ساخته ایمیل در یاهو تزای ُوگاى آساد ّ رایگان اطت .اگز شوا ُن هایل ُظتیذ در یاهو صادة ایمیل شْیذ ،فقط کافیظت
هزادل سیز را تا دقت طی کٌیذ در صْرتی کَ طْالی تزای شوا پیش آهذ کافی اطت در قظوت ًظزات کارتزاى تزای ها کاهٌت
تگذاریذ تا تَ آى پاطخ گْیین:

 . 1تَ آدرص mail.yahoo.com

تزّیذ یا ایٌجا کلیک کٌیذ .

 . 2پض اس آًکَ صفذَ ایمیل یاهو کاهال تاس شذ ،تز رّی دکوَ آتی رًگ
صفذَ قزار دارد کلیک کٌیذ.

Create New Account

کَ تاال طوت راطت

 . 3پض اس کلیک تز رّی دکوَ ! ( Sign up for Yahooیا لیٌک  )Sign Upشوا تَ صفذَ ای ُذایت هی شْیذ کَ تایذ هشخصات خْد را
تا دقت در تخشِای هزتْط ّارد کٌیذ،
 در قظوت اّل ًام ّ ًام خاًْادگی را در قظوت ُای Last Name ّ First Name در قظوت  Yahoo Usernameتایذ ًام کارتزی صذیخ ّارد کٌیذ اگز چٌذ لذظَ صثز کٌیذ یاُْ یَ شوا چٌذ ًام کارتزی پیشٌِاد هیکٌذ کَ هی تْاًیذ آًِا را اًتخاب کٌیذ .طعی کٌیذ ًاهی تا هعٌی اًتخاب کٌیذ کَ تَ خاطز طپزدى آى کار دشْاری ًثاشذ( .تزای هثال
هي هوکي اطت  swift.liamرا اًتخاب کٌن تا ایٌکَ ًام  liam.swiftرا تزجیَ هی دُن ّ .اگز هْجْد ًثْد ،عذدی را تَ آخز آى اضافَ
کٌن) .اگز ًام کارتزی هْرد ًظز شوا اس قثل تْطط فزد دیگزی اًتخاب شذٍ تاشذ ،پیام قزهش رًگ  This ID is not availableرا
هشاُذٍ خْاُیذ کزد کَ تایذ ًام کارتزی هْرد ًظز خْد را تغییز دُیذ.
 در قظوت ُ Passwordن تایذ کلوَ عثْر صذیخ ّارد کٌیذ .در فرم جذیذ ثبت وام یاهو تایذ دتواً کلوَ عثْر تیي  8تا  32کاراکتز(دزف) داشتَ تاشذ ،دتواً شاهل ُن دزّف کْچک ّ ُن دزّف تشرگ تاشذ ّ دتواً تایذ شاهل اعذاد ُن تاشذ.
 اها تَ قظوت تعذی هیزطین کَ ایٌجا شوا تایذ شوارٍ تلفي ُوزاٍ خْد را ّارد کٌیذ تا یاُْ تزای شوا یک کذ ارطال کٌذ .در بیهایه کشور ها کشور ایران را اوتخاب کىیذ  ّ .در کادر جلْی آى شوارٍ تلفي ُوزاٍ خْد را ّارد ًواییذ.

 در قظوت تعذی (  )Birthdayتاریخ تْلذ خْد را تَ هیالدی اًتخاب کٌیذ در قظوت تعذی جٌظیت خْد را اًتخاب کٌیذ (  Maleتَ هعٌی هزد ّ  Femaleتَ هعٌی سى اطت  -یا تَ تزتیة هذکز ّ هًْث) (ایي هزدلَ اختیاری اطت ّ هی تْاًیذ اًجام ًذُیذ!) در قظوت آخز هی تْاًیذ یک شوارٍ تلفي ُوزاٍ دیگز تَ ُواى صْرتی کَشوارٍ تلفي ُوزاٍ اّل را ّارد کزدیذ ّارد کٌیذ .در قظوت ُ Relationshipن هی تْاًیذ عثارت  Friendرا ّارد کٌیذ.
 داال تز رّی دکوَ  Create Accountکلیک کٌیذ .اگز قظوتی اس فزم را اشتثاٍ پز کزدٍ تاشیذ ،در ُواى صفذَ هیواًیذ ّ پیغامخطایی رّتزّی قظوت هزتْطَ تَ شوا دادٍ هی شْد ،آى قظوت را اصالح کٌیذ .اگز تا پیغام خطایی هْاجَ ًشْیذ ،تَ هزدلَ تعذ
خْاُیذ رفت.

 در ایي هزدلَ تایذ کذ اهٌیتی کَ در تصْیز هی تیٌیذ را در کادر سیز آى ّارد کٌیذ تا کار توام شْد. -داال تَ صفذَ تثزیک تزدٍ هی شْد کَ تاالی صفذَ تَ شوا تثزیک گفتَ اطت (  .)Congratulationsتز رّی دکوَ

Click Here

 ... To Startکَ پاییي صفذَ قزار دارد کلیک کٌیذ .داال شوا در صفذَ اصلی ایویل خْد ُظتیذ ،تثزیک هی گْین ،ایویل شوا
طاختَ شذٍ اطت.

تثزیک هیگْین ،شوا صادة ایویل یاُْ ُظتیذ.

