واﺗﺳﺎپ ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﻧدروﯾد
ﻗدم  :۱داﻧﻠود واﺗﺳﺎپ

 .۲ﻧوار ﺟﺳﺗﺟو را ﺑزن.

 .۴ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Install
ﭘس از داﻧﻠود ﺷدن ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Open

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

 .۳ﻧوﺷﺗﮫ زﯾر را وارد ﮐن.
Whatsapp

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

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

 .۴ﺷﻣﺎره ﻣوﺑﺎﯾل
ﺧود را وارد ﮐرده
و ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن.
Next

 .۳ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را زده ﺗﺎ
واﺗﺳﺎپ اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ
ﺑﮫ ﻋﮑﺳﮭﺎ و ﻣﺧﺎطﺑﺎن
ﮔوﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
Allow

 .۲ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن.
Continue

 .۱ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن.
Agree and
Continue

Your Name

 .۸اﺳم ﺧود را وارد
ﮐرده و ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن.
Next

 .۷ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐد را ﺗﺎﯾﯾد
ﺧواھد ﮐرد.

 .۶ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺣﺎوی
ﯾﮏ ﮐد درﯾﺎﻓت
ﺧواھﯽ ﮐرد .ﮐد را
اﯾﻧﺟﺎ وارد ﮐن.

 .۵ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن.
Ok

واﺗﺳﺎپ ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﻧدروﯾد
ﻗدم  :۳اﻓزودن ﻣﺧﺎطب
واﺗﺳﺎپ ﻣﺧﺎطﺑﺎن روی ﮔوﺷﯽ را ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرای اﻓزودن ﻣﺧﺎطب ﺑﮫ ﮔوﺷﯽ اﯾن ﻣراﺣل را طﯽ ﮐن .وأﻻ ﺑﮫ
ﻗﺳﻣت ﺑﻌدی ﺑرو.

 .۲ﺷﻣﺎره و ﻧﺎم ﻣﺧﺎطب را
اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر
را ﺑزن.
Save

 .۱اﯾﮑون زﯾر در ﮔوﺷﯽ
ﺧود را ﺑزن.
Contacts
ﺳﭘس اﯾﮑون  +را ﺑزن ﺗﺎ
ﻣﺧﺎطب ﺑﯾﺎﻓزاﯾﯽ.

واﺗﺳﺎپ ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﻧدروﯾد
ﻗدم  :۴ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط در واﺗﺳﺎپ
در واﺗﺳﺎپ  ۴روش ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط وﺟود دارد :ﭘﯾﻐﺎم ،ﺗﻣﺎس ﺻوﺗﯽ ،ﺗﻣﺎس ﺗﺻوﯾری ،ﭘﯾﻐﺎم ﺻوﺗﯽ .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب
روش دﻟﺧواه ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
 .۱واﺗﺳﺎپ را ﺑﺎز ﮐرده و
اﯾﮑون ﭘﯾﻐﺎم ﺟدﯾد را ﺑزن.

 .۳ﻣﺧﺎطب ﺧود را ﯾﺎﻓﺗﮫ و
آن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐن .اﻻن
آﻣﺎده ﺑرای ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ھﺳﺗﯽ.
Sandy Smith

ﭘﯾﻐﺎم ﺻوﺗﯽ

ﺗﻣﺎس ﺗﺻوﯾری
Sandy Smith

ﺑرای ﺿﺑط ﮐردن ﭘﯾﻐﺎم
ﺻوﺗﯽ اﯾﮑون ﻣﯾﮑروﻓن را
ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺻﺣﺑت ﮐن .ﺳﭘس
آن را رھﺎ ﮐن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺷد.

ﺑرای ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس
ﺗﺻوﯾری اﯾﮑون دورﺑﯾن را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

ﺗﻣﺎس ﺻوﺗﯽ

ﭘﯾﻐﺎم

Sandy Smith

ﺑرای ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺻوﺗﯽ
اﯾﮑون ﺗﻠﻔن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

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

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

 .۴ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Language

 .۳ﻧوﺷﺗﮫ زﯾر را وارد ﮐن.
Language and input

 .۲اﯾﮑون ﺟﺳﺗﺟو را ﺑزن.

 .۱ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑﺎز ﮐن.
Settings

 .۷ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Set as Default

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

 .۵ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Add Language

ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﯽ
وﯾدﯾوھﺎی 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

واﺗﺳﺎپ ﺑرای ﮐﺎرﺑران آﯾﻔون
ﻗدم  :۱داﻧﻠود واﺗﺳﺎپ

 .۲ﻧوار ﺟﺳﺗﺟو را
ﺑزن.

