
 Yahoo در چگونگی ايجاد صندوق پست الکترونيک

را باز کنيد  Yahooابتدا صفحٔه اصلی   
www.yahoo.com

کليک نمایيد  ) عضو شوید (  Sign Up بر روی بعد

رسش ها پاسخ دهيد و صفحٔه جديدی باز می شود و ياهو از شما می خواهد که برای عضويت به پ  
.آی دی و رمزی برای خود انتخاب نماييد  

١ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامايی 
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ
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https://edit.yahoo.com/registration?.intl=us&.pd=ym_ver%253D0%2526c%253D%2526ivt%253D%2526sg%253D&new=1&.done=http%3A//mail.yahoo.com&.src=ym&.v=0&.u=1k55ol95l3e21&partner=&.partner=&pkg=&stepid=&.p=&promo=&.last=


 
Tell us about yourself در باره خودتان بگوييد           -١

 

:My Name  نام من 
 Last name و نام خانوادگی  First nameدر خانه های مربوطه، نام    

ه کنيد، خود را با حروف انگليسی وارد کنيد، بهتر است از نامی مستعار استفاد    
 ، بهتر و چون در نامه هايی که به دوستانتان خواهيد نوشت اين نام خواهد آمد          

.است نامی محترم و با کالس انتخاب شود   
٢ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   

اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ

http://sites.google.com/site/goftogoy/y/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA.gif?attredirects=0


 یکی از Select Oneبا کليک روی چهار گوش آبی رنگ کنار 
 را انتخاب و روی آن Female مونث یا Male مذکردو حالت 

.کليک نمایيد
 :Birthdayتاریخ تولد 

 یکی از Select Monthبا کليک روی چهارگوش آبی رنگ کنار 
 یکی از Day روزدر خانٔه .  ها را انتخاب و کليک نمایيد ماه 

 باید مطابق Year سالروز های ماه را به عدد بنویسيد و در قسمت   
سال ميالدی سال تولد خود را بنویسيد و بهتر است سال تولدی    

.بزرگتر از هجده سال را برگزینيد

:I live in جايی که زندگی می کنم 
 کشور شما را تشخيص می دهد، اما می توانيد آنرا عوض   ياهو البته 

نمایيد 

 :Genderجنسيت    

٣ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



. کد پستی پنج رقمی خود یا هر عدد پنج رقمی دیگری را وارد کنيد  
 شما را نپذیرفت در قسمت  کد پستیبا اخطاری قرمز رنگياهو  اگر 

 یکی از کشورهایی که کد پستی I live in جايی که زندگی می کنم 
ندارند انتخاب کنيد مانند  

Afghanistan یا Aruba یا Iraq 

Select an ID and password آی دی و رمز عبوری را انتخاب کنيد   -٢

:Postal Code  کد پستی   

٤ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



آی دی و ايميل ياهو
 Yahoo! ID and Email :

و @  می باشد که همراه با عالمت هويت به معنای Identification مخفف IDآی دی 
 Yahoo! ID andدر جلوی .  ايميل شما را تشکيل خواهند داد yahoo.comعبارت  
Email    آی دی يا هويت يا  بايد کلمه يا عبارتی را انتخاب و وارد کنيد که از اين پس به عنوان 

کلمه يا عبارت انتخابی  . شناسه يا نام کاربری و قسمت اصلی ايميل شما شناخته خواهد شد  
و يا يک » _«درالين شما بايد متشکل از حروف انگليسی و يا حروف همراه اعداد يا عالمت آن    

باشد و حتما با يک حرف شروع شود و حروف بدون هيچگونه فاصله از هم    »  . « دات  
.نوشته شوند

کلمات  . عدد باشد   ٣٢حداکثر   و حداقل چهار    تعداد حروف و اعداد و عالمات انتخابی بايد        
 متوجه Checkبا کليک روی عالمت    . طوالنی تر يا دور از ذهن فورا انتخاب می شوند    

