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حظبة کبرثزی ایویل ّی اطت.  تزیي رخذادُبیی کَ هوکي اطت در فضبی آًالیي ثزای ُز کبرثزی رّی دُذ، ُک ػذى اس ثذ یکی
ُبیی اطت کَ ثب ًبم کبرثزی ایویل خْد در  طبیت ُب ّ ّة هْضْع درثبرٍ ثزًبهَ رّد، ًظز اس اطالػبتی کَ اس ایي راٍ ثَ طزلت هی صزف

 تْاى اًجبم داد؟ کبرُبیی هی چَ ایویل ُک ػذ،  ی خظبرت چٌذیي ثزاثزی؛ اهب اگز حظبة کٌیذ؛ ایي یؼٌ فؼبلیت هی ُب آى
 

آى ػجبرت اطت اس: دسدیذٍ    کوتزیي خظبرتی جذی اطت کَ ، ثزای ُوَ کبرثزاى، ایویل ثزای کبرثزاى گْگل ػذى حظبة کبرثزی  ُک

ّ ثَ خطز افتبدى ّجَِ ّ ػخصیت ػوبطت. کبفی  ي ُْیت ثَ طزلت رفت تزیي خطز آى ػذى ثخغ هِوی اس اطالػبت کبرثز ّ هِن

 .هٌبطت ثزای دّطتبى ػوب ثفزطتذ ُبی ًب ایویل ُکز،  اطت، تصْر کٌیذ کَ

 

اطالػبت  افشارُبی اهٌیتی ثیغ اس ُویؼَ در راٍ ًگِذاری اس ثبػٌذ ّ ثب ایٌکَ اکٌْى ًزم ُزچٌذ کبرثزاى ثبیذ در ایي سهیٌَ، ثظیبر ُؼیبر

ایویل ػوب ُک ػذ،  ًیظت. در ًتیجَ اگز حظبة کبرثزی  لٌذ، ایي اهز هْردی اطت کَ احتوبل ّلْع ثزای ُیچ کبرثزی صفزکبرثزاى فؼب

  آى اًجبم داد؟ تْاى ثزای ثبسیبثی چَ کبرُبیی هی

 

الذاهبت در خصْؽ  دُین؛ اهب کلیت هطبلت ّ السم در ایي ثبرٍ را تْضیح هی  هیل ّ کبرُبی در ایي گشارع، هْردی ُک ػذى حظبة جی

 .کبرثزی دیگزی ًیش صبدق اطت ُز حظبة

 
ُبی  ایویلی هجٌی ثز اًجبم فؼبلیت  ایٌکَ گْگل  ُبی ثظیبری ُظت؛ ػوب ُک ػذٍ، راٍ  هیل گفت، ثزای دریبفتي ایٌکَ حظبة جی ثبیذ

 ػبدی حظبة کبرثزی خْد ُبی غیز خیلی طبدٍ ثَ طزیمی هتْجَ فؼبلیت خْد فزطتذ ّ یب  در حظبة کبرثزی ػوب هی  هؼکْک
طبدگی ثذّى جلت  دیگزی ثزای اطتفبدٍ یک ُکز اس حظبة کبرثزی ػوب ّجْد دارد؛ ثزخی ثَ  ُبی هتفبّت راٍ ػْیذ. الجتَ هی

تزیي طٌبریْ، الذام ثَ تغییز گذرّاژٍ ّ طزلت  ّ ثزخی در ثذ  کٌذ اطالػبت ػوب را دسدیذٍ ّ اس حظبة کبرثزی ػوب اطتفبدٍ هی تْجَ، 
 .اطت در ُز صْرت، اگز هتْجَ ُک ػذى حظبة کبرثزی خْد ػذیذ، اًجبم کبرُبی سیز ضزّری کٌٌذ کَ ُْیت کبرثزاى هی

 

 یافتو در صورتی کو رمش حساب کاربزی بو دست ىکز تغییز

 

طز ّ صذا ثَ کبر خْد اداهَ  کبرثزی ّ ثزای جلْگیزی اس جلت تْجَ کبرثز، ثی ُب ثذّى تغییز رهش حظبة در ثظیبری اس هْارد، ُکز

اس جولَ ایویل دّم ّ ػوبرٍ تلفي  ّلی ثَ ًذرت ًیش ُکز الذام ثَ تغییز گذرّاژٍ ّ ُوچٌیي طبیز اطالػبت ثزای ثبسیبثی آى دٌُذ، هی

گْگل اس ػوب درخْاطت تبریخ دلیك ایجبد حظبة هؼکل اطت، سیزا  کٌذ. در ایي گًَْ هْالغ، ثبسیبثی رهش ػجْر ثظیبر هی

فزطتبدٍ ّ حبّی  خبطز طپزدى آى، تمزیجب ًبهوکي اطت، هگز ایٌکَ اس ایویل اّلی کَ گْگل ثزای حظبة ػوب کٌذ کَ ثَ هی کبرثزی 

  .اطالػبت حظبة کبرثزی اطت، ًظخَ پؼتیجبى داػتَ ثبػیذ

 

  I don» t knowثَ لیٌک سیز رفتَ ّ گشیٌَ ثَ تٌِبیی کزدٍ کَ در ایي حبلت، کبفی اطت  ٍتزیي حبلت، ُکز الذام ثَ تغییز گذرّاژ در طبدٍ

my password آدرص درطت ثبػذ، گذرّاژٍ جذیذ را ثَ آدرص  کٌذ ّ اگز ایي را ثزگشیٌیذ. گْگل اس ػوب درخْاطت ّرّد ایویل دّم را هی

