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و نام YAHOOبراي استفاده از امكانات ايميل و كلمه عبور دريافت نمود ابتدا بايد در اين وب سايت ثبت نام . كاربري
و كلمه. اعالم مي شودنام كاربري همان آدرس ايميل است كه جهت ارتباط به افراد  نزدبايد عبور محرمانه مي باشد

و بوده تا خود فرد نام كه نامه هاي شما مي باشد خانهايميل مثل. استفاده شود ايميلتفاده از امكاناتاسجهت ورود
و كلمه عبور همان كاربري آن،آدرس . مي باشدكليد

در اين صفحه پنلي.مي شويم mail.yahoo.comسايت ابتدا وارد،YAHOOجهت ساختن ايميل در وب سايت
و ورود به محيط ايميل وجود دارد   Create Newدر قسمت پايين صفحه بر روي گزينه. جهت دسترسي

Account كليك مي نماييم .
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در. صفحه اي مطابق شكل زير مي شويم وارد در ادامه و در اين صفحه بايد اطالعات خواسته شده را تكميل

مطابق شكل(هر يك از گزينه ها در زير. كليك نماييمCREATE MY ACOUNT انتها بر روي گزينه 

.توضيح داده شده است)2شماره 

•Name :در قسمتFirst Name  و .نماييمي خود را وارد مي نام خانوادگ Last Nameنام

•Gender :آن و از كادر كشويي روبروي يا: Femaleبه معني جنسيت مي باشد و :  maleزن

.مرد را انتخاب مي نماييم

•Birthday: در قسمت. در اين قسمت تاريخ تولد خود را به ميالدي وارد مي نماييمSelect 

Month در قسمت ، در  Dayماه تولد و مي Yearقسمت روز تولد سال تولد خود را انتخاب

.نماييم 
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•Country :در اين قسمت نام كشور خود را انتخاب مي نماييم.

•Select an ID and Password: در اين گروه، نام كاربري)ID(و كلمه عبور خود را انتخاب

و غير. نماييممي و به صورت يكتا و معرف هر فرد و مشخص باشد نام كاربري بايد نامي معقول

و آدرس ايميل اختصاصي وجود دارد  تكراري مي باشد به اين معنا كه براي هر شخص نام كاربري

. كه تنها در دسترس خود او قرار دارد 

•Yahoo ID and Email  :و سپس براي اطمينان از اينكه نام كاربري خود را در اين قسمت وارد

.كليك مي نماييم  Checkشخص ديگري اين نام را انتخاب نكرده باشد بر روي دكمه

موفقيت آميز نمايش داده شد به اين معنا مي باشد كه نام انتخاب شده مورد پيغام سبز رنگچنانچه

و مي توانيم از آن استفاده كنيم نمايش داده شد به اين رقرمز رنگپيغام اخطاو چنانچه. تاييد است

و بايد نام ديگري اختيار نمود  معموالً به دليل زياد بودن كاربران. معناست كه اين نام تكراري است

و يا حروف Yahooايميل  و تكراري بودن نام هاي انتخاب شده در انتهاي نام با اضافه نمودن عدد

و يا خالصه نمودن نام كامل خود مي توا .ن نام يكتايي در اين وب سايت انتخاب نمود اضافه

، فهرستي از نام هاي Checkاز امكانات ديگر گزينه اين مي باشد كه با كليك بر روي كادر متني

و نام خانوادگي وارد شده در ابتداي صفحه مي باشد كه  پيشنهادي نمايش مي يابد كه متناسب با نام

و مي توان با انتخا ، نام كاربري يكتايي را براي ايميل خود غير تكراري بوده ب هر كدام از آن ها

.اختصاص داد
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6-Password :در اين قسمت كلمه عبور خود را تايپ نماييد .، حرف بوده،6حداقل تعداد حروف

و عالئم ديگر همچون  و اعداد استفاده _+@…ولي در جهت افزايش امنيت مي توان از تركيب حروف

آنپي. نمود  و از نشان دادن شنهاد مي گردد كلمه عبور خود را حتما در جايي مطمئن يادداشت كرده

.به ديگران جلوگيري نماييد 

7-Re-type Password  :در اين قسمت كلمه عبور خود را مجددا وارد نماييد.

•In case you forget your ID or password :ب ا در اين قسمت اطالعات خواسته شده را

و در ذهن بسپاريد زماني كه كلمه YAHOOاين اطالعات از طرف وب سايت. دقت وارد نموده

ايميلتان را به شما PASSWORDوIDعبور خود را فراموش نموديد از شما پرسيده مي شود تا 

.يادآوري كند

8-Alternate Email :آدرس چنانچه قبال. ورود اطالعات در اين قسمت اختياري مي باشد

و قابل استفاده مي باشد در اين قسمت وارد نماييد  در صورت فراموش. ايميلي داريد كه فعال
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، وب سايت ، كلمه Yahooنمودن كلمه عبور خود در آينده جهت فعال سازي مجدد ايميل شما

ست اين آدرس به منزله آدرس مطمئني. عبور ايميلتان را به اين آدرس ايميل ارسال خواهد نمود 

و در حكم اجازه ورود به ايميل شما مي باشد لذا از ورود آدرس ايميل افراد  كه توسط شما وارد شده

. ديگر در اين قسمت خودداري نماييد 

9-Sele���Q�e�3���1 وSele���Q�e�3���2 :تعدادي ، در كادر روبروي اين دو قسمت

آن. سئوال وجود دارد  و جوابي متناسب با آنرا در قسمت زير �����(يكي از آنها را انتخاب

���)e�(در. تايپ نماييد و همچون آدرس ايميل وارد شده و جوابها محرمانه مي باشد اين سئوال

و جوابي استفاده.د قسمت قبل به منزله راه ورود به ايميل شما مي باش پس پيشنهاد مي گردد از سئوال

و جوابها را به ذهن بسپاريد تا چنانچه. نماييد كه ديگران آن جواب را در مورد شما نمي دانند  سئواالت

حداقل. براي ورود به ايميل خود دچار مشكل شديد از آنها براي بازيابي كلمه عبور خود استفاده نماييد 

و پايين بايد غير تكراري باشند4جواب وارد شده  و جواب سئوال باال . حرف
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10-Type the Code Shown :كد كنترلي نمايش داده شده در كادر باالرا عينا در اين قسمت وارد

 نماييد
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.

.، اطالعات وارد شده را تاييد مي نماييم Create My Acountبا كليك برگزينه-11
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را. در صفحه بعد، خالصه اي از اطالعات وارد شده در صفحه قبل نمايش داده شده است اين اطالعات

و يادداشت نماييد  و آدرس ايميل شما در قسمت. مرور نشان داده  Yahoo ID and Emailنام كاربري

و ��nasimamiri،) شكل زير(در اين مثال. شده است  ����نام كاربري����54,��������

و وارد ���������با كليلك برروي دكمه. آدرس ايميل آن مي باشد ساختن ايميل به پايان رسيده

. محيط ايميل مي شويد 
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