 يکی از چند آی دی می شويد که آی دی شما پذيرفته شده است و در غير اين صورت می توانيد 
 yahoo.comهمچنين با کليک روی چهارگوش آبی رنگ کنار     . پيشنهادی ياهو را برگزينيد 

 که امکان   rocketmail.com يا ymail.comمی توانيد يکی از ايميل های جديد ياهو  
در صورت انتخاب يکی   پذيرش آی دی کوتاه و زيبا تر در آنها بيشتر است را برگزينيد، گرچه 
. از اين دو در هنگام چت کردن بايد تمامی عبارت ايميل را وارد نماييد   

٥ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



 example@yahoo.comبا طی این مرحله شما دارای ایميلی مانند این        
در .  کنيدخواهيد شد که با آن می توانيد برای دوستانتان نامه بفرستيد و یا چت 

. همان آی دی انتخابی شماست   exampleاین مثال 

در انتخاب رمز عبور چند نکته را مد نظر داشته : Password  رمز عبور
 حرف باشد، فاصله ای  ٣٢کلمه یا عبارت انتخابی باید دارای شش الی  : باشيد

.بين حروف وجود نداشته نباشد، از نام و آی دی تان استفاده نکنيد 

 نسبت به بزرگی و کوچکی حروف انگليسی حساس است و اگر از  رمز عبور    
رحالت شکل بزرگ حروف استفاده کردید آنرا بياد داشته باشيد؛ کامپيوترتان د 

 .انگليسی نویسی باشد، یا اگر در حالت فارسی باشد  

این موضوع را مد نظر داشته باشيد  رمز عبور در هنگام وارد کردن      

٦ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



   
برای آنکه رمزی قوی و قابل اطمينان داشته باشيد از                   

ترکيبی از حروف و اعداد و عالیم و بزرگ و کوچک بودن                         
حروف بهره برید پيشنهاد می کنم عبارتی که از یاد نمی برید                      

 sardargomرا انتخاب ولی آنرا به انگليسی                  سردرگم   مانند    
 همان جا با تعداد خانه های سبز،              ياهو  . بنویسيد و بکار برید           

. را نشان تان خواهد داد         رمز عبور    ایمنی و استحکام            

رمز  Re-type Passwordدر خانٔه پایينی این قسمت              
عبور انتخابی خود را مجددا وارد نمایيد                 

٧ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



چنانچه آی دی يا رمز عبورتان از فراموش کرديد      -٣
 In case you forget your ID or password

می توانيد در صورت تمايل و در صورتی    :Alternate Emailايميل ديگر 
آی دی يا که ايميل ديگری داريد در اينجا آنرا بنويسيد تا در هنگام فراموشی،      

.رمز عبورتان به اين آدرس پست شود   
در هر مرحله يکی از پرسش ها  : Security Questionپرسش های ايمنی 

 پرسش ها فعال به ترتيب  .را انتخاب کنيد و در کادر زيرينش به آن پاسخ دهيد 
:عبارتند از

٨ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



  :پرسش های ايمنی شمارٔه يک 

نام دایی یا عموی عزیزتان، محل اولين دیدار با همسرتان، نام 
بزرگترین فرزند خواهر یا برادر پدر یا مادرتان، نام یا لقب دوران 

بچگی تان، نام بزرگترین دختر خواهر یا برادر تان، نام بزرگترین    
 پسر خواهر یا برادرتان، نام بهترین عمه یا خاله تان، محل گذران ماه

در صورت انتخاب پرسش  . عسلتان، نوشتن پرسش اختياری
کادر جدیدی بوجود     Type your question hereاختياری 

 Specify Your Questionمی  آید که باید در جلوی این کادر 
 به این  پاسخ خود را Your Answerپرسش خود و در جلوی 

.پرسش بنویسيد 

٩ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



:پرسش های ايمنی شمارٔه دو 
 نام محل گذران تابستان ها در کودکيتان، نام خانوادگی آموزگار محبوبتان،  

