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مقدمه ◀

خیل است. ران دی با ارتباط راه های مطمئن ترین و مهم ترین از ی ای میل امروز، دنیای در

راهنمای استاد خواندن مان، حال در مقاله  نویسنده با م کنیم پیدا نیاز روز طول در ما از

دبیر ، علم مجله ی سردبیر ر، دی اه دانش در ارمان هم دکترا، دوره در احتمال مان

یریم. ب تماس ای میل طریق از و... شرکت ی استخدام مدیر کنفرانس، ی اجرایی کمیته

اما ندارد؛ چندان اهمیت م فرستیم، صمیم دوست ی برای که ای میل لحن و فرمت

م کند. پیدا اهمیت قضیه ذاریم، ب مثبت تاثیر ای میل گیرنده ذهن روی م خواهیم وقت

دنیای در مهارت ی رسم و حرفه ای داده شده، صیقل  ای میل ی نوشتن حاضر حال در

خطاب معموال که است ای میل رسم ای میل  م شود. محسوب کار محیط و کادمی آ

یا آینده مان یا فعل رئیس یا مدیر اه، دانش استاد ی مثل خودمان از باالتر سطح افراد به

ای میل ی نوشتن اصول با آشنایی ش بدون م شود. نوشته نم شناسند، را ما که کسان

بخش چند در راهنما این در م دهد. افزایش بسیار را مثبت جواب گرفتن شانس رسم

لحن و محتوا تا گرفته ای میل آدرس انتخاب از رسم ای میل نوشتن اصول م شود سع

شود. بیان ساده زبان به آن متن

کادمی آ ای میل های از استفاده ١

از خود نیاز به بسته م توان که دارند وجود زیادی بسیار عموم و ان رای ای میل سرویس های ای میل، فرستادن برای امروزه

فرد به را ای میل مان و کرد باز آن ها در اکانت ی م توان آسان به ثانیه چند عرض در که سرویس هایی کرد. استفاده آن ها

این آیا کرد؟ استفاده عموم و ان رای سرویس های این از م توان هم کادمی آ اتبات م برای آیا اما بفرستیم؛ موردنظرمان

دارند؟ کاف اعتبار ای میل ها

فرستنده، شخص آن، در که کرده اید دریافت strong_forever_2017@yahoo.com آدرس با ای میل کنید فرض

است: فرستاده برای تان را زیر متن

https://panevis.ir/shop
https://instagram.com/vahid_damanafshan
https://twitter.com/vdamanafshan
https://t.me/panevis_ir
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سالم

و عکس ها این بفرستید. برایم را ٢٠١٩ سال در ABC ژورنال به ارسال تان مقاله  ٣ بخش نمودارهای و عکس ها لطفاً

م خواهم. خودم مقاالت از ی برای را نمودارها

ممنون

درخواست شما از آن ها در و نیست مشخص آن ها فرستنده که ای میل هایی چنین دیدن با بی درنگ زیاد احتمال به

این دلیل بدهم. مثبت جواب درخواست این به باید چرا م گویید خودتان با م شود، کتاب تان یا و مقاله از قسمت فرستادن

آن مورد در سوء استفاده ای ای میل، فرستادن از پس اگر بنابراین نیست؛ مشخص ای میل، فرستنده است: روشن کامال رفتار

ای میل از ای میل فرستنده اگر اما کرد؛ شناسایی را او نم توان باشد، م تواند کس هر ای میل فرستنده اینکه دلیل به بشود،

، کادمی آ ای میل از منظور کرد. تایید را او هویت ای میل، آدرس طریق از م توان سادگ به باشد، کرده استفاده کادمی آ

م شوند. ایجاد و… اه پژوهش ، تحقیقات مرکز اه، دانش ی دامنه تحت که هستند ای میل هایی

اکانت ی سرویس ها این در م تواند کس هر که است این ان رای و عموم ای میل سرویس دهنده های معایب از ی

خانوادگ نام و نام از فرستنده اگر حت باال مثال در کند. باز اکانت ری دی شخص نام به بدتر، حت یا و کند باز خودش برای

برای که است روشن حال این با است. واقع فرستنده، هویت که بود مطمئن نم توان هم باز کند، استفاده هم خودش

قطعاً اما کنید؛ استفاده آدرس ها نوع این از م توانید فرستاده اید، ای میل آن ها به قبال که کسان و دوستان به ای میل فرستادن

شما با و کرده اعتماد شما به ای میل دریافت کننده تا کنید استفاده کادمی آ ای میل های از باید کادمی آ اتبات م برای

کند. اری هم

است این نکنیم، استفاده کادمی آ اتبات م برای ان رای و عموم ای میل سرویس دهنده های از اینکه برای ر دی دلیل

نم دهند اجازه هیچ وجه به و م کنند بالک را سرویس دهنده ها این از دریافت ای میل های دنیا معتبر اه های دانش از بعض که

ای میل ها این از بسیاری که است این کار این برای آن ها دلیل برسد. استادهایشان دریافت صندوق به ای میل ها نوع این که

را آن ها علم اطالعات و باشد خطرساز استادها برای امنیت لحاظ از است ن مم بنابراین و است بدافزار حاوی یا بوده اسپم

کادمی آ فردی طرف از قطعاً کادمی آ ای میل های چون که است این دارند، که ری دی دلیل این ها بر عالوه ببرد. سرقت به

بنابراین و دارند بیشتری ارزش باشد، کس هر آن فرستنده است ن مم که عموم ای میل های به نسبت است، شده ارسال

دریافت را کادمی آ ای میل های فقط استادهایشان که م دهند ترجیح پس است، باارزش بسیار استادهایشان وقت چون

کنند.

چون که م آورند بهانه کاربران از بعض گاه دارد، وجود کادمی آ ای میل از استفاده در که مزیت هایی تمام وجود با

شوند. مطمئن ای میل گیرنده به ای میل رسیدن از نم توانند دارند، ضعیف فن پشتیبان ، کادمی آ و رسم ای میل های

مانند غول هایی با فن لحاظ از نم توانند هیچ وقت کادمی آ ای میل های و است واقعیت ی این که گفت باید متاسفانه

از قبل است کاف دارد. ساده بسیار راه حل ی و نیست بزرگ ل مش ل، مش این اما کنند؛ رقابت یاهومیل یا ج میل

و کنید وارد را ای میل هایتان از ر دی ی آدرس ای میل، Bcc قسمت در کادمی تان، آ ای میل طریق از ای میل فرستادن

م توانید صورت این در م شود. فرستاده رتان دی آدرس به ای میل از کپی ی واقع در کار این با بفرستید. را ای میل بعد

ذکر است. کرده دریافت را آن هم اصل گیرنده شود، دریافت خودتان آدرس از موفقیت با ای میل، اگر که شوید مطمئن

که نم شود متوجه یعن نم شود؛ شما ترفند متوجه اصل گیرنده ،Bcc قسمت از استفاده دلیل به که است الزم نکته این

٢


