عاختي جیویل تغیاس عادٍ اعت ،فقط کافیغت هشاحل صیش سا طی کٌیذ تا ؽوا ُن تشای خْد یک جیویل داؽتَ تاؽیذ( .تَ ٌُگام
خْاًذى ایي هطلة ُشجا کَ تشایتاى عْالی پیؼ آهذ یا تا هؾکلی هْاجَ ؽذیذ ،دس تخؼ ًظشات رکش کٌیذ... ).
ساختن جیمیل تغیاس عادٍ اعت ،فقط کافیغت هشاحل صیش سا طی کٌیذ تا ؽوا ُن تشای خْد یک جیمیل داؽتَ تاؽیذ( .تَ
ٌُگام خْاًذى ایي هطلة ُشجا کَ تشایتاى عْالی پیؼ آهذ یا تا هؾکلی هْاجَ ؽذیذ ،دس تخؼ ًظشات رکش کٌیذ).
 . 1تشای عاختي جیویل اتتذا تَ آدسط

gmail.com

تشّیذ ّ یا ایٌجا کلیک کٌیذ .

 . 2عوت ساعت تاالی ففحَ تش سّی دکوَ  Create an accountکلیک کٌیذ:

 . 3ؽشّع تَ پش کشدى فشم هی کٌین .دس قغوت  Nameنام و نام خانوادگی خْد سا تٌْیغیذ.
 . 4دس قغوت  Choose your usernameنام کاربری خْد سا ّاسد کٌیذ (تٌِا اص حشف ،عذد ّ ًقطَ اعتفادٍ کٌیذ) .اًتخاب یک ًام
کاستشی کَ تاتحال اًتخاب ًؾذٍ تاؽذ ؽایذ کوی دؽْاس تاؽذ چشاکَ هلیْى ُا ًفش اص جیویل اعتفادٍ هی کٌٌذ ّ ُش کذام آدسط
هخقْؿ تَ خْدؽاى سا داسًذ .دس هغتطیل خالی ًام کاستشی هْسد ًظش خْد سا ّاسد کٌیذ تعذ اص سفتي تَ هشحلَ تعذ خْدکاس چک خْاُذ
ؽذ کَ ایي ًام کاستشی قاتل قثْل ُغت یا خیش .هعوْالً تا اضافَ کشدى یک عذد تَ اًتِا ًام کاستشی پزیشفتَ خْاُذ ؽذ!
 . 5دس قغوت  Confirm your password ّ Create a passwordکلمه عبور خْد سا ّاسد کٌیذ (سهض عثْسی کَ اًتخاب هی کٌیذ سا دس
اختیاس ُیچکظ قشاس ًذُیذ ،دس اًتخاب سهض عثْس اص حشّف ّ اعذاد اعتفادٍ کٌیذ تا سهض عثْستاى اهي تاؽذُ .وچٌیي ععی کٌیذ دس سهض
عثْستاى اص ًام خْدتاى ،ؽواسٍ ؽٌاعٌاهَ ّ هْاسد هؾاتَ اعتفادٍ ًکٌیذ چْى ًؾخیـ آًِا تشای دیگشاى آعاى اعت).
 . 6دس قغوت  Birthdayهاٍ ،سّص ّ عپظ عال تْلذ خْد سا تَ هیالدی اًتخاب کٌیذ.
 . 7دس قغوت  Mobile phoneکؾْس ّ ؽواسٍ تلفي ُوشاٍ خْد سا ّاسد کٌیذ (ایي قغوت اختیاسی اعت ّلی یکی اص تِتشیي ساٍ ُا
تشای جلْگیشی اص عْء اعتفادٍ دیگش افشاد اص اکاًت گْگلی ؽوا اعت ّ گْگل اص ؽواسٍ ؽوا تشای ُیچ کاس دیگشی اعتفادٍ ًوی کٌذ
ّ هي تَ ؽوا تْفیَ هی کٌن ؽواسٍ خْد سا ّاسد کٌیذ).
 . 8دس قغوت  Your current email addressؽوا تایذ یک ایویل اص خْد رکش کٌیذ ،اگش دس حال حاضش ایویل دیگشی داسیذ (جیویل،
ایویل یاُْ ،الیُْ ،ات هیل )… ،آًشا دس ایي قغوت رکش کٌیذ ،ایي ایویل تغیاس هِن اعت چشا کَ اگش سّصی سهض عثْس خْد سا فشاهْػ
کٌیذ ّ تَ گْگل اطالع تذُیذ ،سهض عثْس سا تَ ایي ایویل تشای ؽوا هی فشعتذ .پظ فقط اگش تَ ایویل خْد اطویٌاى داسیذ آًشا دس ایي
قغوت رکش کٌیذ .اها اگش اّلیي تاس اعت کَ ایویل هی عاصیذ ّ ایویل دیگشی ًذاسیذ ،ایي قغوت سا خالی تگزاسیذ.
ًوًَْ فشم پش ؽذٍ تا ایٌجای کاس:

