
 گسترده لیمیارسال ا

دارید، اما شما  را گاهی اوقات شما نیاز به ارسال پیام به چندین نفر، شاید حتی به طور منظم

الوه بر یابی ایمیل بر روی سیستم شرکت استفاده کنید. عنمی خواهید از یک نرم افزار باز

 Gmail برای نحوه ارسال ایمیل های انبوه در ر بازیابی ایمیل، راه حلی بررسی یک نرم افزا

 این راه حل چیست؟وجود دارد، 

 ئه میدهند؟اه سایت هایی این خدمات را ارچ

ش نام ترین وبسایت در وبسایت فالووان ، باسابقه ترین و خومیتوانید جواب این سواالت خود را 

ید و با مراجعه به قسمت های مربوط به ارسال ایمیل انبوه به دست آور دربستر اینترنت

ود خدراختیار کاربران  تیم مجرب فالوواناین وبسایت که توسط  دنرزنده و ارزشمات اازخدم

بازدهی بینظیر آنرا درکسب و کار  یکوتاه مدت زماندر ببرید و  یت استفاده رانها قرار گرفته،

 خود مشاهده نمایید.

 

اما شاید برایتان سوال پیش بیاید که نحوه کار و ارسال پیام بصورت گروهی و انبوه به چه 

 صورت است؟

تا م سواالت احتمالی کاربرانش پاسخ بدهد پس که به تماالووان براین است فتمام تالش تیم 

 انتهای مقاله باما همراه باشید .



هایی که مخاطب هدف برای ارسال ایمیل گروهی در جیمیل ابتدا باید فهرستی از تمام آدرس

 :شما هستند، ایجاد کنید. برای ایجاد این فهرست مراحل زیر را انجام بدهید

 (Gmail Group) جیمیلگام ساخت فهرست ایمیل گروهی در بهمراحل گام

در بخش  (label) «برچسب»برای ساخت فهرست ایمیل گروهی در جیمیل باید از قابلیت 

استفاده کنید. بعد از ساخت برچسب، اضافه  (Google Contacts) فهرست مخاطبان گوگل

 .کردن تمام مخاطبان حاضر در این برچسب به ایمیل بسیار آسان است

 .را در مرورگر وب باز کنید  Google Contacts یصفحه -۱

خواهید به گروه اضافه کنید، نگه دارید و بعد روی باکسی که موس را روی مخاطبی که می -۲

 .شود، کلیک کنید تا به رنگ آبی درآیددر سمت چپ اسم مخاطب ظاهر می

خواهید در فهرست شما حضور داشته باشند، ام مخاطبانی که میاین مرحله را برای تم -۳

 .تکرار کنید

در باالی صفحه کلیک  label های ایمیل مورد نظر، روی آیکونبعد از انتخاب تمام آدرس -۴

 .کنید

کلیک و برای فهرست خود، اسمی  Create label یشود، روی گزینهاز منویی که باز می -۵

 .یدبه دلخواه انتخاب کن

 

 .کلیک کنید تا گروه جیمیل مورد نظر شما ایجاد شود Save بعد از انتخاب اسم، روی -۶

https://contacts.google.com/
https://contacts.google.com/


کنید، روی اگر برای ایجاد گروه جیمیل از اپلیکیشن موبایل جیمیل استفاده می :نکته

از منوی سمت چپ اپلیکیشن کلیک کنید و مراحل ایجاد فهرست  Contacts یگزینه

 .ال انجام بدهیدگروهی را مطابق آموزش با

   یدر نوار کناری سمت چپ صفحه Labels یبعد از ایجاد گروه جدید، نام گروه زیر گزینه

Google Contacts شود. عدد مقابل اسم هر گروه، تعداد اعضای آن را نمایش داده می

 .دهدنشان می

ها را قط باید نام آنهای مختلف با اعضای متفاوت ایجاد کنید. فتوانید به تعداد دلخواه گروهمی

 .طوری انتخاب کنید که موقع ارسال ایمیل دچار سردرگمی نشوید

در صورت نیاز به اضافه کردن آدرس ایمیل مخاطب جدید به گروهی که قبال ایجاد شده، کافی 

بروید. از اینجا گروه مورد نظر خود  Manage labels است بعد از کلیک روی گروه، به بخش

 .را بزنید Apply یردن مخاطب جدید انتخاب کنید و دکمهرا برای اضافه ک

 

 

 

 

 

 


