
  بسمه تعالی

  و جیمیل گوگل چگونگی ساخت ایمیل یاھو

  :ورود به سیستم ایمیل یاھو

  

این سیستم رایگان است و پس از طی . برای ساختن ایمیل در یاھو، ابتدا باید به سیستم ایمیل یاھو وارد شویم

  . مگابایت در اختیار شما قرار خواھد گرفت ١٠٠مراحل ساخت آدرس ایمیل، یک آدرس با ظرفیت 

به طوریکه در تصویر (  Mailو به قسمت  وارد می شویم www.yahoo.comبدین منظور به سایت یاھو به آدرس  

 .می رویم) زیر مشخص است 

    

  

  .اکنون صفحه زیر برای شما باز می شود

  

  .را در سمت چپ بزنید Sign Up Nowبرای ساختن یک آدرس ایمیل جدید در این صفحه دکمه 

  



را در سمت چپ  Sign Up for Yahoo Mail Nowدر صفحه پیش رو برای ساختن یک آدرس ایمیل رایگان، دکمه 

 .بزنید

  

  

  

   

 بسازید؟ ایمیل یاھو در گونهچ

 

 در آدرس ساخت صفحه اکنون جدید، ایمیل آدرس ساخت برای انتخاب و یاھو ایمیل سیستم به ورود از پس

 :پردازیم می آن موارد یک یک شرح به که شماست روی پیش

   

 

  



  

 باید ID این .باشد اعداد و حروف از مرکب تواند می که کنید انتخاب خود ایبر ID یک باید شما اول مرحله در (

 مرحله در اینصورت غیر در باشد کرده انتخاب را آن شما از پیش کسی قبال نباید یعنی .باشد فرد به منحصر

 ID در شما نام مثال خاص کلمه یک حتما خواھید می اگر .شد خواھید مواجه yahoo خطای پیغام با نھایی

 سال مثال کلمه یا شماره چند افزودن با توانید می است، شده انتخاب دیگران توسط نام آن قبال اما باشد مندرج

 انتخاب را خود عالقه مورد نامYahoo ID کادر در .باشید داشته خود نظر مورد کلمه با دلخواهID یک خود تولد

 نھایی ایمیل باشد، rozhin شما ID اگر مثال .شد خواھد ظاھر yahoo.com@ از قبل نام این شما ایمیل در .کنید

 .بود خواھد rozhin@yahoo.com شما

 می و باشد کاراکتر ٦ حداقل باید    password .است مناسب رمز اسم یا password یک انتخاب بعد مرحله (٢

 حدس و خاطرسپاری به که دکنی انتخاب را پسوردی که است این ما توصیه .بگیرد بر در را اعداد یا حروف تواند

 .نباشد ساده آن زدن

 .نمایید وارد سوم کادر در دیگر بار و نوشته دوم کادر در را خود انتخابی پسورد

 

  

  

  

 و پرسش این باید شما .دھید پاسخ آن به و کنید انتخاب سؤال یک بازشو کادر از باید ابتدا قسمت این در (

 و شما ID گرفتن با یاھو کردید، فراموش را خود پسورد اگر زیرا بسپارید خاطر به را اید داده آن به که پاسخی

 این در که است مواردی اطالعات این جمله از .بود خواھد شما شناسایی به قادر دھید می او به که اطالعاتی

  .کنید می وارد مرحله

 انتخاب را چیست شما نگیخا حیوان نام اینکه معنای به ?What’s your dog’s name پرسش مثال عنوان به

 .بدھید  joopy مثل پاسخی آن به و کنید

 در که صورت این به .آن انگلیسی معادل با اما کنید وارد را خود تولد سال و ماه روز، باید Birthday قسمت در



 در و تولد روز منزله به ٣١ تا ١ بین عددی بعد کادر در تولد، ماه عنوان به را June مثل ماه یک بازشو کشو قسمت

 اینکه .نمایید انتخاب را خود تولد سال عنوان به ١٩٧٠ مثل رقمی ٤ عدد یک ( است بزرگتر کمی که ) بعد کادر

 خاطر به حتما را اعداد این که است این مھم نکته اما نیست مھم باشند واقع با مطابق و درست دقیقا اعداد این

 .بسپارید

 پیامی شما پسورد و Account زمینه در یاھو اگر تا نمایید وارد Current Email قسمت در ایمیل نشانی یک

 است اختیاری گزینه این .کند ارسال شما برای را آن طریق این از باشد داشته

 کنید؟ بررسی و دریافت را ھا ایمیل چگونه

 

 ابتدا شد داده توضیح قبل ھای قسمت در که چنان ھا ایمیل کردن کردن چک "اصطالحا یا ھا ایمیل بررسی برای

  .شود باز زیر صفحه تا رویم می Mail  قسمت به و www.yahoo.com سایت به

 

یعنی عبارت قبل از  IDاگر شما یک آدرس ایمیل در یاھو دارید برای ورود به آن در صفحه زیر در سمت راست، 

@yahoo.com   وPassword  خود را در قسمتھای مربوطه وارد کنید و دکمهSign In را بزنید.  

