ثبت نام
بشاي استفبدُ اص سشٍيس پست الكتشًٍيك ضوب ًيبص بِ ثبت ًبم داسيذ .بشاي استفبدُ اص سشٍيس پست الكتشًٍيك چبپبس هي ببيست ضوب ابتذا بِ آدسس
ايٌتشًتي آى  Chmail.irهشاجؼِ ًوبييذ ٍ سپس ٍاسد لسوت ثبت ًبم ضَيذ (بب فلص دس ضكل ريل هطخص ضذُ است).

(صفحه ي ورود به چاپار)

صفحِ ايجبد حسبة کبسبشي داساي بخص ّبي هختلفي هي ببضذ ،کِ دس تصَيش ريل لببل هطبّذُ است:

(صفحه ي ثبت نام)

 نامً :بم خَد سا دس ايي بخص بِ صَست فبسسي يب اًگليسي ٍاسد ًوبييذ.
 نام خانوادگیً :بم خبًَادگي خَد سا دس ايي بخص بِ صَست فبسسي يب اًگليسي ٍاسد ًوبييذ.
 نام نمایشی :ايي ًبمً ،بهي هي ببضذ کِ دس ًبهِ ّبي اسسبلي ضوب بِ ػٌَاى فشستٌذُ ًوبيص دادُ هي ضَد ٍ دس صفحِ اصلي پست الكتشًٍيك
ًيض بِ ًوبيص دس هي آيذ (دس ضكل ريل بب فلص هطخص ضذُ است).

 نام کاربريّ :وبى آدسس پست الكتشًٍيك ضوب هي ببضذ ،کِ ببيذ بيطتش اص  4حشف بَدُ ٍ بِ صَست اًگليسي ببضذ .ضوب هيتَاًيذ بشاي
حصَل اعويٌبى اص هَجَديت ايي آدسس پست الكتشًٍيك بش سٍي "بشسسي ًبم کبسبشي" کليك ًوَدُ تب اص ػذم ٍجَد ًبهي هطببِ هغلغ ضَيذ
(آدسس پست الكتشًٍيك ضوب دس ًْبيت بِ صَست ******@chmail.irهي ببضذ).
 نكته :بشاي اًتخبة ًبم کبسبشي دلت ًوبييذ ،چَى بب اتوبم ثبت ًبمً ،بم کبسبشي (آدسس پست الكتشًٍيك) ضوب لببل تغييش ًوي ببضذ.

 کلمه عبور :ايي لسوت هشبَط بِ ٍاسد کشدى سهض ػبَس ضوب بشاي ٍسٍد بِ پست الكتشًٍيك هي ببضذ کِ ،ببيذ دٍببس ٍاسد ضَد .ايي سهض هي تَاًذ
ّش ًَع کبساکتشي سا ضبهل ضَد .حذالل تؼذاد کبساکتش کلوِ ػبَس ببيذ  6حشف ببضذ (بشاي اهٌيت ببالتش سؼي ًوبييذ اص کلوِ ػبَس سبدُ استفبدُ
ًكٌيذ ٍ اص کبساکتشّبي ػذدي ٍ حشٍف بضسگ ٍ کَچك ٍ  ...استفبدُ ًوبييذ).

 تكرار کلمه عبور :بشاي جلَگيشي اص خغبي سَْي دس ٍاسد ًوَدى کلوِ ػبَس ،کلوِ ػبَس خَد سا دٍببسُ دس ايي بخص ٍاسد ًوَدُ تب اص صحت
دسستي کلوِ ػبَس هغوئي ضَيذ.

 استان ً :بم استبى هحل سكًَت خَد سا دس ايي بخص ٍاسد ًوبييذ (تكويل ايي بخص اجببسي ًوي ببضذ).
 آدرس پست الكترونیک پشتیبان :سٍش اٍل ببصيببي کلوِ ػبَس هي ببضذ ،کِ بب ٍاسد ًوَدى آدسس پست الكتشًٍيك هَسد اػتوبد خَد
هيتَاًيذ دس صَست فشاهَضي کلوِ ػبَس ،بب هشاجؼِ بِ بخص "بازیابی کلمه عبور"(ضكل ريل) ٍ دس خَاست اسسبل کلوِ ػبَس بِ پست
الكتشًٍيك هزکَس ،کلوِ ػبَس خَد سا ببصيببي ًوبييذ.

 پرسش امنیتی :سٍش دٍم ببصيببي کلوِ ػبَس هي ببضذ .دس ايي سٍش ضوب بشاي ايٌكِ َّيت خَد سا بشاي چبپبس دس هَالغ ضشٍسي (هبًٌذ
فشاهَش ًوَدى کلوِ ػبَس) احشاص ًوبييذ ،هي ببيست يكي اص سئَاالت ايي بخص سا اًتخبة ٍ بِ آى پبسخ دّيذ .جْت اًتخبة سئَال ٍ پبسخ
خَد بِ خَبي دلت ًوبييذ ،چشاکِ دس صَست فشاهَضي کلوِ ػبَستبى بب ٍسٍد بِ بخص "بازیابی کلمه عبور" ٍ پبسخ بِ سئَال هزکَس
هيتَاًيذ کلوِ ػبَس خَد سا ببصيببي ًوبييذ.

(بازیابی کلمه عبور)
 عبارت امنیتی :کبساکتشّبي هَجَد دس کبدس ببال(دس ضكل ريل بب فلص هطخص ضذُ است) سا دس ايي بخص ٍاسد ًوبييذ .ايي بخص بشاي ايي
هي ببضذ کِ بِ سيستن ًطبى دّذ کِ کبسبش ٍالؼي بشاي اػوبل تغييش الذام ًوَدُ است ( تبييذ کشدى َّيت کبسبشي).

 توافق نامه :بب کليك بش سٍي ػببست "ضشايظ استفبدُ اص سشٍيس سا هي پزيشم" ضوب هيتَاًيذ تَافك ًبهِ هَجَد دس سبيت چبپبس سا بشاي
ػضَيت بِ ايي هجوَػِ خَاًذُ ٍ تبييذ ًوبييذ .ضوب بب تيك صدى ايي تَافمٌبهِ ،ضشايظ فَق سا لبَل ًوَدُ ٍ بشاي تكويل ثبت ًبم آهبدُ هي
ضَيذ (پزيشش ايي بخص بشاي استفبدُ اص سشٍيس ّبي چبپبس اجباري هي ببضذ).

 ثبت نام کاربر جدید  :دس پبيبى ضوب بش سٍي ثبت ًبم کبسبش جذيذ کليك ًوَدُ ٍ بب هطبّذُ پيبم خَش آهذ گَيي (ضكل پبييي) هيتَاًيذ بِ
صفحِ ٍسٍد بِ پست الكتشًٍيك چبپبس سفتِ ٍ بب ٍاسد ًوَدى آدسس ًبم کبسبشي ٍ کلوِ ػبَس سبختِ ضذُ ،بِ پست الكتشًٍيك خَد ٍاسد ضَيذ.

(صفحه ي پایان ثبت نام)

 نكته :هطخصبت فشدي ،پشسص اهٌيتي ٍ آدسس پست الكتشًٍيك پطتيببى ،بؼذ اص ثبت ًبم ًيض لببل اصالح هي ببضذ .بشاي اعالػبت بيطتش بشاي
ٍيشايص ايي اعالػبت ،بِ ساٌّوبي بخص تٌظيوبت پست الكتشًٍيك چبپبس هشاجؼِ فشهبييذ.

