
واتساپ برای کاربران اندروید

.برنامھ زیر برای آیفون را باز کن. ۱
Play Store

.را بزنجستجونوار . ۲

.نوشتھ زیر را وارد کن. ۳
Whatsapp

.گزینھ زیر را بزن. ۴
Install

.پس از دانلود شدن گزینھ زیر را بزن
Open

دانلود واتساپ: ۱قدم 

مجازی در این سند به �شانه تای�د آن �و�س �و�س هایشمول نرم افزارهای ارتبا� و : اعالم سلب مسئول�ت
ا�ط قبل از درک آنها توص�ه . بخصوص نمیباشد .ن� شودموافقت کردن با مقررات و �ش



واتساپ برای کاربران اندروید

گزینھ زیر را . ۱
.بزن

Agree and 
Continue

گزینھ زیر را . ۲
.بزن

Continue

گزینھ زیر را زده تا . ۳
واتساپ اجازه دسترسی 

بھ عکسھا و مخاطبان 
.گوشی داشتھ باشد

Allow

شماره موبایل . ۴
خود را وارد کرده 

و گزینھ زیر را 
.بزن

Next

گزینھ زیر را . ۵
.بزن
Ok

یک پیامک حاوی . ۶
یک کد دریافت 

کد را . خواھی کرد
.اینجا وارد کن

برنامھ کد را تایید . ۷
.خواھد کرد

اسم خود را وارد . ۸
کرده و گزینھ زیر را 

.بزن
Next

Your Name

راه اندازی واتساپ: ۲قدم 
.این کار را فقط در اولین دفعھ استفاده انجام خواھی داد. وقتی کھ برنامھ را برای اولین بار باز کردی باید راه اندازی شود



ایکون زیر در گوشی . ۱
.خود را بزن
Contacts

را بزن تا + سپس ایکون 
.مخاطب بیافزایی

شماره و نام مخاطب را . ۲
ر اضافھ کرده سپس گزینھ زی

.را بزن
Save

واتساپ برای کاربران اندروید
افزودن مخاطب: ۳قدم 

وأال بھ . برای افزودن مخاطب بھ گوشی این مراحل را طی کن. واتساپ مخاطبان روی گوشی را بھ برنامھ اضافھ می کند
.قسمت بعدی برو



واتساپ را باز کرده و . ۱
.ایکون پیغام جدید را بزن

مخاطب خود را یافتھ و . ۳
االن . آن را انتخاب کن

.آماده برای مکالمھ ھستی

Sandy Smith

واتساپ برای کاربران اندروید
برقراری ارتباط در واتساپ: ۴قدم 
شما با انتخاب . پیغام، تماس صوتی، تماس تصویری، پیغام صوتی: روش برای برقراری ارتباط وجود دارد۴در واتساپ 

.روش دلخواه میتوانید با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید

در پنجره مکالمھ در پایین 
صفحھ پیام خود را نوشتھ 
سپس گزینھ فلش را برای 

.فرستادن بزن

Sandy Smith

برای برقراری تماس صوتی 
.ایکون تلفن را انتخاب کن

Sandy Smith

برای برقراری تماس 
تصویری ایکون دوربین را 

.انتخاب کن

برای ضبط کردن پیغام 
صوتی ایکون میکروفن را 

سپس. نگاه داشتھ صحبت کن
آن را رھا کن وقتی کھ تمام 

.شد

پیغام تماس صوتی تماس تصویری پیغام صوتی



.گزینھ زیر را باز کن. ۱
Settings

.ایکون جستجو را بزن. ۲ .نوشتھ زیر را وارد کن. ۳
Language and input

.گزینھ زیر را بزن. ۴
Language

.گزینھ زیر را بزن. ۵
Add Language

زبان مورد نظر خود را . ۶
.یافتھ و انتخاب کن

.گزینھ زیر را بزن. ۷
Set as Default

واتساپ برای کاربران اندروید
تغییر زبان

:برای تغییر زبان گوشی مراحل زیر را دنبال کن. واتساپ معموال بھ زبان گوشی شما خواھد بود

