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 دوره آموزش 

 وبالگ نویسی   و   رایانامه

 )   ساخت و مدیریت( 

 

 ویژه دبیران آموزش و پرورش تربت حیدریه

 

 برگزارکننده :

 پژوهش سرای دانش آموزی

 

 مدرس :

 مهدی صادق زاده

 

 3131آبان ماه 

 92/80/3121ویرایش 
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 ساختار آدرس ایمیل

 .شودای الکترونیکی است که با رایانه فرستاده می، نامه( Electronical Mailمخفف  E-mail :پست الکترونیکی، ایمیل یا رایانامه )در انگلیسی

است، یعنی برخالف تلفن، نیازی نیست که گیرنده در  Offline  هترین ابزار ارتباطی در سراسر دنیاست. چرا که علیرغم سرعت باال، ارزان قیمت وب  E-mailامروزه 

انجام شده  "Ray Tomlinson" توسط مهندسی با نام 3393اولین پیام ارسال شده توسط نامه الکترونیکی در سال  .هنگام دریافت پیام در مقصد حضور داشته باشد

، یک پیام متنی ساده است که برای گیرنده . E-Mail امکان ارسال پیام برای کاربران موجود بر روی یک کامپیوتر میسر بود "است . قبل از تحقق رویداد فوق ، صرفا

می توانند به نامه الکترونیکی نامه های الکترونیکی  فرستندگانترونیکی در ابتدا و هم اینک اغلب بصورت متن های کوتاه می باشند. پیام ارسال می گردد. نامه های الک

 نمایند. "پیوست" خود، فایلی را

 ساختار یک آدرس ایمیل به شکل زیر است :

UserName@CompanyName.Extention 

 

UserName  : نام کاربری است که شامل حروف انگلیسی و عدد است و با توجه به سرویس دهنده ایمیل(Email Serverمی تواند شامل حروف ، )،  نقطه ، خط

برای نام  حداقل تعداد حرف مجاز ،هر سرویس دهنده بین حروف کوچک و بزرگ تفاوتی وجود ندارد و  ( نیز باشد.dash( و خط وسط )UnderLineزیر )

 نیز مشخص می کند.را کاربری 

CompanyName  :.نام شرکت ارائه دهنده سرویس ایمیل است یا نام دومین خریداری شده است 

Extention  : قسمتی باشد.(پسوند آدرس ایمیل است. )بعضی پسوندها می تواند دو 
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 چند نمونه آدرس ایمیل :

TorbatH@Chmail.ir 

Mahdi@noofa.com 

negarehOnline@gmail.com 

Ahmadian@IAUTorbat.ac.ir 

 

 

 ایمیل ایرانی سرویس دهندهچند معرفی 

 ها قابلیت آدرس سرور ایمیلنام  ردیف

3  

 

noofa.ir 
آموزش و  ویژه کارکنانایمیل 

 پرورش خراسان رضوی

2  

 

ChMail.ir 

سرعت، دو زبانه، پشتیبانی 

خوب، نرم افزار 

،امکان ارسال و آندرویدی

دریافت ایمیل از طریق 

پیامک همراه اول)هزینه بر 

 روی قیض موبایل(

1  

 اداره پستسرویس ایمیل 

  

mail.post.ir 
ساالنه  فضا با اشتراک مگ 05

 !؟ هزارتومان 05
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4  

 

mihanmail.ir  

5  

 میلماه 

 

mahmail.ir  

6  

 

parsmail.net  

9  
 

mailfa.com  

8  

 رایانا

 

rayana.ir ارسال پیامک 

  vatanmail.ir وطن میل  3
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 سرویس دهنده های ایمیل خارجیمعروف ترین 

 ها قابلیت آدرس سرور ایمیلنام  ردیف

3  
  جیمیل

 

GMail.com 

منیت باال، رمز عبور دو ا

محیط کاربری مرحله ای، 

 فارسی ساده با امکان زبان

2  
 یاهو میل

 

Mail.yahoo.com  

1  

 ایمیل مایکروسافت

 

Hotmail.com 
Live.com 

OutLook.com 

 اتصال بهمحیط فارسی، 

 85و  8.8و  8ویندوز 

 

 

 آموزش ساخت ایمیل در چاپارمیل

ایمیل رایگان ایرانی ، چاپارمیل وضعیت بهتری دارد ، هم از لحاظ پشتیبانی و هم امکاناتی که ارائه می دهد. در اینجا نحوه در بین سرورهای ارائه دهنده 

 ساخت و مدیریت ایمیل را در چاپار میل بصورت تصویری آموزش می دهیم.

