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وارد سایت  www.gmail.comشوید.
صفحه زیر را مشاهده می کنید.
در صورت داشتن ، Accountآن را تایپ کرده و وارد ایمیل خود شود اما در صورت نداشتن  Accountبا زدن بر روی گزینه
 Create accountاقدام به ساختن  Accountخود کنید مطابق شکل زیر

سپس گزینه  For myselfرا بزنید مطابق شکل زیر

حال قسمت های
 : first nameاسم خود را وارد کنید
 : last nameفامیلی خود را وارد کنید
 : Usernameیوزری که با آن میخواهد وارد شوید(الزم به ذکر است باید کامل این قسمت را داشته باشید که در هنگام دوباره
وارد شدن به ایمیل خود از آن استفاده کنید بس در نگاهداری آن کوشا باشید).
 : Passwordکلمه عبور خود را وارد کنید( .الزم به ذکر است باید کامل این قسمت را داشته باشید که در هنگام دوباره وارد
شدن به ایمیل خود از آن استفاده کنید بس در نگاهداری آن کوشا باشید).
 : conflrme ،همان کلمه عبور که قبال وارد کردید دوباره وارد کنید.
سپس گزینه  Nextرا بزنید.

حال قسمت های به ترتیب پر کنید.
 : Phone numberشماره تلفن همراه خود بدون صفر وارد کنید.
 : Monthماه تولد خود بصورت میالدی وارد کنید.
 : Dayروز تولد خود را بصورت میالدی وارد کنید.
 : Yearسال تولد خود را بصورت میالدی وارد کنید.
 : Genderجنسیت خود را انتخاب کنید.
سپس گزینه  Nextرا بزنید.

سپس یک کد برای شماره شما ارسال می گردد و آن را وارد صفحه بعد کنید.

وارد صحفه زیر می شوید و گزینه  I agreeرا بزنید .مطابق شکل زیر

حال ساختن  Accountشما تمام شد و وارد ایمیل خود می شوید .مطابق شکل زیر
برای ارسال ایمیل روی گزینه  Composeرا بزنید مطابق شکل زیر

وارد صفحه زیر میشوید و گزینه ها به ترتیب پر کنید.
 -1آدرس ایمیل گیرنده را کامل در قسمت  1وارد کنید
-2موضوع خود را در قسمت  2وارد کنید.
-3توضیح خواص اگر خواستید بدهید در قسمت  3وارد کنید.
 -4اگر خواستید فایلی را ارسال کنید روی گزینه  4بزنید و فایل مورد نظر خود را که در سیستم شما قرار دارد انتخاب کنید و در
این قسمت قرار دهید(.همه نوع فایل می شوید انتخاب کنید  wordو  pdfو ).......
-5گزینه  Sendرا بزنید .

حال فایل شما برای ایمیل مورد نظر ارسال گرید.

برای خروج مطابق شکل زیر عمل کنید(.حتما پس از ارسال یا درفایت ایمیل مطابق شکل زیر از ایمیل خود خارج شوید).

حال شما ایمیل خود را دارید در صورت لزوم می توانید دوباره از آن استفاده کنید.و دیگر نیازی به رفتن به مراحل ساختن
 Accountندارید.

***** موفق و پیروز باشید *****