 .۴ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Install
ﭘس از داﻧﻠود ﺷدن ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Open

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

 .۳ﻧوﺷﺗﮫ زﯾر را وارد ﮐن.
Whatsapp
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بﺨﺼﻮص ﻧﻤﯿبﺎﺷﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدن بﺎ ﻣﻘﺮرات و ش�ا�ﻂ ﻗبﻞ از درک آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻧ�ﺷﻮد.

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

+1 (415) 555-5555

+1 (415) 555-5555

 .۴ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن.
Yes

 .۳ﺷﻣﺎره ﻣوﺑﺎﯾل ﺧود
را وارد ﮐرده و ﮔزﯾﻧﮫ
زﯾر را ﺑزن.
Done

 .۲ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن.
Allow

 .۱ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن.
Agree and
Continue

Your Name

 .۶اﺳم ﺧود را وارد
ﮐرده و ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
ﺑزن
Done

 .۵ﭘﯾﻐﺎﻣﯽ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﮐد درﯾﺎﻓت
ﺧواھﯽ ﮐرد .ﮐد را در اﯾﻧﺟﺎ وارد
ﮐن .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐد را ﺗﺎﯾﯾد ﺧواھد
ﮐرد.

واﺗﺳﺎپ ﺑرای ﮐﺎرﺑران آﯾﻔون
ﻗدم  :۳اﻓزودن ﻣﺧﺎطب
واﺗﺳﺎپ ﻣﺧﺎطﺑﺎن روی ﮔوﺷﯽ را ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرای اﻓزودن ﻣﺧﺎطب ﺑﮫ ﮔوﺷﯽ اﯾن ﻣراﺣل را طﯽ ﮐن .وأﻻ ﺑﮫ
ﻗﺳﻣت ﺑﻌدی ﺑرو.

 .۲ﺷﻣﺎره و ﻧﺎم ﻣﺧﺎطب را
اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر
را ﺑزن.
Save

 .۱اﯾﮑون زﯾر در ﮔوﺷﯽ
ﺧود را ﺑزن.
Phone
ﺳﭘس اﯾﮑون  +را ﺑزن ﺗﺎ
ﻣﺧﺎطب ﺑﯾﺎﻓزاﯾﯽ.

واﺗﺳﺎپ ﺑرای ﮐﺎرﺑران آﯾﻔون
ﻗدم  :۴ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط در واﺗﺳﺎپ
در واﺗﺳﺎپ  ۴روش ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط وﺟود دارد :ﭘﯾﻐﺎم ،ﺗﻣﺎس ﺻوﺗﯽ ،ﺗﻣﺎس ﺗﺻوﯾری ،ﭘﯾﻐﺎم ﺻوﺗﯽ .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب
روش دﻟﺧواه ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
 .۳ﻣﺧﺎطب ﺧود را ﯾﺎﻓﺗﮫ و
آن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐن .اﻻن
آﻣﺎده ﺑرای ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ھﺳﺗﯽ.

ﭘﯾﻐﺎم ﺻوﺗﯽ

ﺑرای ﺿﺑط ﮐردن ﭘﯾﻐﺎم
ﺻوﺗﯽ اﯾﮑون ﻣﯾﮑروﻓن را
ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺻﺣﺑت ﮐن .ﺳﭘس
آن را رھﺎ ﮐن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺷد.

ﺗﻣﺎس ﺗﺻوﯾری

ﺑرای ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس
ﺗﺻوﯾری اﯾﮑون دورﺑﯾن را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

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

ﺗﻣﺎس ﺻوﺗﯽ

ﺑرای ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺻوﺗﯽ
اﯾﮑون ﺗﻠﻔن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

ﭘﯾﻐﺎم

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

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

 .۵زﺑﺎن ﻣورد ﻧظر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

 .۴ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Other Languages

 .۳ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
& Language
Region

 .۲ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن .۱ .ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑﺎز ﮐن.
Settings
General

 .۶ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣورد
ﻧظر ﺑزن.
Change to [Your
]Language

زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﻧدروﯾد
ﻗدم  :۱داﻧﻠود زوم

 .۵ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻧﺻب
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐن.
Open

 .۴ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﺻب را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

