
 Skype استفاده از نرم افزار دستورالعمل

 Skypeمعرفی  -۱

از طریق اینترنت فراهم می کند. برای ارتباط با یکدیگر باید هم  و همکارانتان نرم افزاری است که امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری را با دوستان  

 .د. این نرم افزار از کیفیت بالایی در انتقال صدا و تصویر برخوردار می باشد یاین برنامه را بر روی دستگاهتان نصب داشته باش همکارانتانشما و هم 

 ر : امکانات و قابلیت های نرم افزا -۲

 تصویری رایگان صوتی و بلیت تماسقا -

 در نفر در گروه های چت ۰۱۱قابلیت چت کردن با بیشتر از  -

 نفر در صورتیکه تمامی کاربران از آخرین نسخه استفاده نمایند. 2۱و  نفر به صورت هم زمان 52قابلیت کنفرانس تا  -

 مخاطبیننمایش لیست  -

  لیفا یاشتراک گذار -

 دسکتاپ یاشتراک گذار  -

 جلسه  یزمانبند -

 به افراد لیمیا -

 بسازیم   Skypeاکانت -۰گام 

 .کلیک کنید !Create one دکمه باز کنید و در پنجره باز شده بر رویرا  Skype کافیست برنامه اسکایپ   

 

 …این قسمت اطلاعاتی از شما می خواهد که باید به طور صحیح وارد کنید در می شوید. Skypeسپس به طور اتوماتیک وارد بخش ثبت نام سایت 

 .کلیک کنید I agree – Continue سپس بر روی

 می شود.در صورتی که اطلاعات وارد شده درست باشد ، اکانت شما ساخته 

 وارد اکانت خود شویم  Skype در برنامه اسکایپ -۲گام 



یا ایمیل  و یا شماره   ، نام کاربری اسکایپ Skype Name ، کافیست برنامه را باز کنیم و در قسمت Skype برای وارد شدن با اکانت خود در برنامه اسکایپ   

 .، رمز عبور را وارد کنید Passwordرا وارد و در قسمت  تلفنی که موقع ساخت اکانت از آن استفاده کرده اید

 .کلیک کنید Sing In سپس بر روی

 

 

 جستجوی افراد در اسکایپ-۳گام 

و اقوام  انزمانی که وارد اسکایپ شوید، می توانید در جعبه جستجو در سمت چپ و بالای صفحه نام واقعی، نام اسکایپ و یا آدرس ایمیل دوستان، آشنای

 .کنید جستجومورد نظر خود را وارد و 

 
 

 



 با فرد مورد نظرو تصویری  تماس صوتی -۴گام 

پیدا کنید و روی آن کلیک کنید. همچنین در لیست مکالمه های اخیر  را ننام شخص مورد نظر در قسمت مخاطبا تماس صوتی و یا تصویری، برای

پس از آن روی آیکن  .که در سمت چپ برنامه هم وجود دارند، می توانید شخص را انتخاب کنید و صفحه گفتگو در سمت راست برنامه باز می شود

و بالای برنامه کلیک کنید. اگر فرد آنلاین باشد و اسکایپش باز باشد، تماس شما به او نشان داده می شود که با در گوشه سمت راست  یا دوربین تلفن

 .برقرار می شود یا تصویری قبول کردن شخص مقابل، تماس صوتی

 

 

 با افراد مورد نظر چت گروهی یا ویدیو کنفرانس -۵گام 

را  new groupدر ستون سمت چپ کلیک کرده و گزینه   new chatجهت ایجاد گروه برای ارتباط صوتی و یا تصویری ابتدا روی گزینه  -

 انتخاب می کنیم

 



 سپس  یک نام برای گروه مشخص میکنیم -

 اعضا گروه را  اضافه می کنیم ، طبق تصویر زیر بر روی گزینه مشخص شده کلیک کرده ودر مرحله بعد -

جهت ارتباط تصویری و یا صوتی در گروه، ابتدا نام گروه را از لیست گروههای پنل سمت چپ انتخاب و سپس یکی از گزینه های تماس  -

 صوتی و یا تصویری را از بالای صفحه سمت راست انتخاب می نماییم

 

 

 

 :۱نکته

 چگونه نمایشگر را از طریق اسکایپ ویندوز به اشتراک بگذاریم

تواند با یک فرد یا گروه و بصورت صوتی یا تصویری باشد. هنگامی که تماس برقرار شد در پنجره ی اسکایپ از ابتدا یک تماس برقرار کنید. تماس می

ن است که لیل آتوانید این آیکون را مشاهده کنید به دگوشه ی پایین سمت راست بر روی آیکونی که دو مربع روی هم قرار دارند کلیک نمایید. اگر نمی

 .کلیک نمایید Share screenو پس از آن روی  آیکون جمعبایست بر باشد و میپنجره ی اسکایپ شما کوچک می

 

 



 :۲نکته

 زمانبندی جلسات:

را انتخاب و    schedule a callجهت زمانبندی جلسه با یک فرد یا گروه، ابتدا فرد یا گروه مورد نظر را انتخاب، سپس روی دکمه ... کلیک و گزینه

 مناسب را معین و برای فرد یا گروه ارسال می نماییمزمان 

 
 