 . 9دس قغوت  Prove you’re not a robotتایذ ثاتت کٌیذ کَ ستات ًیغتیذ! عثاستی سا کَ دس عکظ هی تیٌیذ عیٌاً دس کادس صیش آى تایپ
کٌیذ ایي عثاست دّ کلوَ ای اعت ّ تیي آى یک فافلَ ّجْد داسد ( .چشا کذ ُای اهٌیتی سا دس فشم ُای ایٌتشًتی هی تیٌین؟ )
 . 10دس قغوت  Locationکؾْسی کَ دس آى حضْس داسیذ سا تٌْیغیذ ّ .دس ًِایت قْاًیي اعتفادٍ اص عشّیظ ُای گْگل سا تا تیک داس
کشدى گضیٌَ  … I Agree to the Googleتپزیشیذ ّ .سّی  Next Stepتشای سفتي تَ هشحلَ تعذی کلیک کٌیذ.

 . 11دس ایٌجا هوکي اعت گْگل تشای اطویٌاى اص فحت ؽواسٍ تلفي ُوشاٍ ؽوا تا ؽوا تواط تگیشد .دس ایي فْست تعذ اص کلیک سّی
 Call my phone with verification codeگْگل تَ ؽوا صًگ خْاُذ صد ّ کذ اهٌیتی سا تَ فْست یک عذد تشای ؽوا هی گْیذ( .دقت
کٌیذ کَ گْگل یک تاس ایي کذ سا هثالً تَ فْست  five-zero-five-eight-six-sevenهی گْیذ ّ تعذ هی گْیذ  ّ Againاص دّتاسٍ آى سا تکشاس
هی کٌذ) تعذ اص ؽٌیذى ایي عذد ُا دس قغوت ّ verification codeاسد کٌیذ ّ سّی دکوَ  verifyکلیک کٌیذ.

 . 12پظ اص ایي هشحلَ ؽوا ّاسد هشحلَ  2هی ؽْیذ (!) دس ایي هشحلَ هی تْاًیذ عکظ خْد سا ُن اضافَ کٌیذ تا دس گْگل پالط ُن
فاحة عکظ تاؽیذ ّ ُن اکاًت گْگل ؽوا عکظ داس ؽْد .اگش توایلی تَ ایي کاس ًذاسیذ سّی دکوَ  Next Stepکلیک کٌیذ ّ اگش
هی خْاُیذ عکظ خْد سا آپلْد کٌیذ سّی گضیٌَ  ADD PROFILE PHOTOکلیک کٌیذ ّ عکظ خْد سا آپلْد کٌیذ!

جیویل تَ ؽوا خْػ آهذ خْاُذ گفت تعذ اص خْاًذى ساٌُوایی ُا ،تش سّی  Continue to Gmailکلیک کٌیذ تا تَ جیویل خْد تشّیذ.

جیویل ًْ هثاسک!