منابع اضافی
:ویدیو ھای راھنما

https://www.youtube.com/watch?v=TblDK2VETLk – English 
https://www.youtube.com/watch?v=izmMKrzQoZ4 – Spanish 

https://www.youtube.com/watch?v=UM1QCwdpT2Q – French 
https://www.youtube.com/watch?v=IWNRsqm1jDM – Swahili 

https://www.youtube.com/watch?v=TblDK2VETLk
https://www.youtube.com/watch?v=izmMKrzQoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=UM1QCwdpT2Q
https://www.youtube.com/watch?v=IWNRsqm1jDM


.برنامھ زیر برای آیفون را باز کن. ۱
App Store

را جستجونوار . ۲
.بزن

.نوشتھ زیر را وارد کن. ۳
Whatsapp

.گزینھ زیر را بزن. ۴
Install

.پس از دانلود شدن گزینھ زیر را بزن
Open

واتساپ برای کاربران آیفون
دانلود واتساپ: ۱قدم 

مجازی در این سند به �شانه تای�د آن �و�س �و�س هایشمول نرم افزارهای ارتبا� و : اعالم سلب مسئول�ت
ا�ط قبل از درک آنها توص�ه . بخصوص نمیباشد .ن� شودموافقت کردن با مقررات و �ش



+1 (415) 555-5555

واتساپ برای کاربران آیفون

گزینھ زیر را . ۱
.بزن

Agree and 
Continue

گزینھ زیر را . ۲
.بزن

Allow

شماره موبایل خود . ۳
را وارد کرده و گزینھ 

.زیر را بزن
Done

پیغامی حاوی یک کد دریافت . ۵
کد را در اینجا وارد . خواھی کرد

برنامھ کد را تایید خواھد . کن
.کرد

اسم خود را وارد . ۶
کرده و گزینھ زیر را 

بزن
Done

راه اندازی واتساپ: ۲قدم 
.این کار را فقط در اولین دفعھ استفاده انجام خواھی داد. وقتی کھ برنامھ را برای اولین بار باز کردی باید راه اندازی شود

+1 (415) 555-5555

گزینھ زیر را . ۴
.بزن
Yes

Your Name



ایکون زیر در گوشی . ۱
.خود را بزن

Phone
را بزن تا + سپس ایکون 

.مخاطب بیافزایی

شماره و نام مخاطب را . ۲
ر اضافھ کرده سپس گزینھ زی

.را بزن
Save

واتساپ برای کاربران آیفون
افزودن مخاطب: ۳قدم 

وأال بھ . برای افزودن مخاطب بھ گوشی این مراحل را طی کن. واتساپ مخاطبان روی گوشی را بھ برنامھ اضافھ می کند
.قسمت بعدی برو



واتساپ را باز کرده و . ۱
.ایکون پیغام جدید را بزن

مخاطب خود را یافتھ و . ۳
االن . آن را انتخاب کن

.آماده برای مکالمھ ھستی

واتساپ برای کاربران آیفون
برقراری ارتباط در واتساپ: ۴قدم 
شما با انتخاب . پیغام، تماس صوتی، تماس تصویری، پیغام صوتی: روش برای برقراری ارتباط وجود دارد۴در واتساپ 

.روش دلخواه میتوانید با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید

در پنجره مکالمھ در پایین 
صفحھ پیام خود را نوشتھ 
سپس گزینھ فلش را برای 

.فرستادن بزن

برای برقراری تماس صوتی 
.ایکون تلفن را انتخاب کن

برای برقراری تماس 
تصویری ایکون دوربین را 

.انتخاب کن

برای ضبط کردن پیغام 
صوتی ایکون میکروفن را 

سپس. نگاه داشتھ صحبت کن
آن را رھا کن وقتی کھ تمام 

.شد

پیغام تماس صوتی تماس تصویری پیغام صوتی



.گزینھ زیر را باز کن. ۱
Settings

.گزینھ زیر را بزن. ۲
General

.گزینھ زیر را بزن. ۳
Language & 

Region

.گزینھ زیر را بزن. ۴
Other Languages

واتساپ برای کاربران آیفون
تغییر زبان

:برای تغییر زبان گوشی مراحل زیر را دنبال کن. واتساپ معموال بھ زبان گوشی شما خواھد بود

زبان مورد نظر را . ۵
.انتخاب کن

گزینھ زیر را بزن . ۶
با توجھ بھ زبان مورد 

.نظر بزن
Change to [Your 

Language]



