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 Create an accountسپس در صفحٔه باز شده بر روی      
کليک نمایيد        
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 جلوي ٔنام و در خانه First name جلوي ٔ جديد در خانه ٔدر صفحه
 Last name     نام خانوادگي واقعي يا مستعار خود را به انگليسي يا

كلمه  Desired Login Name جلوي ٔفارسي وارد نماييد و در خانه
 يا عبارت دلخواه خود را به انگليسي وارد نماييد

تان  ري اين كلمه يا عبارت كه بزودي بخشي از ايميل و يا شناسه يا نام كارب 
Username  تركيبي از نام و نام  تواند نام شما   خواهد شد، مي ،

اين كلمه .  خانوادگي و يا هر كلمه و عبارت با يا بدون معني ديگري باشد 
باشد، ولي » .«تواند تركيبي از حروف يا حروف و اعداد و يك نقطه    مي

بايد شش الي سي حرف يا حرف و عدد داشته باشد و با حرف يا عدد شروع   
.شود 

٣ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه
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ن 
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باي
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آ



 گوگل كلمه پيشنهادياگر check availabilityروي بر با كليك 
و يا در صورتي كه اين كلمه را كسي  is availableپذيرد بشما را 

، با عبارت پيش از شما به كار گرفته باشد
 is not available, but the following user name are 

توانيد يكي از آنها را    كند كه مي   كلمات ديگري را به شما پيشنهاد مي 
با پذيرش  . اي را مجددا پيشنهاد و آزمايش كنيد   تازهٔبرگزينيد و يا كلمه 

 username@gmail.com، ايميل شما به صورت     نهايي اين كلمه
باشد   انتخابي شما مئ همان كلمهusernameخواهد شد كه در آن 

٤ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه
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 پسورد باید رمز عبور Choose a passwordدر خانٔه جلوی  
 Re-enter passwordانتخابی خود را بنویسيد و در خانٔه جلوی     

.همين رمز را مجددا وارد نمایيد  

 دارای هشت حرف و یا ترکيبی از حروف  حداقلرمز انتخابی شما باید  
و اعداد و عالئم باشد ، رمز عبور نسبت به کوچک و بزرگی حروف   

حساس می باشد، پس موقع انتخاب یا وارد نمودن رمز به وضعيت دکمٔه   
Caps Lock      در صفحٔه کليدتان توجه نمایيد، همچنين صفحٔه کليد را

برای . در حالت انگليسی قرار دهيد تا بعد با مشکلی مواجه نشوید 
داشتن رمزی قوی و ایمن از ترکيب حروف و عالیم و اعداد و بزرگی  

 و و کوچکی آنها استفاده نمایيد، در انتخاب رمز از نام و نام خانوادگی  
شناسه کاربری و روز تولد و امثال آن پرهيز نمایيد 

٥ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه
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 بپرهيزید، از qwert و حروف چون ١٢٣٤از قراردادن پشت سرهم اعداد چون     
 اجتناب کنيد، می توانيد عبارتی را که فراموش  aa11تکرار حروف و اعداد چون  

 بکار برید، هرگز shabishirinرا به انگليسی شبی شيرین نخواهيد کرد مانند 
د و در رمز عبور خود را در جایی یادداشت نکنيد، به کسی نگویيد، ایميل نکني 

 قدرت و امنيت Password strengthخط . فواصل معين آنرا عوض نمایيد  
به معنای انتخاب   Strongرمز تان را به شما نشان خواهد داد، و نشانٔه سبز رنگ 

.رمزی مستحکم و قوی از طرف شماست   

محل های در صورتيکه افراد دیگری از کامپيوترتان استفاده می نمایند و یا در   
عمومی از کامپيوتر بهره می برید عالمت کنار 

 Remember me on this computer 
 ، در غير اینصورت کامپيوترتان رمز و شناسٔه شما را در را با کليک کردن بر دارید

.خاطر خواهد داشت 

٦ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه
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ایتان ایجاد  ، تاریخچه ای از تمامی وبگردی  گوگل در صورتيکه مایل باشيد
 ، در صورتيکه فعال نياری به این مورد می کند و در دسترستان می گذارد  

 .را با کليک کردن بردارید  Enable Web History ، عالمت کنار  نمی بيند

 

٧ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
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.  بدهيدیکی از پرسشهای ایمنی را انتخاب و پاسخی به آن به انگليسی یا فارسی 
در صورتی که رمز خود را فراموش نمایيد، گوگل همين سئوال را از شما  

ر خود را خواهد پرسيد و شما باید همين پاسخ را به آن بدهيد تا مجددا رمز عبو 
، شماره کارت کتابخانه ، شماره پرواز پرسش ها فعال بترتيب . دریافت نمایيد