خانوادگی بهترین دوست دوران کودکی تان، محبوب ترین غذای دوران       
ید، شمارٔه کودکی تان، نام خانوادگی اولين مدیرتان، نام زایشگاهی که بدنيا آمد    

 پرواز هميشگی تان، نام خيابان دوران کودکی و رشدتان، نام تيم ورزشی  
ر جشن محبوبتان، نام اولين حيوان دست آموزتان، نام خانوادگی بهترین مرد د 

عروسی تان، نام خانوادگی ساقدوشتان در جشن عروسی تان، کتاب مورد     
ينمایی  عالقه تان، نام خانوادگی موسيقيدان محبوبتان، نام خانوادگی شخصيت س   
تتان، محبوب همٔه دوران هایتان، نوع اولين ماشينتان، نوع اولين موتورسيکل 

.نویسنده محبوبتان
جوابهای دلخواه را به حروف فارسی یا انگليسی   : Your Answer پاسخ شما

 باشند و به پرسش های انتخابی تان بدهيد، پاسخ ها باید حداقل دارای چهار حرف  
 آی دی   سعی کنيد پاسخی بدهيد که هرگز آنرا از یاد نمی برید تا در صورتی که  
یا رمز خود را فراموش کردید با این پاسخ دوباره آن را بدست آورید  

١٠ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



 را بدون توجه به بزرگی و کوچکی حروف در خانٔه  کد نشان داده شده   
 وارد کنيد Type the code shownجلوی 

 Try a new codeاگر قادر به تشخص کد نبوديد، با کليک روی نشانٔه    
.می توانيد کد ديگری را برای وارد کردن انتخاب کنيد   

 

١١ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ

http://sites.google.com/site/goftogoy/y/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF.gif?attredirects=0


موافقت خود را با شرايط ياهو   Do you agreeکليک روی خانٔه خالی چهار گوش کنار      
.اعالم نماييد   

اگر تمامی موارد را . کليک نماييد  Creat My Accountسپس روی حسابم را ايجاد کن    
ات شما از جمله درست پر گرده باشيد، ياهو در صفحٔه جديدی با نمايش گوشه ای از مشخص 

در غير اين صورت به . ايميل، روز تولد، پرسش و پاسخ های ايمنی به شما تبريک می گويد 
.درخواست ياهو قسمت های اشتباه را تصحيح نماييد  

. کليک نماييدContinue روی  Congratulationsبرای اتمام کار در صفحٔه تبريک   
 پس از لحظاتی   صفحٔه ياهو  در Yahoo! Mailبا قرار دادن نشانگر ماوس روی عبارت    

سوی ياهو برايتان   پنجرٔه صندوق پستی نمايان می شود و شما مالحظه می کنيد نامه ای از     
 وارد صندق پست الکترونيک خود    Yahoo! Mail با کليک روی   .فرستاده شده است 

می شويد

١٢ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ

http://m.www.yahoo.com/


 اطالعاتی در مورد  یاهو در پنجرٔه کوچکی به شما خير مقدم می گوید و می خواهد 
شما می توانيد با کليک روی  . ایميل و امکانات آن در اختيارتان قرار دهد

 I've used email before  این مرحله را رد کنيد.

: چت در ايميل   
 به مبادلٔه سریع پيامها با  مسنجر می توانيد بدون نياز به  صندوق پستی ياهو در 

.دوستانتان بپردازید

 در کيبوردتان کليک C را انتخاب کنيد یا روی حرف  Chat چت Newاز منوی  
.کنيد

 دوستتان را وارد کنيد و در قسمت پایين پيامتان را ايميل یا  آی دی Toدر جلوی  
. کليک کنيد و چت نوشتاری را آغاز نمایيد Sendبنویسيد و روی 