ﻗدم  :۲ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت زوم

 .۵در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
 .۴در ﺻورت ﻣﻣﮑن
ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ھﻧوز
رﻣز ﻣﻼﻗﺎت را وارد
ﻧﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﮐرده و ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
را ﺧواھﯽ دﯾد.
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
Ok

 .۳ﻧوﺷﺗﮫ زﯾر را وارد
ﮐن.
Zoom
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐن.
Zoom Cloud

 .۳ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
Join Meeting

 .۲ﻧوار ﺟﺳﺗﺟو را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

 .۱ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﯾر را ﺑﺎز
ﮐن.
Play Store

 .۲ﺷﻣﺎره ﻣﻼﻗﺎت و اﺳم  .۱زوم را ﺑﺎز ﮐرده و
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب
ﺧود را وارد ﮐن.
ﮐن.
Join a Meeting
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زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﻧدروﯾد
ﻗدم  :۲ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت زوم )اداﻣﮫ(

 .۹در دﻓﻌﮫ اوﻟﯽ ﮐﮫ
ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﻣﯾﮕزاری اﯾن ﺻﻔﺣﮫ را
ﺧواھﯽ دﯾد .ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر
را ﺑزن.
Allow

 .۱۴دﮐﻣﮫ ﺑرﮔﺷت را
ﺑزن .ﺷﻣﺎ اﻻن آﻣﺎد ٴه
اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ھﺳﺗﯾد.

 .۸ﺑرای ﺷروع ﺗﺻوﯾر  .۷ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Call via Device
Start Video
Audio

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

 .۱۲در دﻓﻌﮫ اول
اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ
اﯾن ﺻﻔﺣﮫ را ﻣﯾﺑﯾﻧﯽ.
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Start now

 .۶دﻓﻌﮫ اوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﭘﯾوﻧدی اﯾن
ﺻﻔﺣﮫ را ﺧواھﯽ دﯾد.
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Allow

 .۵وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔزار
ﮐﻧﻧده ﭘﯾوﺳت ،اﯾن
ﺻﻔﺣﮫ را در ﺑﺎر اول
ﭘﯾوﺳﺗن ﺧواھﯽ دﯾد.
دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐن.
Got it

 .۱۱ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Screen

 .۱۰ﺑرای ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﮔذاﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ اﯾﮑون
زﯾر را ﺑزن.
Share

زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران آﯾﻔون
ﻗدم  :۱داﻧﻠود زوم

 .۵ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻧﺻب
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐن.
Open

 .۴ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﺻب را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

ﻗدم  :۲ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت زوم

 .۵در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
 .۴در ﺻورت ﻣﻣﮑن
ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ھﻧوز
رﻣز ﻣﻼﻗﺎت را وارد
ﻧﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﮐرده و ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
را ﺧواھﯽ دﯾد.
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
Ok

 .۳ﻧوﺷﺗﮫ زﯾر را وارد
ﮐن.
Zoom
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
Zoom Cloud
Meetings

 .۳ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
Join Meeting

 .۲ﻧوار ﺟﺳﺗﺟوﮔر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.

 .۱ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﯾر را ﺑﺎز
ﮐن.
Play Store

 .۲ﺷﻣﺎره ﻣﻼﻗﺎت و اﺳم  .۱زوم را ﺑﺎز ﮐرده و
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب
ﺧود را وارد ﮐن.
ﮐن.
Join a Meeting

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

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

 .۷ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
 .۹ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺗﻣﺎس ﻗﺎدر  .۸ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن و ﺷﻧﯾدن اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
ﺧواھﯾد ﺑود .ﺑرای ﻓﻌﺎل
Join Audio Call using Internet
ﮐردن ﺗﺻوﯾر ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر Audio

 .۶ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
Allow

را اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
Start Video

 .۱۴ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﻧظر
ﺑرای اﺷﺗراک ﮔذاری
ﺑرو .ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﯾﺎن ﮔزﯾﻧﮫ
زﯾر را ﺑزن.
Stop Recording

 .۱۳ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﻧظر  .۱۲ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن .۱۱ .ﺑرای ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﺑرای ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن Screen
ﮔذاﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ دﮐﻣﮫ
زﯾر را ﺑزن.
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺳﭘس
Share Content
ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را ﺑزن.
Start Recording

 .۵وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔزار
ﮐﻧﻧده ﭘﯾوﺳت ،اﯾن
ﺻﻔﺣﮫ را در ﺑﺎر اول
ﭘﯾوﺳﺗن ﺧواھﯽ دﯾد.
دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐن.
Ok