زوم برای کاربران اندروید

دانلود زوم: ۱قدم 

برنامھ زیر را باز . ۱
.کن

Play Store

را نوار جستجو. ۲
.انتخاب کن

نوشتھ زیر را وارد . ۳
.کن

Zoom
گزینھ زیر را انتخاب 

.کن
Zoom Cloud 

را نصبگزینھ . ۴
.انتخاب کن

بعد از اتمام نصب . ۵
گزینھ زیر را انتخاب 

.کن
Open

پیوستن بھ مالقات زوم: ۲قدم 

زوم را باز کرده و . ۱
گزینھ زیر را انتخاب 

.کن
Join a Meeting

اسمو شماره مالقات. ۲
.خود را وارد کن

گزینھ زیر را . ۳
.انتخاب کن

Join Meeting

در صورتی کھ . ۵
برگزار کننده ھنوز 

حھ نپیوستھ باشد این صف
.را خواھی دید

در صورت ممکن . ۴
رمز مالقات را وارد 
کرده و گزینھ زیر را 

.انتخاب کن
Ok

مجازی در این سند به �شانه تای�د آن �و�س �و�س هایشمول نرم افزارهای ارتبا� و : اعالم سلب مسئول�ت
ا�ط قبل از درک آنها توص�ه . بخصوص نمیباشد .ن� شودموافقت کردن با مقررات و �ش



زوم برای کاربران اندروید
)ادامھ(پیوستن بھ مالقات زوم: ۲قدم 

وقتی کھ برگزار . ۵
کننده پیوست، این 

صفحھ را در بار اول 
.  پیوستن خواھی دید

.دکمھ زیر را کلیک کن
Got it

دفعھ اولی کھ بھ یک . ۶
مالقات میپیوندی این 
.  صفحھ را خواھی دید

.گزینھ زیر را بزن
Allow

گزینھ زیر را . ۷
.انتخاب کن

Call via Device 
Audio

برای شروع تصویر . ۸
.گزینھ زیر را بزن

Start Video

در دفعھ اولی کھ . ۹
تصویر بھ اشتراک 

میگزاری این صفحھ را 
گزینھ زیر . خواھی دید

.را بزن
Allow

برای بھ اشتراک . ۱۰
گذاشتن صفحھ ایکون 

.زیر را بزن
Share

.گزینھ زیر را بزن. ۱۱
Screen

در دفعھ اول . ۱۲
اشتراک گذاشتن صفحھ

.  این صفحھ را میبینی
.گزینھ زیر را بزن

Start now

آن کلید را بزن تا . ۱۳
.زوم صفحھ تو را ببیند

دکمھ برگشت را . ۱۴
شما االن آمادهٴ . بزن

.اشتراک گذاشتن ھستید



زوم برای کاربران آیفون
دانلود زوم: ۱قدم 

برنامھ زیر را باز . ۱
.کن

Play Store

را نوار جستجوگر. ۲
.انتخاب کن

نوشتھ زیر را وارد . ۳
.کن

Zoom
.گزینھ زیر را انتخاب کن

Zoom Cloud 
Meetings

را نصبگزینھ . ۴
.انتخاب کن

بعد از اتمام نصب . ۵
گزینھ زیر را انتخاب 

.کن
Open

پیوستن بھ مالقات زوم: ۲قدم 

زوم را باز کرده و . ۱
گزینھ زیر را انتخاب 

.کن
Join a Meeting

اسمو شماره مالقات. ۲
.خود را وارد کن

گزینھ زیر را . ۳
.انتخاب کن

Join Meeting

در صورتی کھ . ۵
برگزار کننده ھنوز 

حھ نپیوستھ باشد این صف
.را خواھی دید

در صورت ممکن . ۴
رمز مالقات را وارد 
کرده و گزینھ زیر را 

.انتخاب کن
Ok

مجازی در این سند به �شانه تای�د آن �و�س �و�س هایشمول نرم افزارهای ارتبا� و : اعالم سلب مسئول�ت
ا�ط قبل از درک آنها توص�ه . بخصوص نمیباشد .ن� شودموافقت کردن با مقررات و �ش



