نحوه عضویت در تیم های مالقات مایکروسافت

این راهنما به شما کمک میکند تا درمورد استفاده از مایکروسافت (، )Microsoft
اطالعات بیشتری را در مورد تیم ها و نحوه پیوستن به گروه ها کسب کنید.
تصویر زیر نمادهای اصلی یا عملکرد تیم های مایکروسافت را نشان می دهد.هنگامی
که در یک تماس ویدیویی قرارگرفتید ،می توانید از این توابع جهت برقراری ارتباط با
دیگران در تماس استفاده کنید.
( به عنوان مثال جلسه به صورت گپ زدن به شما امکان می دهد سوالی را برای گروه
تایپ کنید ،یا دست خود را برای جلب توجه شخص صحبت کننده بلند کنید).

بی صدا /باصدا
میکروفون
گزینه های بیشتر(شامل انتقال
تغییر پس زمینه)

دوربین روشن/خاموش
اشتراک گذاری صفحه
وقت مکالمه

اتمام تماس

بلند کردن دست

شرکت کنندگان
جلسه گپ

دستـورالعمـل هـا
نحـوه عضـویـت در جلسه تیم های مایکروسافت (  )Microsoft Teamsبا
استفاده ار مرورگر وب
 .1دستگاه خود را باز کنید .تلفن هوشمند یا رایانه لوحی (تبلت) شما باید یک دوربین
یا میکروفون نصب شده داشته باشد تا بتوانید دیگران را از طریق تماس ویدیویی
ببینید وصدای آنها را بشنوید.

 .2حس اب ایمیل خودرا باز کنید که آدرس ایمیل شما با آن ثبت شده است ( به عنوان
مثال  Gmailیا )Outlook

 .3دعوت نامه ایمیلی را که توسط برگزار کننده ارسال شده است را باز کنید.

 .4روی نماد ”“Join Microsoft Team Meetingدر ایمیل کلیک کنید.

 .5برای عضویت در مرورگر یا بارگیری برنامه در دستگاه  ،دستورالعمل های
روی صفحه را دنبال کنید.

نحوه عضویت در جلسه تیم های مایکروسافت – با استفاده از برنامه
 .1اگر این برنامه قبال نصب نشده است ،به فروشگاه  Google Playبروید و برنامه
 Microsoft Teamsرا بارگیری کنید.

 .2دعوت نامه ایمیلی را که توسط برگزارکننده ارسال شده است را باز کنید.
 .3هنگامی که جلسه در شرف شروع است ،بر روی نماد /لینک پیوند به عضویت
در جلسه تیم ها ی مایکروسافت کلیک کنید.

 .4برای باز شدن  Teamsرا انتخاب کنید ،سپس عضویت به عنوان میهمان را
انتخاب کنید.

 .5نام خودرا تایپ کنید و روی ” “ Join Meetingپیوستن به مالقات کلیک کنید.

 .6شما اکنون به جلسه متصل خواهید شد و برگزار کننده به زودی اجازه ورود شما
به جلسه را خواهد داد.

حمــایـت بیشـتـر
پشتیبانی تلفنی از قهرمانان دیجیتال منچستر
آیا دستگاهي دارید که به اینترنت وصل میشه؟ آیا نیاز به کمک دراستفاده از آن را
دارید؟ ما تیمی از قهرمانان دیجیتال داریم که از ساکنان منچستر پشتیبانی تلفنی ارائه
.  زبان انجام داد۱۵  تماس ها را می توان به.می دهند
digitalinclusion@manchester.gov.uk  ویاایمیل07860064128 پیام
.اسمتان را بگذارید با شما تماس خواهیم گرفت و کمک خواهیم کرد
. با ما در ارتباط باشیدCOVID-19 از طریق
COVID - 19 با انجمن پشتیبانی،اگربرای آنالین شدن به کمک و پشتیبانی نیازدارید
 و یا ارسال ایمیل ما در، 08002346123 با شماره تلفن، تماس بگیرید
digitalinclusion@manchester.gov.uk
:جهت اطالعات بیشتر
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c
onnected_through_covid-19_leaflets
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All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice.
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest
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