 .۱۰ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
Ok

راھﻧﻣﺎی زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﭘل
ﻗدم  :۱داﻧﻠود زوم
 .۱ﻟﯾﻧﮏ زﯾر را در ﻣرورﮔر ﺧود وارد ﯾﺎ ﮐﭘﯽ و ﭘﯾﺳت ﮐﻧﯾد:
https://www.zoom.us/download

 .۲دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Download

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

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

راھﻧﻣﺎی زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﭘل
ﻗدم  :۱داﻧﻠود زوم )اداﻣﮫ(

 .۵دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Install

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

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

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

 .۲دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Sign Up Free

 .۳آدرس اﯾﻣﯾل ﺧود را وارد ﮐرده و دﮐﻣﮫ زﯾر را
ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Sign Up
اﮔر ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل دارﯾد ﺑﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ
ﻣﯾﺗوﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن دﮐﻣﮫ زﯾر ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل ﺧود
وارد ﺷوﯾد.
Sign in with Google
ﺑرای وارد ﺷدن ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۷ﺑروﯾد.

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

راھﻧﻣﺎی زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﭘل
ﻗدم  :۲راهاﻧدازی زوم )اداﻣﮫ(

 .۵از اﯾﻣﯾل درﯾﺎﻓﺗﯽ از زوم ﺑﮫ آدرس
اﯾﻣﯾل ﮐﮫ ﻗﺑﻼ داده ﺑودﯾد دﮐﻣﮫ زﯾر را
ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Activate Account

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

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

راھﻧﻣﺎی زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﭘل
ﻗدم  :۲راهاﻧدازی زوم )اداﻣﮫ(
اﮔر از ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد از اﯾﻧﺟﺎ اداﻣﮫ دھﯾد:

 .۸دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Create Account

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

راھﻧﻣﺎی زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﭘل
ﻗدم  :۳ورود ﺑﮫ زوم
ﺑﻌد از راهاﻧدازی اوﻟﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘس از ﺑﺎز ﮐردن زوم داﺧل آن ﺷوﯾد.

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

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

 .۲آدرس اﯾﻣﯾل و رﻣز ﺧود را وارد ﮐرده و دﮐﻣﮫ زﯾر
را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Sign In
ﺑرای ورود ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﺟﯾﻣﯾل دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Sign in with Google

راھﻧﻣﺎی زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﭘل
ﻗدم  :۴ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت زوم

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

 .۳ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﻻ آﻣدن ﻣﻼﻗﺎت ﭘﯾﻐﺎم ﺑﺎﻻ را ﻣﺷﺎھده
ﺧواھﯾد ﮐرد.

 .۲ﺷﻣﺎره  ۶رﻗﻣﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﻧﺎم ﻟﯾﻧﮏ ﺧﺻوﺻﯽ
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده اراﺋﮫ ﺷده را وارد ﮐﻧﯾد.
دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Join
در ﺻورت درﺧواﺳت رﻣز ﻣﻼﻗﺎت را وارد ﮐﻧﯾد.

 .۴اﮔر ﮐﮫ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد .ھﻧﮕﺎم ﺑﺎز ﺷدن
ﻣﻼﻗﺎت ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﻻ ظﺎھر ﺧواھد ﺷد.

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

 .۵ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺻدا ﺑﮫ ﻣﻧو در ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺑروﯾد .دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Join Audio
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن اﯾﮑون زﯾر در وﺳط ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎ ﺻدا ﺑﭘﯾوﻧدﯾد.
Join Audio

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

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

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

راھﻧﻣﺎی زوم ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﭘل
ﻗدم  :۵اﺷﺗراک ﮔزاری ﺻﻔﺣﮫ در ﻣﻼﻗﺎت زوم

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

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

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

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زوم ﺑﺮای کﺎر�ﺮان و�ﻨﺪوز
ﻗﺪم  :۱داﻧﻠﻮد زوم
 .۱ﻟﯾﻧﮏ زﯾر را در ﻣرورﮔر ﺧود ﺗﺎﯾپ و ﯾﺎ ﭘﯾﺳت ﮐﻧﯾد.
https://www.zoom.us/download

۳اﻟف .ﮔزﯾﻧﮫ اﺟرا در ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ را
ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

 .۲ﮔزﯾﻧﮫ داﻧﻠود را ﮐﻠﯾﮏ
ﮐﻧﯾد.