 .فزطتذ هی ایویل دّم ػوب

https://www.google.com/accounts/recovery/?&hl=en&rd=1 



 
   تْاًیذ هطوئي ػْیذ ایویلی دریبفت ًکزدیذ، هی اگز پض اس چٌذیي ثبر آسهبیغ ثزای دریبفت اطالػبت ثز رّی حظبة کبرثزی دّم خْد، اهب

  .کبرثزی دّم کزدٍ اطت ُکز الذام ثَ پبک کزدى یب تغییز حظبة
 

ػوب  هزاجؼَ کزد ّ گْگل را در جزیبى لضیَ لزار داد. در ایي گًَْ هْالغ، گْگل اس  Google Help Centerتْاى ثَ در ایي گًَْ هْالغ، هی

گذارد. ثزای ّرّد ثَ ایي   هی را در اختیبر ػوب  ُب، اطالػبت حظبة کبرثزی کٌذ ّ در صْرت درطتی آى درخْاطت ّرّد اطالػبتی را هی

 .ثزگشیٌیذ را   I have other problems signing inگشیٌَ اس هزاجؼَ ثَ لیٌک ثبال،هزحلَ، پض 

 
خجز  اطالػبت فؼلی حظبة کبرثزی ثب ُب، ػوب را اس آى  ّ در صْرت درطت ثْدى پبطخ  هیل ثب چٌذیي پزطغ اس ػوب ایي صْرت جی در

  .طبسد هی
 

هحبل  ُب را اػتجبٍ ّارد کٌیذ، ثبسیبثی حظبة کبرثزی تمزیجب اطالػبتی اطت کَ اگز ػوب آى ُب، ًیبسهٌذ تْجَ داػتَ ثبػیذ کَ ُوَ ایي

هِن را اس ُک ػذى حظبة کبرثزی خْد در اطزع  تزیي کبر ایي اطت کَ دّطتبى ّ افزاد چٌیي هْالؼی، ثِتزیي ّ هِن  د. درخْاُذ ثْ

  !آگبٍ طبسیذ ّلت 

 

  ...گذرواژه تغییز نکزده است اگز ىنوس بو حساب کاربزی خود دستزسی دارید و

 

 ثَ ُز طزیك هْفك ثَ ثبسیبثی حظبة کبرثزی خْد ػذیذ، هْارد سیز  ّ یب  کزدٍ کبرثزی ً اگز ُکز الذام ثَ تغییز اطالػبت ّ گذرّاژٍ حظبة

 . را ثزای ثزرطی ُز گًَْ فؼبلیت ُکز ّ خظبرات احتوبلی ثَ کبر ثجزیذ

 



 .گذرّاژٍ را در اطزع ّلت تغییز دُیذ ـ

 

   اگز اس ُب ًیش الذام کٌیذ؛ ثزای ًوًَْ، ًظجت ثَ تغییز آى  ایذ، طزیغ دیگزی اطتفبدٍ کزدٍ ُبی کبرثزی ـ اگز اس ُویي گذرّاژٍ ثزای حظبة

  .تغییز دُیذ آى را  کٌیذ، طزیغ ثْک ًیش اطتفبدٍ هی ُوبى گذرّاژٍ ثزای حظبة کبرثزی فیض

 

فزطتبدٍ، ثب فزطتبدى پیبهی ثَ ُوَ  ایویل ثَ ثزخی هخبطجبى کٌیذ. اگز ُکز  ثزرطی  Sent Emailsُبی فزطتبدٍ ػذٍ را در ـ پیبم

  .کزدٍ ثبػذ ُب جزیبى را اطالع دُیذ. ػبیذ ُکز الذام ثَ فزطتبدى ثذافشار یب لیٌک هخزة ثزای آى ُب، آى

 

 ثزای فزطتبدى  Forwardingگًَْ تغییزی ثبسثیٌی کٌیذ. ػبیذ ُکز الذام ثَ تٌظین ـ تٌظیوبت حظبة کبرثزی خْد را ثزای ثزرطی ُز

هیل ثَ  ثِزٍ گزفتَ ثبػذ. در تٌظیوبت جی ُبی ػوب ثَ یک ایویل طْم کٌذ یب آًکَ اس حظبة ػوب ثزای حظبة کبرثزی دیگزی ایویل

 .ثزّیذ Accounts  ،Imports ،Forwarding ّ PoPُبی لظوت

 

  .دُیذ ُب اطالع کزدٍ، ثَ آى ّگْ ثب ثزخی هخبطجبى صْرتی کَ ُکز الذام ثَ گفت هیل را ثزرطی کٌیذ. در جی  Chatّگْ یب ـ ثخغ گفت

 

  .ُبی هخزة اطکي کٌیذ افشار خْد ثزای یبفتي فبیل ضذ ثذ افشار اهٌیتی ّ ـ ثَ طزػت طیظتن خْد را تْطط ًزم

 

 زیثزای حظبة کبرث لیٌک سیز در جی هیل فؼبل کٌیذ. ایي اهز یک الیَ حفبظتی دّ گبًَ  را اس طزیك  ۲Step verificationـ گشیٌَ ّ اهکبى 

 .آّرد هی تبى را پبییي کٌذ کَ ثَ ػذت ػبًض ُک ػذى حظبة کبرثزی ػوب فؼبل هی

https://support.google.com/accounts/answer/180744?hl=en 

اس ُز چیش، ُؼیبر ثبػیذ کَ ثب   ثَ ایي تزتیت، اًجبم ایي کبرُب در صْرت ُک ػذى حظبة کبرثزی ػوب ضزّری اطت؛ ثٌبثزایي، پیغ

ای هٌبطت ّ الذاهبت اهٌیتی دیگز، اس ُک ػذى حظبة کبرثزی خْد جلْگیزی  اطتفبدٍ اس ُوَ ًکبت اهٌیتی اس جولَ اًتخبة گذرّاژٍ

 کٌیذ.
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