ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ေဆးှင့်ှီးွယ်တကသိုလ်များအတွက်
Web Mail Service https://mohs.edu.mm အသုံးြပရန် လမ်းန်
(as of 30-5-2020)
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ေဆးှင့်ှီးွယ်တကသိုလ်များမှ Faculty
Members များအား Official Email Address များ အသုံးြပိုင်ေစရန်အတွက် Electronic Mail
Exchange System အား Web Address: https://mohs.edu.mm ြဖင့် တည်ေဆာက်ပီး
ြဖစ်ပါသည်။ email address များအား Official Government Domain Name ြဖစ်သည့်
mohs.edu.mm ြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသြဖင့် သင်၏ email address သည် သင်၏အမည်ေနာက်တွင်
@mohs.edu.mm ပူးတွဲပါရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဥပမာ - ayeayeysein@mohs.edu.mm
အဆိုပါစနစ်ကို https://mohs.edu.mm မှတစ်ဆင့် ဝင်ေရာက်ချိတ်ဆက် အသုံးြပိုင်မည်
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုအသုံးြပရာတွင် Web Mail, Microsoft Outlook, Mobile Outlook App စသည့်
Interface (၃) မျိးြဖင့် အသုံးြပိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ Mail Server Security အတွက် HTTPS
Protocol ကို အသုံးြပထားပါသည်။

၁။ Website မှတစ်ဆင့် အသုံးြပပုံ
Web Mail Service ကို စတင်အသုးံ ြပရန်အတွက် Internet Browser (ဉပမာ- Mozilla
Firefox

, Google Chrome

စသြဖင့)် ၏ Address Bar တွင် အင်တာနက်လိပ်စာ URL

ြဖစ်သည့် https://mohs.edu.mm ကို ိုက်၍ အသုံးြပရပါမည်။

https://mohs.edu.mm

Address Bar
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Sign in Form တွင် User name ှင့် Password တိုအား ြဖည့်သွင်းပီး sign in Button ကို
Click ှိပ်၍ ဝင်ေရာက်ရပါမည်။ User name ှင့် Password မှန်ကန်ပါက Web Mail Interface ကို
စတင် အသုံးြပိုင်ပီြဖစ်ပါသည်။
ပထမဆုံးအကိမ် ဝင်ေရာက်ပါက Password Change ရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။ Password တွင်
စာလုံး (၈) လုံး အနည်းဆုံး ပါရှိရမည်ြဖစ်ပီး စာလုံးကီး (uppercase letter)၊ စာလုံးေသး (lowercase letter) ှင့် ဂဏန်း (number) သိုမဟုတ် သေကတ (symbol) များ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
User name ကို Password တွင် ြပန်ထည့်၍ မရပါ။

Quick Access toolbar
တိုကို ကည့်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ကို အသုံးြပ၍ (၁) Mail (၂) Calendar (၃) People (၄) Tasks
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(၁) Mail
Inbox Panel တွင် ဝင်စာများကို ကည့်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

-

Left Side Tools Bar ကိုအသုံးြပပီး Inbox, Drafts, Send Items, Deleted Items စသည်ြဖင့်
ကည်
့ ေ
 ဆာင်ရွက
် င
ုိ မ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။

-

Action toolbar ကို အသုံးြပပီး Search Mail and People

ေနရာတွင် Inbox, Send

Item Mail များှင့် Contact Address များကို ရှာေဖွိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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New Mail ေပးပိုြခင်း
Mail အသစ်ပိုလိုပါက New Button ကို Click ှိပ်ပါ။

New
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ေအာက်ပါပုံအတိုင်း ကျလာမည်ြဖစ်သည်။ ထိေ
ု နာက် “To:” box တွင် မိမိေပးပိုလိုသူ၏
အီးေမးလ်လိပ်စာ ိုက်ထည့်ပါ။ ထိုေနာက် မိမိပိုလိုေသာ အေကာင်းအရာေခါင်းစဉ်ကုိ “Subject:”
box တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပပါ။ ထိုေနာက် မိမိေရးသားလိုေသာ အေကာင်းအရာကို “Subject:” box
ေအာက်မှ စာကိယ
ု ေ
် နရာတွင် ေရးသားပါ။ ဖိုင်များကို ပူးတွဲေပးပိုလိုပါက Attach button ကို Click
ှိပ်၍ အသုံးြပိုင်ပါသည်။ အားလုံးပီးစီးပါက Send button ကို Click ှိပ်၍ ေပးပိုိုင်ပါသည်။

