

  

 کلیک وماییذ  Composeتشای اسسال وامٍ تش سيی مىًی
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 صفحٍ اسسال پیام تاص می شًد  Composeپس اص کلیک تش سيی

  

 
  

 کلیک وماییذ  Send messageتعذ اص تکمیل مًاسد فًق تشای اسسال وامٍ تش سيی

  

  :سسال فایل َمشاٌا

 کلیک وماییذ  Attach دس تاکس سمت چپ یا  Attach a file تشای اسسال فایل َمشاٌ می تایست تش سيی

 کلیک وماییذ  Uploadپس اص کلیک صفحٍ اوتخاب فایل تاص می شًد ، فایل مًسد وظش سا اوتخاب ي سپس تش سيی گضیىٍ

  



 
  

  فایل تاسگزاسی شذٌ يتٍ لیست پیًست َا اضافٍ می شًد  Uploadپس اص کلیک تش سيی مىًی

 
  

 اضافٍ وماییذمی تًاویذ چىذیه فایل سا تٍ َمیه تشتیة 

  

  

 

 
 تىظیمات ایمیل

  

 اقذام وماییذ  Settingsتشای مذیشیت ایمیل ) تغییش کلمٍ عثًس ، دسج امضا ، يیشایش مشخصات ي ...( می تًاویذ اص مىًی
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 خشيج

  

 دس گًشٍ سمت چپ تاالی پىل کلیک وماییذ  Logout تشای خشيج اص مذیشیت ایمیل تش سيی گضیىٍ
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