زوم برای کاربران آیفون
)ادامھ(پیوستن بھ مالقات زوم: ۲قدم 

وقتی کھ برگزار . ۵
کننده پیوست، این 

صفحھ را در بار اول 
.  پیوستن خواھی دید

.دکمھ زیر را کلیک کن
Ok

گزینھ زیر را . ۶
.انتخاب کن

Allow

گزینھ زیر را . ۷
.انتخاب کن

Join Audio

گزینھ زیر را . ۸
.انتخاب کن

Call using Internet 
Audio

شما در این تماس قادر . ۹
بھ صحبت کردن و شنیدن

برای فعال . خواھید بود
کردن تصویر گزینھ زیر

.را انتخاب کن
Start Video

گزینھ زیر را . ۱۰
.انتخاب کن

Ok

برای بھ اشتراک . ۱۱
گذاشتن صفحھ دکمھ 

.زیر را بزن
Share Content

.گزینھ زیر را بزن. ۱۲
Screen

برنامھ مورد نظر . ۱۳
ن برای بھ اشتراک گذاشت
را انتخاب کرده سپس 

.گزینھ زیر را بزن
Start Recording

بھ برنامھ مورد نظر . ۱۴
برای اشتراک گذاری 

ھنگام پایان گزینھ . برو
.زیر را بزن

Stop Recording



:زیر را در مرورگر خود وارد یا کپی و پیست کنیدلینک. ۱
https://www.zoom.us/download

.دکمھ زیر را کلیک کنید. ۲
Download

ایکون دانلود را از صفحھ خانگی . ۳
خود کلیک کرده و فایل زیر را باز 

.کنید
Zoom.pkg

دانلود زوم: ۱قدم 

راھنمای زوم برای کاربران اپل

مجازی در این سند به �شانه تای�د آن �و�س �و�س هایشمول نرم افزارهای ارتبا� و : اعالم سلب مسئول�ت
ا�ط قبل از درک آنها توص�ه . بخصوص نمیباشد .ن� شودموافقت کردن با مقررات و �ش



.دکمھ زیر را کلیک کنید تا ادامھ دھید. ۴
Continue

.دکمھ زیر را کلیک کنید. ۵
Install

وقتی کھ نصب نرم افزار تمام شد پیغام باال . ۶
دکمھ زیر را کلیک . را مشاھده خواھید کرد

.کنید
Close

)ادامھ(دانلود زوم : ۱قدم 

راھنمای زوم برای کاربران اپل



آدرس ایمیل خود را وارد کرده و دکمھ زیر را . ۳
.کلیک کنید
Sign Up

اگر حساب گوگل دارید با رفتن بھ پایین صفحھ 
ود میتونید با کلیک کردن دکمھ زیر با حساب گوگل خ

.وارد شوید
Sign in with Google

.بروید۷برای وارد شدن با حساب گوگل بھ شماره 

.دکمھ زیر را کلیک کنید. ۲
Sign Up Free

.  بعد از نصب، صفحھ زوم باال باز خواھد شد. ۱
.دکمھ زیر را کلیک کنید

Sign In

راه اندازی زوم: ۲قدم 
.شما این کار را فقط در دفعھ اول انجام خواھید داد. وقتی زوم را برای اولین بار باز کردید باید آن را راه اندازی کنید

راھنمای زوم برای کاربران اپل



از ایمیل دریافتی از زوم بھ آدرس . ۵
ایمیل کھ قبال داده بودید دکمھ زیر را 

.کلیک کنید
Activate Account

نام خود و یک رمز جدید . ۶
را وارد کرده سپس دکمھ زیر 

.را کلیک کنید
Continue

)ادامھ(راه اندازی زوم : ۲قدم 

بھ ایمیل خود رفتھ و . پنجره باال ظاھر خواھد شد. ۴
.ایمیل دریافتی از زوم را باز کنید

راھنمای زوم برای کاربران اپل



.دکمھ زیر را کلیک کنید. ۸
Create Account

اطالعات و رمز حساب جیمیل . ۷
دکمھ زیر را کلیک . خود را وارد کنید

.کنید
Next

)ادامھ(راه اندازی زوم : ۲قدم 

راھنمای زوم برای کاربران اپل

:اگر از حساب گوگل استفاده می کنید از اینجا ادامھ دھید



ورود بھ زوم: ۳قدم 
.بعد از راه اندازی اولیھ شما باید پس از باز کردن زوم داخل آن شوید