 

 ساخت ایمیل در چاپار میل :

 : کنیده ایجاد حساب کاربری کلیک دکم در ابتدا به آدرس اینترنتی زیر وارد شده و سپس بر روی

www.ChMail.ir 
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 . البته به موارد زیر توجه شود :کنیدظاهر شده را تکمیل  فرمحال 

  را به فارسی وارد کرد.)به جز نام کاربری و رمز عبور( اطالعات فرممیتوان 

 تا مشخص شود که  بررسی نام کاربری را کلیک نمائید ،نام اب نام کاربری همان آدرس ایمیل است و پس از وارد کردن باید دکمه کنار آن را

 توسط فردی دیگر قبال ثبت نشده باشد. ،آدرس ایمیل انتخابی

  : اگر بخواهیم رمز عبور قوی داشته باشیم باید ترکیبی از عدد، عالئم و حروف )بزرگ و کوچک( باشد. مثالM@hD!1 

  آدرس را بنویسید. ایمیل پشتیبان جهت  ،صورتی که ایمیل دیگری دارید می توانید در این قسمتایمیل پشتیبان را میتوان خالی گذاشت ولی در

 بازیابی رمز عبور و ارسال پیام های اضطراری از طرف سرویس دهنده ایمیل استفاده می شود.

  اعالم می دارد. به شما، در صورتی که مقادیر الزم در هر قسمت به اشتباه وارد شود، توسط پیغامی به رنگ قرمز 

 



 مهدی صادق زاده  مدرس :                            (ویژه دبیران آموزش و پرورش تربت حیدریه ) دوره آموزش رایانامه و وبالگ نویسی 

 

 

 
weblog : edabir.blog.ir                         e-mail : negarehOnline@gmail.com 

 

 

 



 مهدی صادق زاده  مدرس :                            (ویژه دبیران آموزش و پرورش تربت حیدریه ) دوره آموزش رایانامه و وبالگ نویسی 

 

 

 
weblog : edabir.blog.ir                         e-mail : negarehOnline@gmail.com 

 

ی که قسمت های را گذاشته و دکمه ثبت نام را کلیک می کنیم. در صورت "شرایط استفاده از سرویس را می پذیرم"پس از تکمیل فرم، تیک گزینه 

قسمت ، پیغام هایی به رنگ قرمز در  ی تکمیل شده باشد ، ایمیل ما ثبت می شود و پیغام مناسب ظاهر می شود و در غیر اینصورتمختلف فرم به درست

ه در این مثال آدرس ایمیل زیر ثبت شد هایی که با مقادیر نامناسب پر شده ، ظاهر می شود که باید تصحیح نمود و دوباره دکمه ثبت نام را کلیک کرد.

 است.

TorbatH@ChMail.ir 

 .نمائیدنموده و دکمه ورود را کلیک نام کاربری و رمز عبور را وارد  رفته و www.ChMail.irجهت ورود به مدیریت ایمیل ، باید به آدرس 

 

 توجه :

  به وارد شدن به صندوق ایمیل )ناحیه مدیریت ایمیل( اصطالحاSign in  ، و به خروج از صندوق ایمیلSign out .گفته می شود 

  بعد از اتمام کار بایدSign out در دسترس دیگران قرار می گیرد. وگرنه ایمیل ها نمائید 
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  ایمیل احتیاج به تایپ نام کاربری و رمز عبور  ، دفعه بعد برای ورود به مدیریترا انتخاب کنید "من را در این رایانه به خاطر بسپار"اگر تیک

 توانند از محتویات صندوق ایمیل  می وگرنه دیگران استفاده شودامپیوتر شخصی از کنیست.البته این انتخاب برای وقتی مناسب است که 

 اطالعات کسب نمایند.

 

 

 مشابه این گزینه ها را حتما در منوی کاربری موبایل تان در قسمت پیامک ها دیده اید. .در سمت راست منویی وجود دارد که شامل گزینه های زیر است

  صندوق دریافت(Inbox) :برای شما مشخص می  عدد کنار نام صندوق دریافت .ایمیل های دریافتی شما در این قسمت قرار می گیرید ،

 .مشخص می شوندپررنگ تر  بصورتشده است. ایمیل های جدیدی در لیست که چه تعداد ایمیل جدید وارد صندوق دریافتی  کند

  صندوق ارسال(Sent): ال می کنید در این پوشه قرار می گیرد.یک نسخه از ایمیل هایی که شما ارس 

 ( پیش نویسDraft:)  در این پوشه قرار می گیرد تا در اولین فرصت تکمیل و ارسال شود.که بصورت نیمه کاره نوشته می شود، ایمیل های 

 ( هرزنامهSpam: ) .ایمیل های دریافتی مشکوک به ویروس به صورت اتوماتیک در این پوشه قرار می گیرد 
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  سطل( زبالهTrash,Bin:)  هر ایمیلی که توسط کاربر حذف می شود در این پوشه قرار می گیرد. در صورتی که ایمیلی را سهوا پاک نموده

 اید، می توانید دوباره بازیابی نمائید. اگر ایمیل های داخل سطل زباله ، حذف شود دیگر قابل بازیابی نیست.

