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 آموزش ثبت نام در ياهو

يكي از سايت هايي كه استفاده از آن به نحو فزاينده اي در كشور ما افزايش 

امكانات متعدد و رايگان اين سايت به . پيدا كرده است سايت ياهو مي باشد

صورتي است كه استفاده از آن را توسط كاربران اينترنت غيرقابل اجتناب 

 .نموده است

در . كانات بالقوه اين سايت ابتدا بايد در آن ثبت نام نمودبراي استفاده از ام

اين قسمت ما قصد داريم به بررسي روش ثبت نام در ياهو بپردازيم پس 

 .با ما همراه باشيد

 : شروع

 را در نوار www.yahoo.com ابتدا به اينترنت متصل گرديد و آدرس -۱

ه كليد فشار  را در صفحEnterآدرس مرورگر خود وارد كرده و كليد 

 .دهيد
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 در كنار عنوان سايت Email در صفحه وب ظاهر شده، به روي آيكون -۲

 .كليك كنيد

 جديد در سايت ياهو در Email براي ثبت نام و ساخت يك آدرس -۳

 كليك كنيد تا فرم Sign Up now بروي گزينه New user a I'mقسمت 

Welcom to YAHOOدر روي صفحه نمايش ظاهر گردد . 

 اين فرم شما مي توانيد از بين خدمات ويژه سايت ياهو گزينه مورد در

 !Free Yahooما در اين قسمت مي خواهيم از . نظرتان را انتخاب كنيد

Mail استفاده نمائيم به همين خاطر بروي لينك Sign up now كليك كنيد 

 .تا به مرحله بعد برويد

نيد از خدمات مختلف  شما مي تواFree Yahoo! Mailبا انتخاب : نكته

 . مگابايت فضاي اختصاصي استفاده نمائيد۴ و Yahooرايگان سايت 

 شما بايد Sign up for your Yahoo! ID with mail در فرم -۴

 كلمه اي را Yahoo! IDدر قسمت . مشخصات فردي خود را وارد نمائيد

  شما باشد را واردEmailكه مي خواهيد به عنوان نام كاربر و آدرس 
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 را انتخاب نمائيد Khosro _usمثالً در صورتي كه شما اسم (نمائيد 

 .) خواهد بودKhosro_us @Yahoo.com شما Emailآدرس 

 شما در Email براي محدود نمودن دسترسي افراد ديگر به صندوق -۵

Yahoo در قسمتPassword كلمه عبور مورد نظرتان را وارد كرده و 

 . مجدداً وارد نماييدRe-Type Passwordآن را در قسمت 

 حداالمكان سعي نمائيد از لغات و اعداد Passwordدر انتخاب : نكته

نامشخص استفاده نمائيد و از انتخاب اسامي مشخص مثل نام فرزند، تاريخ 

 .خودداري نمائيد زيرا به راحتي فاش مي گردد... تولد و

والي را  از منوي كشويي موجود سئSecurity Question در قسمت -۶

.  جواب آن را وارد نمائيدYour Answerانتخاب كرده و در قسمت 

 sصPet(منوي كشويي اين گزينه شامل سئواالتي مانند نام مستعار شما 

name ( اولين مدرسه)First School ( شخصيت برجسته داستان هاي

(، تيم ورزشي مورد عالقه شما )Chilhood hero(كودكانه شما 

Favorite Sports Team (در . و سئواالت ساده ديگري مي باشد
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صورتي كه رمز عبورتان را فراموش كرديد شما به سادگي مي توانيد با 

مراجعه به سايت ياهو و انتخاب سئوال و جواب انتخابي در اين قسمت به 

 .كلمه رمز خود دست يابيد

 روز و سال تولد را انتخاب و - به ترتيب ماهBirth day در قسمت -۷

 .رد نمائيدوا

 خود يا يكي از Email، آدرس Current Email در قسمت -۸

 .دوستانتان را وارد نمائيد

، )نام خانوادگي (Last Name) نام كوچك (First Name در قسمت -۹

Gender) از منوي كشويي . را وارد كنيد) جنسيتGender شما مي 

 .انتخاب كنيد) زن (Femaleو ) مرد (Maleتوانيد نوع جنسيت را از بين 

و ) زبان و كشور (Language & Contentفعالً اطالعات قسمت هاي 

Zip/Postal Code) را وارد ننمائيد) كدپستي و كد كشور. 

و ) عنوان (Titleو ) شغل و پيشه (Industry در قسمت هاي -۱۰

Pecialization) گزينه مورد نظرتان را از منوهاي مربوطه ) تخصص
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 .انتخاب كنيد

نانچه در ياهو ثبت نام نمائيد با توجه به موضوع مورد عالقه خود شما  چ-۱۱

در قسمت پايين فرم ثبت نام . مي توانيد اطالعات مختلف را دريافت كنيد

 .مي توانيد به سادگي عناوين مورد عالقه خود را انتخاب كنيد

 Enter the word as it is shown in the در قسمت -۱۲

boxbelowرار گرفته در قسمت شطرنجي را وارد نمائيد عين كلمه ق. 

 Submit this Form حاال براي رفتن به مرحله بعد بروي كليد -۱۳

 .كليك نمائيد

 در صورتي كه فرم مربوطه را به صورت كامل و بدون اشتباه پر كرده -۱۴

باشيد به مرحله بعد مي رويد ولي در غير اين صورت فرم ثبت نام مجدداً 

مثالً آدرس (و شما بايد قسمت هاي اشتباه و احياناً تكراري باز مي گردد 

Email ( در اين مرحله در قسمت . را مجدداً وارد كنيدResidence 

 كد كشور را Zip/ postal codeكشور محل سكونت و از منوي كشويي 

 . كليك كنيدSubmit This Formانتخاب نماييد و به روي كليد 
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) رت نبودن اشكالي در پر كردن فرم ثبت نامدر صو( پس از چند لحظه -۱۵

 . شما تأييد مي گرددID و Emailآدرس 

 با تشكر    كادر تحريريه

 