.دکمھ زیر را کلیک کنید. بھ منو باال سمت راست صفحھ بروید. ۱
Sign In

آدرس ایمیل و رمز خود را وارد کرده و دکمھ زیر . ۲
.را کلیک کنید

Sign In
.برای ورود با حساب جیمیل دکمھ زیر را کلیک کنید

Sign in with Google

برای ورود با حساب گوگل، حساب مورد نظر را . ۳
.انتخاب کنید

راھنمای زوم برای کاربران اپل



.بھ منو باال سمت راست صفحھ رفتھ و دکمھ زیر را کلیک کنید. ۱
Join a Meeting

رقمی مالقات یا نام لینک خصوصی ۶شماره . ۲
.  کھ توسط برگزار کننده ارائھ شده را وارد کنید

.دکمھ زیر را کلیک کنید
Join

.در صورت درخواست رمز مالقات را وارد کنید

ھنگام باال آمدن مالقات پیغام باال را مشاھده . ۳
.خواھید کرد

اگر کھ برگزار کننده ھنوز بھ مالقات . ۴
دن ھنگام باز ش. نپیوستھ شما باید منتظر بمانید

.مالقات صفحھ باال ظاھر خواھد شد

پیوستن بھ مالقات زوم: ۴قدم 

راھنمای زوم برای کاربران اپل



برای فعال کردن تصویر بھ منو پایین صفحھ مالقات رفتھ و ایکون زیر را . ۷
.کلیک کنید

Start Video

برای متوقف کردن تصویر ھمان ایکون قبلی کھ . ۸
.نام زیر را در حال حاضر دارد کلیک کنید

Stop Video

.دکمھ زیر را کلیک کنید. برای پیوستن صدا بھ منو در پایین صفحھ مالقات بروید. ۵
Join Audio

.ھمچنین میتوانید با انتخاب کردن ایکون زیر در وسط صفحھ با صدا بپیوندید
Join Audio

.از صفحھ ای کھ باز میشود دکمھ زیر را کلیک کنید. ۶
Join with Computer Audio

راھنمای زوم برای کاربران اپل
)ادامھ(پیوستن بھ مالقات زوم : ۴قدم 



.بھ منو پایین صفحھ مالقات رفتھ و ایکون زیر را انتخاب کنید. ۱
Share Screen

دکمھ زیر . صفحھ مورد نظر برای اشتراک گزاری را انتخاب کنید. ۲
اشتھ را کلیک کنید تا صفحھ شما با سایر شرکت کنندگان بھ اشتراک گز

.شود
Share

برای این کھ بھ اشتراک گزاشتن صفحھ خود را متوقف کنید بھ منو. ۳
.باالی صفحھ رفتھ و دکمھ زیر را انتخاب کنید

Stop Share

اشتراک گزاری صفحھ در مالقات زوم: ۵قدم 

راھنمای زوم برای کاربران اپل



راهنمای برنامه زوم برای کار�ران و�ندوز 
دانلود زوم : ۱قدم 

.زیر را در مرورگر خود تایپ و یا پیست کنیدلینک. ۱
https://www.zoom.us/download

را کلیک دانلودگزینھ. ۲
.کنید

در پایین صفحھ را اجراگزینھ . الف۳
.کلیک کنید

در حالی کھ زوم نصب خود را بر روی کامپیوتر ویندوز شما تمام . ۴
.می کند، صفحھ باال را مشاھده خواھید کرد

ممکن است این را در صفحھ . ب۳
در این صورت . خود مشاھده کنید

.بر روی برنامھ مقابل کلیک کنید
ZoomInstaller.exe

مجازی در این سند به �شانه تای�د آن �و�س �و�س هایشمول نرم افزارهای ارتبا� و : اعالم سلب مسئول�ت
ا�ط قبل از درک آنها توص�ه . بخصوص نمیباشد .ن� شودموافقت کردن با مقررات و �ش



راهنمای برنامه زوم برای کار�ران و�ندوز 

وقتی کھ زوم بھ طور کامل روی کامپیوتر شما . ۱
نصب شد، پنجره باال روی کامپیوتر شما باز خواھد 

.دکمھ زیر را کلیک کنید. شد
Sign in

ا بھ قسمت پایین و راست صفحھ رفتھ و گزینھ زیر ر. ۲
.انتخاب کنید

Sign Up Free
.یک پنجره مرورگر باز خواھد شد

راه اندازی زوم: ۲قدم 
شما این کار را فقط باید برای استفاده . ھنگامی کھ زوم را برای اولین بار باز کردید، باید آن را راه اندازی کنید