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

۳ب .ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن را در ﺻﻔﺣﮫ
ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﺻورت
ﺑر روی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
ZoomInstaller.exe
اﻋﻼم ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ :ﺷﻤﻮل ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ارﺗبﺎ� و �و�ﺲﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ بﻪ �ﺸﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾ�ﺪ آن �و�ﺲ
بﺨﺼﻮص ﻧﻤﯿبﺎﺷﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدن بﺎ ﻣﻘﺮرات و ش�ا�ﻂ ﻗبﻞ از درک آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻧ�ﺷﻮد.

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زوم ﺑﺮای کﺎر�ﺮان و�ﻨﺪوز
ﻗدم  :۲راهاﻧدازی زوم
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زوم را ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎز ﮐردﯾد ،ﺑﺎﯾد آن را راهاﻧدازی ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
اول ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد.

 .۲ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن و راﺳت ﺻﻔﺣﮫ رﻓﺗﮫ و ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
Sign Up Free
ﯾﮏ ﭘﻧﺟره ﻣرورﮔر ﺑﺎز ﺧواھد ﺷد.

 .۱وﻗﺗﯽ ﮐﮫ زوم ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷﻣﺎ
ﻧﺻب ﺷد ،ﭘﻧﺟره ﺑﺎﻻ روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﺧواھد
ﺷد .دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Sign in

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

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زوم ﺑﺮای کﺎر�ﺮان و�ﻨﺪوز
ﻗدم  :۲راهاﻧدازی زوم )اداﻣﮫ(

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

 .۳آدرس اﯾﻣﯾل ﺧود را وارد ﮐرده و دﮐﻣﮫ زﯾر را
ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Sign Up
اﮔر ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن دﮐﻣﮫ
زﯾر ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل ﺧود وارد ﺷوﯾد.
Sign in with Google
ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۷ﺑروﯾد اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل
وارد ﺷوﯾد.

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

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

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زوم ﺑﺮای کﺎر�ﺮان و�ﻨﺪوز
ﻗدم  :۲راهاﻧدازی زوم )اداﻣﮫ(

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

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

اﮔر از ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد از اﯾﻧﺟﺎ اداﻣﮫ دھﯾد.

 .۸دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Create Account

 .۷اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ﺟﯾﻣﯾل ﺧود را وارد ﮐرده و
دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت وارد ﮐردن
رﻣز ﺑروﯾد.
Next

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زوم ﺑﺮای کﺎر�ﺮان و�ﻨﺪوز
ﻗدم  :۳ورود ﺑﮫ زوم
ﺑﻌد از راهاﻧدازی اوﻟﯾﮫ ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ زوم را ﺑﺎز ﮐردﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد وارد زوم ﺷوﯾد.

۵ب .اﮔر ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﮔوﮔل ﺧود وارد ﺷدﯾد ،دﮐﻣﮫ
زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Sign in with Google

۵اﻟف .اﯾﻣﯾل و رﻣز ﺧود را وارد ﮐرده ﺳﭘس دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ
ﮐﻧﯾد.
Sign In

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زوم ﺑﺮای کﺎر�ﺮان و�ﻨﺪوز
ﻗدم  :۴ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت زوم

 .۲ﺷﻣﺎره  ۶رﻗﻣﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﻧﺎم ﻟﯾﻧﮏ ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔزار
ﮐﻧﻧده ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده را وارد ﮐﻧﯾد .دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ
ﮐﻧﯾد.
Join

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

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

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زوم ﺑﺮای کﺎر�ﺮان و�ﻨﺪوز
ﻗدم  :۴ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت زوم )اداﻣﮫ(

 .۵وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﯾوﺳت ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﻻ
را ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد.
 .۶دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﺻدا ﻓﻌﺎل ﺷود.
Join Audio
 .۷دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﯾﮑروﻓن و ﺑﻠﻧدﮔو
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺧود ﺑﭘﯾوﻧدﯾد.
Join with Computer
Audio
 .۸دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﺗﺻوﯾر ﻓﻌﺎل ﺷود.
Start Video

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

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زوم ﺑﺮای کﺎر�ﺮان و�ﻨﺪوز
ﻗدم  :۵ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔزاﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ در ﻣﻼﻗﺎت زوم

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

 .۲ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺗﺎ ﮐل دﺳﮑﺗﺎپ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔزاﺷﺗﮫ ﺷود.
Screen
ﺳﭘس دﮐﻣﮫ زﯾر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
Share