١٣ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



:  ميانبر   كليدهاي  
چك كردن ايميل ها       : Mكليد       

چك كردن همه ايميل ها          : Shift + Mكليدهاي 
جاري  )   Tab( بستن زبانه     :  Ctrl+ كليدهاي 

ارسال ايميل جديد      : Nكليد 
ارسال ايميل جديد در همان پنجره           : Shift + Nكليدهاي 

) Ctrl + Shift + Cهمچنين كليدهاي      (ايجاد يك چت جديد            : Cكليد 
پاسخگويي به ايميل        : Rكليد 
 قرار دارند   Toپاسخگويي به ايميل همه افرادي كه در قسمت                   : Aكليد 

Toپاسخگويي به ايميل همه افرادي كه در قسمت                     : Shift + Aكليدهاي 
 قرار دارند در پنجره جديد                                                                                                                  

ايميل )   Forward( جاع دادن    ر ا :  Fكليد 
١٤ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   

اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



:  ميانبر   كليدهاي  
ايميل در پنجره جديد      )   Forward( جاع دادن     ر ا : Shift + Fكليدهاي        

عالمت گذاري ايميل به عنوان خوانده شده                : Kكليد 
عالمت گذاري ايميل به عنوان خوانده نشده             : Shift + Kكليدهاي 

) Flag( نشانه گذاري ايميل       :  Lكليد 
برداشتن نشانه ايميل      : Shift + Lكليدهاي 

... ) ايميل ، مخاطبين و       (پاك كردن    : Deleteكليد 
) Ctrl + Pهمچنين كليدهاي       ( پرينت گرفتن  :  Pكليد 

) Draft( ذخيره كردن به عنوان پيش نويس           :  Ctrl + Sكليدهاي 
) Alt+ Sهمچنين كليدهاي       ( ارسال ايميل      : Ctrl + Enterكليدهاي 

نمايش يا عدم نمايش محتواي ايميل هاي دريافتي در قسمت پايين                         :  Vكليد 
 پوشه جاري                                                    

١٥ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ



:  ميانبر   كليدهاي  
ها از راست به چپ        Tabحركت بين   :  Ctrl[ +  كليدهاي 
ها از چپ به راست     Tabحركت بين    :  Ctrl] + كليدهاي 

باز كردن ايميل در     :) در ليست ايميل هاي دريافتي   (Enterكليد 
 پنجره جديد                                                                                                                                                                                                        

باز كردن صفحه ويرايش مخاطب           :) در ليست مخاطبين   (Enterكليد 
جستجوي كلمه يا عبارتي خاص در متن ايميل                    :  Ctrl + Fكليدهاي 

انتقال ايميل به يك پوشه       : Dكليد 
گسترش پنجره به صورت بيشترين ارتفاع         :  F11كليد 
بستن پنجره ايميل در حال مطالعه          :  Escكليد 

) هنگام باز بودن يك ايميل        ( ايميل بعدي     :  Ctrl. + كليدهاي 
) هنگام باز بودن يك ايميل       ( ايميل قبلي     :  Ctrl+ , كليدهاي 

١٦ واحد کامپيوتر دانشکده پرستاری و مامایی   
اروميه

بى
غر

ن 
جا

باي
ذر

آ


	چگونگی ایجاد صندوق پست الکترونیک در Yahoo
	 
	 
	 
	آی دی و ایمیل یاهو� Yahoo! ID and Email :
	 
	Slide Number 7
	�۳- چنانچه آی دی یا رمز عبورتان از فراموش کردید� In case you forget your ID or password�
	پرسشهای ایمنی شمارهٔ یک: 
	پرسشهای ایمنی شمارهٔ دو:
	کد نشان داده شده را بدون توجه به بزرگی و کوچکی حروف در خانهٔ جلوی Type the code shown  وارد کنید
	 
	Slide Number 13
	کلیدهای  میانبر :
	کلیدهای  میانبر :
	کلیدهای  میانبر :



