
 
 

 به نام خدا 

 ZOOMآموزش استفاده از پلتفرم 

 در ویندوز  Zoomاستفاده از پلتفرم  (  1

 مخصوص ویندوز را از طریق لینک زیر دانلود کنید  Zoomابتدا نرم افزار  

 https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exeلینک:  

زمان نصب، در ابتدا از شما خواسته می شود که ادامه فرآیند نصب نرم افزار مربوطه را تایید می کنید  .  در مرحله بعدی اقدام به نصب آن نمایید

 انتخاب شود (  7)در ویندوز    Runیا    Yesق شکل زیر، گزینه  یا خیر که مطاب 

 

 .Zoom: تایید نصب نرم افزار 1شکل 

 ید نسپس پنجره زیر نشان داده می شود. لطفا تا به پایان رسیدن آن صبر ک

 

 .Zoom: پنجره نصب نرم افزار 2شکل

به صورت خودکار برای شما باز خواهد شد یا در غیر این صورت می توانید از طریق راه های    Zoom، نرم افزار  2پس از پایان یافتن پنجره شکل  

 : زیر آن را باز کنید و در نهایت پنجره اصلی محیط نرم افزار مطابق شکل خواهد بود

 

که همان پیکان به سمت باالی کنار کادر سبز   hidden iconsتوجه کنید که ممکن است نرم افزار را در بخش پس از نصب.  Zoomنمایان شدن آیکون نرم افزار :  3شکل 

 .در همین عکس می باشد

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


 
 

 .  4را جستجو کرده و اجرا کنید مطابق شکل  Zoomمنوی استارت که در سمت چپ نوار ابزار قرار دارد را باز کنید و در آنجا نرم افزار    :راه دوم

• Start Menu ➔ zoom  

 

 .Startدر منوی  zoom: نرم افزار 4شکل

 پس از اجرای نرم افزار پنجره محیط آن به این صورت خواهد بود: 

 

 .Zoom: محیط نرم افزار 5شکل 

  ( ID Meeting)نشست  ساخته اید و درج لینک    https://zoom.us/signupمی توانید با وارد شدن به حساب کاربری که از قبل در  حال،  

که در کادر آبی قرار دارد استفاده    Join a Meetingوبینار وارد شوید. پیشنهاد می شود جهت تسریع و سهولت دسترسی به وبینار از گزینه  به  

 کنید که پس از انتخاب آن برای شما گزینه های زیر نشان داده می شوند.  

https://zoom.us/signup


 
 

 

 .: وارد کردن اطالعات جهت دسترسی به وبینار6شکل 

د لینک وبیناری که برای شما ارسال شده است را دقیق و کامل وارد کنید. در کادر دوم، اسم کامل خود را به زبان انگلیسی وارد  در کادر اول بای

توانید در صورت تمایل دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا شرکتی که به آن وابستگی دارید را در داخل پرانتز وارد کنید مانند:    کنید. شما می

Ahmad Ahmadi (IEEE):گزینه های بعدی به شرح زیر هستند . 

 . فعال گزاشتن این گزینه اختیاری استگزینه اول: نام مرا برای نشست های آینده به خاطر داشته باش.   •

 . این گزینه فعال باشدگزینه دوم: صدای من را وصل نکن. حتما  •

 . اشدگزینه سوم: دوربین من خاموش باشد. حتما این گزینه نیر فعال ب •

 !.  توجه: دوباره ذکر می شود که فعال سازی گزینه های دوم و سوم قبل از ورود به نشست کامال الزامی می باشد

 . وارد نشست شوید   Joinدر نهایت می توانید با انتخاب گزینه  

 IOSیا    Androidدسترسی به نشست از طریق  (  2

 را از طریق لینک های زیر دریافت کنید   IOSیا    Androidمخصوص    Zoomابتدا نرم افزار  

https://cafebazaar.ir/app/us.zoom.videomeetings Android: 

meetings/id546505307-cloud-pple.com/us/app/zoomhttps://apps.a IOS: 

را انتخاب   Join a Meetingپس از اتمام مراحل نصب، همانند روش قبلی که توضیح داده شد، عمل کنید. ابتدا نرم افزار را باز کنید، سپس 

 Don’t Connect Toه گزینه های  خاطر داشته باشید ک، تمام اطالعات نشست و خود را وارد کرده و به  7کنید، سپس مطابق شکل  

Audio  وTurn Off My Video   فعال باشند 8مطابق شکل هر دو حتما  . 

https://cafebazaar.ir/app/us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307


 
 

 

 

 IOSو  Androidدر  Zoom: صفحه نخست نرم افزار 7شکل

 

 : صفحه وارد کردن اطالعات نشست 8شکل 

 

 .با ما در ارتباط باشید office@ieee.org.irدر صورت وجود هر گونه مشکلی میتوانید از طربق ایمیل 

mailto:office@ieee.org.ir

