
  به نام خدا

 ( www.Gmail.com ) ديل شوي ميت جيوارد سا -۱

 .ديبرو يد تا به مرحله اصلييک نمايکل  Create an account  گزينهيبر رو -٢

 

 :ديينماتکميل اطالعات خواسته شده را   -۳

 



 . دي را وارد کنيدر کادر اول نام و نام خانوادگ – ۳-۱

 . ديي وارد نما،دي که قصد ساختنش را داريل دلخواهيميآدرس ا در کادر دوم – ۳-۲

  .ديد از کاراکترهم استفاده کني کنيسع. ديت وارد کنيبا امن ن وئ مطميادر سوم و چهارم رمز عبوردر ک – ۳-۳

 .  باشنديکساند يرمز کادر سوم و چهارم با: توجه

 . دييخ تولد خود را انتخاب نمايدر کادر پنجم تار – ۳-۴

  .دييت خود را انتخاب نمايدر کادر ششم جنس – ۳-۵

 Female=      زنMale= مرد 

نشان دهنده موقعيت زمان ين پرچم کشور عزيد و همچنيل خود را وارد نمايدر کادر هفتم شماره موبا – ۳-۶

 .جغرافيايي شماست

نجا وارد کرده تا در يد در ايتوانيد ، ميس دهنده ها داريسرو ري از سايليمياگر آدرس ا  در کادر هشتم – ۳-۷

 .ديل با شما ارتباط برقرار نمايمين ايبا ا  گوگل ، هنگام بروز مشکل

 . ديير وارد نماين تصوي را عيتيکد امن – ۳-۸

 . ميکن يزمان را انتخاب مي ها کشور عزيرانيما ا. د يت خود را انتخاب کنيموقع – ۳-۹

 . ديکت عالمت بزنير را با تينه زيد دو تا گزيدر ضمن با

 . دييک نمايکل  Next step يو در آخر بر رو – ۳-۱۰

ک يکل Add Profile Photo يد بر رويل خود بچسپانيميا د عکس خود را بهيخواهي ک ميدر صورت -۴

 . دييک نمايکل Next step يبر رو نصورتير ايدر غ. د يکن

 



 . ديل خود وارد شويميد تا به جييک نمايکل Continue Gmail ين مرحله بر رويدر آخر -۵

 

نصورت بر ير ايشود و در غيل ميميد خود به خود وارد جيکنيم  که از اتصاالت پر سرعت استفادهيدر صورت -۶

 .  شوديي رو نمايلد تا به صورت معموييک نمايکل Load Basic Html يرو

 

  

  

  ديروز باشيموفق و پ

  احسان بيات

  د هدففن يار دبيرستان غيردولتی هوشمن


