آموزش ساخت Gmail
برای ساخت حساب جیمیل ابتدا وارد آدرس "  " www.gmail.comشوید و به ترتیب مراحل ذیل را انجام دهید.
 -1شروع ساخت حساب کاربری در جیمیل و گوگل
پس از وارد شدن به لینک قرار داده شده ،پنجره ای برای شما باز خواهد شد که در باالی آن " "Sign inیا
"ورود به سیستم" را می توانید مشاهده نمایید .اما اگر شما قصد دارید تا حساب رایگان جیمیل بسازید ،باید بر روی
"  " Create accountیا "ایجاد حساب " از پایین پنجره کلیک نمایید.

 -2تکمیل اطالعات
پس از کلیک کردن بر روی گزینه " "Create accountیا ایجاد حساب پنجره ذیل مجددا باز می شود .در این قسمت
شما باید نام ،نام خانوادگی ،آدرس حساب کاربری و رمز عبور را مشخص کنید .پس از پر کردن جاهای خالی ،بر روی گزینه
" " Nextیا "بعدی" در قسمت پایین کلیک نمایید.

ممکن است نام کاربری که در بار اول وارد میکنید ،قبال توسط کاربر دیگری ایجاد شده باشد که در اینصورت پیغام خطا از
گوگل دریافت خواهید کرد (مطابق تصویر زیر) .در این حالت میتوانید از گزینه های پیشنهادی جیمیل که به رنگ آبی در
زیر کادر  Usernameدرج میشود استفاده کرده و یا به وارد کردن نام کاربری دلخواه ادامه دهید تا جایی که با کلیک
روی "  " Nextبه صفحه بعدی هدایت شوید.

 - 3پذیرش نام کاربری
پس از تطابق مشخصات و عدم تکراری بودن حساب کاربری ،پنجره ذیل باز خواهد شد .در این قسمت ابتدا باید شماره تلفن
همراه ،تاریخ تولد (میالدی) و جنسیت را وارد نمایید.پس از پر کردن جاهای خالی ،بر روی گزینه "  " Nextدر قسمت
پایین کلیک نمایید.

 – 4تایید هویت
اکنون گوگل از شما خواستار تایید شماره تماس تان می باشد که اگر اشتباه وارد شده باشند ،تصحیح نمایید .اگر شماره
تماس را اشتباهی وارد نموده اید ،از گزینه "  " Backبرای تصحیح شماره تماس استفاده کنید .در غیر اینصورت بر روی
" " Sendکلیک نمایید.

ظرف چند ثانیه ،پیامک جیمیل در تلفن همراه شما دریافت خواهد شد .کد  6رقمی دریافت شده را در کادر مربوطه در
صفحه زیر وارد و روی " "Verifyکلیک کنید.
اگر به هر دلیلی قادر یا مایل به دریافت پیامک نیستید ،میتوانید گزینه تماس تلفنی ) (Call insteadرا کلیک کرده و
کد مذکور را ظرف چند ثانیه بصورت صوتی و با گویش انگلیسی از ربات نرم افزاری گوگل دریافت کنید .بدیهی است در این
صورت باید آشنایی ابتدایی با زبان انگلیسی در حد شنیداری داشته باشید.

 -5اتصال به سایر خدمات
در این قسمت ،گوگل خواستار ارائه خدمات بیشتر با استفاده شماره تلفن همراه شما می باشد که اگر موافق هستید بر روی
"  " Yes,I'm inکلیک کرده و در غیر اینصورت بر روی گزینه "  " Skipکلیک کنید.

 -6تایید قوانین گوگل
حاال به مرحله ای رسیده اید که باید موافقت خود را با قوانین و ضوابط گوگل اعالم کنید .بدیهی است چنانچه در این مرحله
روی  Cancelکلیک کنید ،کلیه مراحل ثبت نام شما ملغی و کان لم یکن خواهد شد .بنابراین به روش بسیاری از
هموطنان در فضای مجازی ،بدون مطالعه و چشم بسته روی " "I agreeکلیک کرده و موافقت خود با شرایط گوگل اعالم
میکنیم.

و به همین سادگی شما به صندوق پستی خود در جیمیل وارد خواهید شد که اولین پیام آن با مضمون خوش امدگویی از
طرف گوگل برای شما ارسال شده است.

ورود به Gmail

چنانچه در رابطه با هر یک از بخشها و مراحل شرح داده شده نیاز به توضیحات بیشتری داشتید ،میتوانید سواالت خود را
از طریق واتساپ به شماره ( 07444616190آقای ابوالفضلی) ارسال نمایید.