اکنون به شرح مھمترین . و پسورد شما توسط یاھو، صفحه ایمیل ھای شما باز می شود IDبا تایید شدن 

   :اجزای صفحات می پردازیم



  

  

صفحه ایمیل ھا باز می شود که شامل ایمیل ھای خوانده شده و نشده می باشد که  Check Mailبا گزینه 

  .یعنی با فونت درشت تر می باشد bold ایمیل ھای خوانده نشده به صورت 

  .استفاده کنید Inboxرا ببینید از  Unreadحال اگر می خواھید فقط ایمل ھای خوانده نشده یا 

در قسمت چگونه ایمیل بزنیم توضیحات . ( صفحه مربوط به فرستادن ایمیل را باز خواھد کرد Composeقسمت 

  . )بیشتری داده شده است

 Searchخاص، یا یک کلمه در متن، موضوع، نام ھا و یا آدرس ایمیل می گردید، قسمت  اگر به دنبال یک ایمیل

Mail  می تواند به شما کمک کند.  

  .می توانید متن ایمیل خودتان را به صورت پیش نویس تھیه کنید Draftدر بخش 

  .آرشیو می شود Sentتمامی ایمیل ھایی که می فرستید در صورت انتخاب شما در بخش 

فرستاده می   Trashبه بخش . ) به صورتی که بعدًا گفته خواھد شد( کنید  Deleteاگر یک ایمیل را حذف یا و 

  .شود

  .وارد می شویم Inboxاکنون برای دیدن ایمیل ھای خوانده نشده به بخش 



  

   

Sender نامی است که فرستنده با آن نام برای شما ایمیل فرستاده است .   

Subject ھمین جا باید توضیح دھیم که از روی موضوع و نام می توان به . وان اصلی ایمیل استموضوع و عن

  .پی برد و از خواندن آن ھا صرف نظر کرد)  Spam( بسیاری از ایمیل ھای کم اھمیت یا ھرزنامه 

یمیل ظاھر شده باشد، این ایمیل متعلق به کسی است که پاسخ ا: Reآن ایمیل عبارت  Subjectاگر در ابتدای 

  .شما را داده است

Date  وSize ھم به ترتیب، تاریخ و حجم ایمیل مورد نظر را نشان می دھند.  

  .ھر ایمیل کلیک کنید Subjectبرای خواندن ایمیل ھا روی پیوند 

ھر ایمیل را به حالت انتخاب درآورید و پس از مشخص  Senderبرای حذف یک ایمیل مربع تعبیه شده در کنار 

  .را بزنید Deleteبرای حذف، دکمه  کردن ایمیل ھای

   استفاده کنید Nextو   Previousبرای رفتن به صفحات قبل و بعد به گزینه ھای

  .اکنون یکی از ایمیل ھا را باز کرده ایم



 

  

Date  ،تاریخFrom  نام و ایمیل فرستنده وSubject عنوان ایمیل را مشخص می کند.  

To مشخص می کند که فرستنده، این پیام را به چه کسانی فرستاده است .  

اما به . مشخص و قابل دانلود است Attachmentشده باشد به صورت  Attachاگر فایلی به متن شما ضمیمه یا 

ھا ھستند، توصیه  Attachmentیق دلیل اینکه بیشترین ویروس ھایی که از طریق ایمیل منتشر می شوند از طر

  .مشکوک خودداری کنید Attachمی کنیم از باز کردن فایل ھای 

را  Arabicیا  Unicodeگزینه    Encodingاگر فونت متن بھم ریخته بود، روی صفحه راست کلیک کنید و در قسمت 

  .انتخاب کنید که احتماال موجب اصالح فونت ھا خواھد شد

  .با این کار، صفحه برای پاسخ گویی شما آماده می شود. را بزنید  Replyمیل، دکمه بزای پاسخ به این ای

  .نیز برای فرستادن این متن توسط شما به افراد دیگر تعبیه شده است Forwardدکمه 

 Sign Outدر پایان به یاد داشته باشید که برای خروج از سیستم ایمیل یاھو بھتر است به جای بستن صفحه، از 

  .فاده کنید، به ویژه اگر از کامپیوتر شما دیگران ھم استفاده می کننداست

www.oloom.ir  
   



 ) جي میل(آموزش ایجاد ايمیل گوگل 

) باالي صفحه( Gmailمي شويم و بر روي گزينه  /http://www.google.comابتدا وارد سايت گوگل به آدرس 

  كلیك نمايید Sign up for Gmailو در صفحه جديدي كه باز مي شود روي جمله . كلیك مي كنیم

   

  

  

  .در نتیجه صفحه اي باز مي شود كه شامل فیلد ھايي است كه بايد به شرح زير پر شود

   





  یا موبایل خود را وارد نمائید   وارد این صفحه می شود که بیاید کشور و شماره تلفن

   شماره تلفن را دقیق وارد کنید 

   

    

  

  

وارد این صفحه می شود و تلفن شما زنگ می خورد که یک منشی تلفنی یک کد را می خواند که با وارد کردن 

    کد جیمیل شما ساخته می شود



  

www.t١٠٠.ir  


