
کی وارد لین از جی میل استفاده کنند براي فعال سازي: قبل از اینکه در سایت ثبت نام کنید  فقط مخصوص کسانی که می خواهند
خود حالت کاربري خود را بر روي امنیت کم قرار دهید تا  که در فایل پیوست شده است بروید و پس از ورود به کاربري جی میل

ثبت نام در سایت باید به صفحه اول مودل دانشگاه بروید و  براي .فعال سازي به ایمیل شما ارسال شود پس از ثبت نام لینک
 نام در سایت دارد که لینک فعال سازي را به ایمیل شما ارسال می کند گزینه اي براي ثبت

 
 

  

  قبل ثبت نام با جی میل:

که در براي اینبراي ثبت نام با ایمیل غیر جی میل مشکلی نخواهید داشت احتماال ولی قبل ثبت نام در سایت 
ابتدا به جی میل خود وارد  ثبت نام) قبل ثبت نام  در هنگام( جی میل لینک فعال ساز مودل را دریافت کنید

داخل سایت زیر بروید و گزینه روشن  (قبل آن دسترسی ندارید)و پس از وارد شدن به جی میل خود شوید 
 کردن 

Less secure 

 روشن کنید

https://myaccount.google.com/lesssecureapps 

 

در هر صورت اگر بعد از ثبت نام لینک فعال سازي به ایمیل شما ارسال نشد به استاد خود (در صورتی 
  .مراجعه کنید) و در غیر اینصورت به مدیر سایت براي تایید فعال سازي ثبت نام  دسترسی

  

ر دپس از آن (فیلم نحوه ثبت نام در سایت قرار داده شده است) شما باید اول در سایت ثبت نام کنید  :نکته
ثبت نام خودکار آنها فعال است (که توسط استاد درس فعال می شود) می توانید ثبت نام کنید در  درسهایی که

د. را بگیری به هر درس دورا داشته باشید که از استاد درس باید پسورد ور براي آن درس صورتی که پسورد ورود
کوچک است که در صورت  در کنار اسم درس یک باکسبراي تشخیص خود کار بودن ثبت نام براي هر درس (

  فعال بودن ثبت نام خودکار آن را مشاهده می کنید.)

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