 

 ایمیل در چاپار میل : ارسال

جهت ارسال ایمیل کلیک نموده و سپس همانند تصویر زیر ، اطالعات را   پس از ورود به ناحیه مدیریت ایمیل، بر روی دکمه 

 را کلیک می نمائیم. و در پایان دکمه تکمیل نموده 

 

 

 توجه :

  زبان  به "," ،حرفبین آدرس های ایمیل نوشته می شود و اگر تعداد بیش از یکی باشد باید  ، آدرس ایمیل گیرندگان نامه "به"در قسمت

 .انگلیسی بگذارید

 زینه افزودن پیوست را انتخاب کنیدباید گ همراه نامه، فایلی را پیوست کنید به در صورتی که بخواهید. 

  های دریافتی  ، یعنی یک کپی از این ایمیل برای آدرس ایمیل فردی دیگر ارسال شود. الزم به ذکر است در ایمیل" رونوشت به "نمایش

 ه اند ، مشخص می شود.را دریافت نمود که این ایمیل مخاطبینی همه توسط دیگران، آدرس ایمیل
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  یعنی یک کپی از ایمیل به آدرس فردی دیگری ارسال شود به شرطی که دیگران از این ارسال مطلع نشوند، بدین منظور  "مخفیانه به  "نمایش ،

 ، مشخص نمی شود.مخاطبین دیگرنموده در ایمیل های دریافتی توسط  که آدرس فردی که ایمیل مخفیانه دریافت

 

 

 : پیوست کردن به  ایمیل

فایل )عکس ، متن ، کلیپ ، ....( باشد بر روی عالمت  پیوست، در صورتی که نیاز به ت های مختلف ایمیل را کامل نمودیددر هنگامیکه قسم

 .نمائیدکلیک   
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باید این  پیوست کنید به تعداد فایل هایی که میخواهید .را کلیک کنید Open باید فایل موردنظر را انتخاب و دکمهسپس پنجره زیر ظاهر می شود که 

 و سپس فشرده نمود تا بصورت یک فایل درآید.()می توان تمام فایل های را در یک پوشه کپی کار را تکرار نمائید.

 

 

 

 : Replayو  Forwardامکان 
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، برای این کار کافی است بر روی گزینه مربوط زم نیست ایمیل جدید ایجاد نمائید، الدهیدبه یک ایمیل دریافتی پاسخ  بخواهید در صورتی که

 و گزینه ارسال را کلیک کنید. و سپس متن جوابیه را تایپ نمائید کلیک کنید Replyبه 

 

را انتخاب نموده و سپس آدرس ایمیل  Forwardیگر ارسال کنید باید گزینه همچنین اگر بخواهید یک کپی از ایمیل دریافتی را برای مخاطبی د

 در صورت نیاز میتوانید متن نامه را ویرایش کنید. مخاطب را نوشته و گزینه ارسال کردن را انتخاب کنید.
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 پوشه و برچسب :

با استفاده از ایجاد پوشه جدید می توانید ایمیل های  .مند شویدتوانید از این امکان بهره  بخواهید ایمیل های خود را دسته بندی نمایید، می اگر

 تی را نشانه گذاری کنید.)هفت رنگ( ، ایمیل های دریافبا ایجاد برچسب جدید به همراه انتخاب رنگ  پوشه های ایجاد شده انتقال داد و هدریافتی را ب
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ایمیل موردنظر و مهم است با انتخاب  تیک کنار رد یعنی ایمیل هایی که از نظرتان ( میتوان برای نشانه گذاری استفاده کاز عالمت پرچم ) توجه :

 یم.برای برداشتن پرچم مشابه این روش عمل می کنو می شودنشانه پرچم روی سطر ایمیل ظاهر  ، باالآبشاری از منوی  سپس انتخاب افزودن پرچم

 

 

 

خارجی همچون جیمیل  آموزش هایی که تا اینجا در مورد کار با ایمیل آموختیم ما را در ارسال و دریافت و مدریریت ایمیل خودکفا می کند. البته در ایمیل های

(GMail) مئیامکانات و تنظیمات بسیار کاربردی وجود دارد که بعد از تسلط بر این آموزش می توانیم در زمینه مدیریت پیشرفته جیمیل نیز کنجکاوی نما. 

 

 

 باشید و سرافراز موفق

 مهدی صادق زاده

 39پاییز 