ဖိုင်များတွဲ၍ ေပးပိုလိုပါက အသုံးြပိုင်ပါသည်။

မိမိ အီးေမးလ်ေပးပိုလိုသူသည် MoHS Mail အသုံးြပသူြဖစ်ပါက “To:” box တွင် ၎င်း၏
အမည် ပထမ အစ စာလုံးတစ်လုံးိုက်ပီး

Seach Directory ကို Click ှိပ်၍ ရှာေဖွိုင်ပါသည်။
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Account Setting ြပင်ဆင်ြခင်း
မိမိ

Account

အား

ြပင်ဆင်ရန်အတွက်

Setting > Options ကို Click ှပ
ိ ပ
် ါ။

Options ကို Click ှိပ်လိုက်ပါက ဘယ်ဘက်ြခမ်းတွင် Shortcut, General, Mail, Calendar များ
ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်ပါသည်။

https://mail.mohs.edu

Setting

Options

ထိုေနာက် Options > General > My account ကို Click ှိပ်ပါ။

https://mail.mohs.edu

Options
General
My account
Display Name

ehealth@mohs.edu.mm

Change your password
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My account တွင် မိမိ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ ြဖည့်စွက်ိုင်ပါသည်။ Display Name
အား လုံးဝေြပာင်းလဲ၍ မရပါ။ Microsoft Exchange တွင် နာမည်များကို alphabet အလိုက်စီထား
ပီး Professor, Dr, U, Daw များကို အမည်ေနာက်တွင်ထားြခင်းြဖင့် User Account များအား
အလွယ်တကူ ရှာေဖွိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ Password Change ရန် ထပ်မံလိုအပ်ပါက Change your
password ကို Click ှိပ်၍ အလွယ်တကူ ေြပာင်းလဲိုင်ပါသည်။
Options > Mail ကို Click ှပ
ိ ၍
် Automatic replies ကို အသုံးြပိုင်ပါသည်။

https://mail.mohs.edu.mm

Options

Mail
Automatic replies

Options > Mail > Layout > Email signature ကို Click ှိပ်ပီး မိမိအမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန
စသြဖင့် ိုက်၍ Mail ပိုရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးြပိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

https://mail.mohs.edu.mm

Layout
Email signature
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(၂) Calendar
Quick Access toolbar

ရှိ Calendar တွင် To Do List များှင့် Reminder ြပလုပ်ိုင်

ပါသည်။ (ဥပမာ - အစည်းအေဝးများရှိ၍ Reminder အသုံးြပထားပါက ထိုေန့ရက်အချိန်ကို သတိ
ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

Calendar

၂။

Outlook Mobile Application မှတစ်ဆင့် အသုံးြပပုံ
မိမိဖုန်းထဲသို Microsoft Outlook App အား Google Play Store/ Apple Store တိမ
ု ှ

Download ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ Microsoft Outlook App ရရှိပီးပါက ပုံများတွင်ြပသထားသည့်
အတိုင်း အဆင့်ဆင့် ေဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Account Setup များ ေဆာင်ရွက်ပီးပါက
mohs.edu.mm mail account အား Outlook application ြဖင့် စတင်အသုံးြပိုင်ပီြဖစ်ပါသည်။
Outlook Application ထည့်သွင်းေနစဉ် အင်တာနက် Connection ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
Email Address ေနရာတွင် မိမိ၏ mail address ကို ြပည့်စုံစွာ ိုက်ထည့်ပါ။
ပီးပါက Continue ကို ှပ
ိ ပ
် ါ။
ထိုေနာက် Set up Manually ကို ေရွးပါ
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ehealth@mohs.edu.mm

ထိုေနာက် ပုံတွင်ြပထားသည့်အတိုင်း Exchange ကို ေရွးေပးပါ။ Server ေနရာတွင်
mohs.edu.mm ကို ိက
ု ထ
် ည့ပ
် ါ။ Domain/Username တွင် မိမိ၏ email address အား ထည့်ပါ။
ထိုေနာက် Password ိုက်ထည့်ပါ။ Description တွင် မိမိရာထူး၊ အလုပ်အကိုင် စသြဖင့်
ထည့်သွင်းိုင်ပါသည်။
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ehealth@mohs.edu.mm

mohs.edu.mm

ehealth@mohs.edu.mm

Admin

အဆင့်အားလုံးပီးပါက Outlook Application ြဖင့် mohs.edu.mm Mail အား လွယ်ကူစွာ
ဝင်ေရာက် အသုံးြပိုင်ပီ ြဖစ်ပါသည်။
New message

ehealth@mohs.edu.mm

စာပိုရန်

Email အသစ်ပိရ
ု န်

