آﻣﻮزش ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻫﮏ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
آﻣﻮزش ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺟﯿﻤﯿﻞ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺟﯿﻤﯿﻞ  ،رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﯿﻤﯿﻞﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم  ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺎ اﻣﯿﺪی  ،ﯾﮏ راه
ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و آن راه  ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﯿﻤﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ روش ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﻮرد ﺟﯿﻤﯿﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن
رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﯾﺎد ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

” ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه “

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن اﮐﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد در ﺟﯿﻤﯿﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
 ،ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻻﮔﯿﻦ ﺟﯿﻤﯿﻞ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ
زﯾﺮ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Find my accountﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮم ﺑﺎز ﺷﺪه  ،ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی وارد ﮐﺮده و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ  ،ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ  Send text messageﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد:

ﺣﺎﻻ ﮐﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻓﻮق را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻫﻤﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن رﻣﺰ ﺟﯿﻤﯿﻞ و روش ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﺴﻮرد ﺟﯿﻤﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ  ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ اﻣﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزﯾـــــــــــﺎﺑﯽ ﭘﺴﻮرد ﺟﯿﻤﯿـــــــــــﻞ ﺧـــــــــــﻮد  ،وارد
ﺳﺎﯾﺖ https://accounts.google.com/ForgotPasswdﺷﻮﯾﺪ.
در ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ:

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﻮرد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ
ﯾﺎد دارﯾﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ:

ﺣﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﯾﺎ ﮐﺪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﻮد:

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  ،ﮐﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:

در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را وارد
ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ  ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﻮرد
ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮑﺘﺎن ﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﻨﺒﻊhttp://www.heyvatech.com:

را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.ﻣﺎ