. اول خود انجام دھید

.دکمھ زیر را کلیک کنید. ماه، روز، و سال تولد خود را وارد کنید. ۲
Continue



آدرس ایمیل خود را وارد کرده و دکمھ زیر را . ۳
.کلیک کنید
Sign Up

ھ اگر حساب گوگل دارید میتوانید با کلیک کردن دکم
.زیر با حساب گوگل خود وارد شوید

Sign in with Google
بروید اگر می خواھید با حساب گوگل ۷بھ شماره 
.وارد شوید

راهنمای برنامه زوم برای کار�ران و�ندوز 

بھ حساب ایمیل خود رفتھ . پنجره باال مشاھده میشود. ۴
.و ایمیل دریافتی از زوم را باز کنید

)ادامھ(راه اندازی زوم: ۲قدم 

پیدا دکمھ زیر را کھ در ایمیل دریافتی از زوم. ۵
.خواھد شد کلیک کنید

Activate Account

اسم خود و یک رمز جدید را وارد کرده و دکمھ زیر . ۶
.را کلیک کنید

Continue



راهنمای برنامه زوم برای کار�ران و�ندوز 

)ادامھ(راه اندازی زوم: ۲قدم 

.دکمھ زیر را کلیک کنید. ۸
Create Account

خود را وارد کرده و جیمیلاطالعات حساب . ۷
دکمھ زیر را کلیک کنید تا بھ قسمت وارد کردن 

.رمز بروید
Next

پیدا دکمھ زیر را کھ در ایمیل دریافتی از زوم. ۵
.خواھد شد کلیک کنید

Activate Account

اسم خود و یک رمز جدید را وارد کرده و دکمھ زیر . ۶
.را کلیک کنید

Continue

.اگر از حساب گوگل استفاده می کنید از اینجا ادامھ دھید



راهنمای برنامه زوم برای کار�ران و�ندوز 

ورود بھ زوم: ۳قدم 
.بعد از راه اندازی اولیھ، وقتی کھ زوم را باز کردید شما باید وارد زوم شوید

ایمیل و رمز خود را وارد کرده سپس دکمھ زیر را کلیک . الف۵
.کنید

Sign In

اگر با حساب گوگل خود وارد شدید، دکمھ . ب۵
.زیر را کلیک کنید

Sign in with Google



راهنمای برنامه زوم برای کار�ران و�ندوز 

پیوستن بھ مالقات زوم: ۴قدم 

.از منو باالی صفحھ بھ صفحھٴ خانھ بروید. ۱
.دکمھ زیر را کلیک کنید

Join

کھ برگزار نام لینک خصوصیرقمی مالقات یا ۶شماره . ۲
دکمھ زیر را کلیک . کننده مالقات بھ شما داده را وارد کنید

.کنید
Join

.اگر از شما پرسیده شد رمز مالقات را وارد کنید. ۳



راهنمای برنامه زوم برای کار�ران و�ندوز 

)ادامھ(پیوستن بھ مالقات زوم : ۴قدم 

اال وقتی کھ برگزار کننده بھ مالقات پیوست صفحھ ب. ۵
.را مشاھده خواھید کرد

اگر ھنوز برگزار کننده بھ مالقات نپیوستھ است این . ۴
.صفحھ را مشاھده خواھید کرد

دکمھ زیر را کلیک کنید. ۶
.تا صدا فعال شود

Join Audio

دکمھ زیر را کلیک کنید. ۷
تا با میکروفن و بلندگو 

.کامپیوتر خود بپیوندید
Join with Computer 

Audio

دکمھ زیر را کلیک کنید. ۸
.تا تصویر فعال شود

Start Video



راهنمای برنامه زوم برای کار�ران و�ندوز 

بھ اشتراک گزاشتن صفحھ در مالقات زوم: ۵قدم 

.داخل مالقات دکمھ زیر را کلیک کنید. ۱
Share Screen

.گزینھ زیر را انتخاب کرده تا کل دسکتاپ شما بھ اشتراک گزاشتھ شود. ۲
Screen

.سپس دکمھ زیر را کلیک کنید
Share
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