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 ران مجله نت

 سیده فرزانه دارقیاسینویسنده: 

 

ساخت جیمیلراحل م  

 
 

 سرویس ایمیل اختصاصی گوگل که با نام جیمیل
) Gmail(شه، در حال حاضر پرطرفدارترین شناخته می

ره. جیمیل برای سرویس ایمیل جهان به شمار می
کاربران خود این امکان رو فراهم کرده که با حساب 

هایی مانند پلی استور، گوگل کاربری خود از قابلیت
ت گوگل استفاده کنن. درایو، گوگل کروم و سایر امکانا

های به طور کلی، شما برای استفاده از همه سرویس
گوگل )مثل گوگل درایو( باید یک جیمیل ایجاد کنید، 

که بتونید از بسیاری از امکانات گوشی حتی برای این
 نیاز دارید.  Gmail اندرویدی استفاده کنید هم به یک

 

  ساخت جیمیل

https://netran.net/mag/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84/
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شه، در حال حاضر پرطرفدارترین سرویس شناخته می (Gmail) سرویس ایمیل اختصاصی گوگل که با نام جیمیل
ره. جیمیل برای کاربران خود این امکان رو فراهم کرده که با حساب کاربری خود از ایمیل جهان به شمار می

ت گوگل استفاده کنن. به طور کلی، شما برای هایی مانند پلی استور، گوگل درایو، گوگل کروم و سایر امکاناقابلیت
که بتونید از های گوگل )مثل گوگل درایو( باید یک جیمیل ایجاد کنید، حتی برای ایناستفاده از همه سرویس

نیاز دارید. برای مثال، برای دانلود اپلیکیشن  Gmail بسیاری از امکانات گوشی اندرویدی استفاده کنید هم به یک
 .شی خودتون رو به یک جیمیل متصل کنیدباید گو( پلی گوگلPlay Google ) از

 .رو براتون بگیم. با ما همراه باشید جیمیل ساخت در این آموزش قصد داریم، مراحل گام به گام

ذاره و ، در اختیار شما میGoogle Photos و Gmail ،Google Drive سازی رایگان درگیگابایت فضای ذخیره 15گوگل 
 .ها رو حذف کنیددیگه نیازی نیست برای ایجاد فضای خالی، ایمیل

 :بریم سراغ ساخت اکانت جیمیل

 دبری گوگل به
راهنمایی بشید. البته  Gmail کلیک کنید تا به سایت Gmail ابتدا باید وارد سایت گوگل بشید، سپس روی برگه

 .هم برید جیمیل سایتوب تونید مستقیما بهمی

  

 
 لصفحه اصلی گوگ -1تصویر 

 دکنی کلیک account an Create روی

https://netran.net/mag/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84/
https://www.google.com/gmail/about/
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 .کلیک کنید Create an account ید رویدر قدم دوم، برای ساخت اکانت جیمیل با

  

 
 لصفحه اولیه ساخت جیمی -2تصویر 

 دکنی پر رو فرم
م و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره سری اطالعات اعم از نابرای ساخت حساب کاربری در گوگل، این شرکت یک

کاراکتره شامل حروف، اعداد و نماد، مکان و آدرس ایمیل قبلی رو از  8کاربری مد نظر، رمز عبور تلفن، جنسیت، نام
 .خوادشما می

ب شده. ده که این نام کاربری قبال انتخااگر نام کاربری که انتخاب کرده باشید، تکراری باشه، گوگل به شما پیام می
های پیشنهادی رو انتخاب کنید یا نام تونید یکی از نامده. شما میبعد از اون چند نام دیگه به شما پیشنهاد می

 .کاربری جدیدی رو وارد کنید. در این صورت، بعضی از اطالعات اعم از رمز عبور رو دوباره باید وارد کنید

 

 صفحه ورود اطالعات -3تصویر 
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 دکنی وارد رو شخصی اطالعات

یک فیلد اختیاری هست.  Recovery email address در فیلد اول باید شماره تلفن خود رو وارد کنید. فیلد دوم یعنی
تونید در این فیلد بنویسید. اگر رمز عبورتون رو فراموش کنید، با استفاده از ای دارید میکه ایمیل دیگهدر صورتی

عبارتی بازیابی کنید. فیلدهای بعدی هم تون رو تغییر بدید یا بهتونید رمز عبورشماره تلفن و ایمیل بازیابی می
 .کلیک کنید Next تاریخ تولد و جنسیت شماست. حاال بر روی

 
 یوارد کردن مشخصات شخص -4تصویر 

 لجیمی هایسیاست با موافقت

شه. ها اینه که اطالعات شما ذخیره میی این سیاستده. خالصههای جیمیل رو نشون میتوی این صفحه سیاست
ی نشون داده هایآوری شده، به شما آگهیتون هستید، طبق اطالعاتی که ازتون جمعممکنه در زمانی که در جیمیل

 .ای جز تایید این صفحه نداریدبشه. در کل، برای ساخت ایمیل از این شرکت، چاره
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 لهای جیمیسیاست -5تصویر 

 لجیمی اکانت به ورود

 .شیدتون می، وارد حساب کاربری جیمیلI agree یبعد از کلیک روی دکمه
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 لمیحساب کاربری جی -6تصویر 

ای به معنی اینه که بعد تون فعال کنید. تایید دو مرحلهای رو در اکانتبهتره برای باال بردن امنیت، تایید دو مرحله
تون شه که باید اونو هم وارد کنید تا به اکانتی عبورتون، یک کد هم به شماره شما پیامک میاز وارد کردن کلمه

 .دسترسی داشته باشید

 رآخ حرف

کنیم. توی این مطلب، ساخت جیمیل رو قدم به ت ایمیل، خیلی از ماها سرویس جیمیل رو انتخاب میبرای ساخ
گیره. پس قدم براتون گفتیم. جیمیل امکانات زیادی مانند گوگل درایو داره که امروزه خیلی مورد استفاده قرار می

های گوگل رو که جیمیل رو ساختید، سرویسبهتره هر کدوم از ما یک اکانت جیمیل داشته باشه. حتما بعد از این
 .افزار رو در نظر گرفتهامتحان کنید، چون گوگل برای هر نیاز شما یک سرویس و نرم

 