است، پاسخی  پرسش اختياری و یک نام اولين آموزگار تان و اولين شماره تلفن  
.بدهيد که فراموش نخواهيد کرد

٨ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
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وارد نمایيد تا در صورتيکه ایميل دیگری داشته باشيد، می توانيد آنرا در کادر باال   
 .ل نمایددر هنگاميکه رمز خود را فراموش نمودید گوگل آنرا به این ایميل ارسا 

٩ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه
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باي
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آ
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یيد و در خانٔه در خانٔه باالیی نام کشور شما نوشته شده که می توانيد آنرا عوض نما 
.پایينی کلمٔه به نمایش در آمده را وارد نمایيد

موافقت خود را  I accept. Create my accountبا کليک روی عبارت  
.با شرایط گوگل اعالم نمایيد تا گوگل اشتراک شما را ایجاد نماید 

١٠ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ
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ايجاد اعتبار واشتراک در گوگل فارسی با ايميلی ديگر        
بروید و با //:google.com/intl/fahttpبه این نشانی صفحٔه فارسی گوگل  شما می توانيد به 

به صفحٔه کامال  همين حاال يک حساب کاربری ايجاد کنيد     در صفحٔه بعد روی ، ورودکليک روی 
یس دیگری چون یاهو فارسی شده ایجاد اعتبار در گوگل بروید و با وارد کردن ایميل هر سرو   

.مشترک گوگل شوید تا به همٔه امکانات گوگل دسترسی داشته باشيد  
 و اگر نشد از اینجا را از سایت گوگل در  Google Talkمی توانيد گوگل تاک  چت کردن برای 
و نيز از داخل iGoogleبرای چت می توانيد از صفحٔه  .  دانلود کنيداینجا   در Filehippoسایت 

صندوق پستی جيميل برای اینکار استفاده نمایيد     

 از طریق صندوق پستی نصب افزونه ایشما می توانيد با دوستان خود عالوه بر چت نوشتاری با     
.جيميل چت صوتی و تصویری بنمایيد  

١١ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ
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:   تك ميانبر   كليدهاي  
،  بزنيد را Shift+C در صورتي كه كليد         .Composeايجاد      : Cكليد 

.   شود  اي جديد باز مي         در پنجره   Compose   پنجره                                                
    اي كه       ي جستجو با نوشتن كلمه           در جعبه  .جستجو در ايميل       : /كليد 

 .خواهيد جستجو كنيد        مي                                               
  . جديد  Conversationرفتن به قسمت      : Kكليد 
  . قديم Conversationرفتن به قسمت      :  Jكليد 
  . بعدي  )  پيام(ايميل   : Nكليد 
  . قبلي )   پيام(ايميل   :  Pكليد 
  .كند هاي شما را باز مي          Conversation  .باز كردن   :Enter يا Oكليد 

  .  باشد  Collapses يا    Expandsحال چه در حالت       
 .Conversationبازگشت به ليست     : Uكليد 

١٢ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
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باي
ذر

آ



آرشيو ايميل       آنچه را كه در حال ديدن آن هستيد را به قسمت                  . آرشيو  :Yكليد 
. فرستد  شما مي                                             

 براي آنكه آن را بخواهيد پاك، آرشيو و              .Conversationانتخاب     :Xكليد  
  .كارهاي از اين نوع كنيد                                               

  .Conversationدار كردن پيام يا        ستاره   :  Sكليد 
 .Conversationگزارش دادن اسپم بودن يك پيام يا              : ! كليد 
 را بزنيد  Shift+R در صورتي كه كليد         .به پيام  )  Reply( جواب دادن     : Rكليد 

  . شود  اي جديد باز مي        ي جواب دادن در پنجره        ، پنجره                                     
 در صورتي كه از كليدهاي          .) Reply All( جواب دادن به همه         : Aكليد 

                                    Shift+A     ي     استفاده كنيد، پنجرهReply All  اي جديد باز        در پنجره
  . شود   مي                                     

 استفاده كنيد،    Shift+F در صورتي كه از كليدهاي           .فوروارد كردن     :  Fكليد 
  . شود  اي جديد باز مي        ي فوروارد در پنجره          پنجره                                    

.خارج شدن          :  Escكليد 

  : تك ميانبر   كليدهاي  

١٣ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
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باي
ذر

آ



  : تركيبي  ميانبر  كليدهاي
Tab  سپس Enter :     فرستادن پيام. 

  Y سپس O:     آرشيو كردنConversation و رفتن به Conversationبعدي .  
G سپس A:    رفتن به قسمتAll Mail .

G سپس S  :     رفتن به قسمتStarred . 

G سپس C  :     رفتن به قسمتContacts . 

G سپس D:    رفتن به قسمتDraft . 

G سپس I :     رفتن به قسمتInbox  .
١٤ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   

اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
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آ
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