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 ویزیت مجازی که بر شخص متمرکز است 

 پ برای استفاده بستگان اهنمای اسکای  ر 

 برای استفاده چه کسانی است؟ 
 

تگاه الکترونیک خود با آنها تماس حاصل میباشد که مایلند از طریق اسکایپ روی دس نظور کمک به بیماران یا اعضای خانواده هااین راهنما بم

ما با آنها تماس برقرار کنیم. تظر بمانند تا  چ اس خودداری نمایند و منلطفأ توجه داشته باشید که بستگان باید از زنگ زدن به آی پَد ان ا  گردد.  

 

 در مورد این راهنما 

 

ونیک شما سازگار است را دانلود نموده و بکار برید.ترنسخه صحیح که با دستگاه الک اسکایپ روی دستگاههای مختلف کار می کند.  شما باید   

 

 چکار میکند؟

 

چندین نفر میتوانند در آن واحد در یک تماس با همدیگر ارتباط برقرار اسکایپ یک نوع ابزار ارتباطی است برای تلفن زدن و تماس ویدیوئی.  

 کنند. 

  

 

 راه اندازی برای اولین مرتبه 

 

 اضافه کردن اسکایپ به کامپیوتر، تلفن همراه و یا تابلت خود   .1
 

 
ن همراه خود داشته باشید.  اگر بمنظور تماس ویدیوئی از طریق اسکایپ باید برنامه اسکایپ را روی کامپیوتر، لَپ تاپ، تابلیت و یا تلف

ستجوی اسکایپ باشید.  باید نسخه  ه کنید.  میتوانید به فروشگاه اپ برای دستگاه خود مراجعه نموده و در جاسکایپ هنوز ندارید، باید آنرا اضاف

راه اندازی کنید، مثأل:  صحیح اسکایپ را   

 

 اسکایپ برای کینِدل •

 اسکایپ برای آی پَد •

 اندروید اسکایپ برای  •

 

کلیک کنید.  وقتی نصب شد، برنامه اسکایپ     ’install‘ی دستگاه شما کار میکند را پیدا نمودید، روی دگمه نصب یح اسکایپ که رو وقتی نسخه صح

 را باز کنید.  سپس باید وارد برنامه گردید.

 

  



NHSGGC/Knowledge Services/PCVV/Skype Guide for Relatives/V1.1 2  

امتحانی  وقتی وارد گشتید، اسکایپ از شما میخواهد یک 
ی باشید  ی شما  را انجام دهید تا مطمئ  میکروفون و دوربئ 
ی ممکن اس ت از شما سؤال شود کار میکند.  همچنئ 

 accept‘  اندازی کنید.  لطفأ  برخی گزینه ها را راه
all options’  [. تمام گزینه ها را بپذیرید]یعتی 

برای اینکه شخیص بتواند با شما تماس ویدیونی برقرار کند،   
ثل این است  مفهرست اسایم اسکایپ پیدا کند،   باید شما را در 

چه تلفن پیدا کنند.  که  برای پیدا    شماره تلفن شما را در دفتی
کردن افراد میتوانید مشخصات آنها را در جعبه جستجو در  

 باالی صفحه تایپ کنید. 

  

برای جستجو میتوانید نایم را تایپ کنید، با اینحال   

فهرستی از تمام کسانی که دارای این نام هستند را  

هید نمود. دریافت خوا   

 یپ گشتن وارد برنامه اسکا .1

میتوانید حساب کاربر جدیدی بوجود بیاورید.  همچنین در صورتیکه از قبل حساب مایکروسافت دارید،  استفاده ننموده اید اگر سابقأ اسکایپ 

 میتوانید با این وارد اسکایپ گردید. 
 

 

 پ تان یافتن نام یا کاربر اسکای .1
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  "نام اسکایپ"  ’Skype name‘ از اینجا میتوانید  

، میتوانید یک آدرس ایمیل اضافه کنید و  خود را ببینید 

ی میتوانید بر روی   Other ways‘ همچنئ 
people can find you’    ی که  "راههای دیگر

عات  پیدا کنند" کلیک کنید تا اطل افراد میتوانند شما را  
ی     به کاربر خود مثأل شماره تلفن همراه خود را بیشتی

 اضافه نمائید. 

  
 

 

بمنظور اضافه کردن مشخصات به پروفایل خود و یا برای اینکه ببینید نام اسکایپ شما چیست، روی نام کوچک خود در باالی صفحه کلیک 

 فایل یا نمایه اسکایپ" کلیک کنید."پرو ’Skype profile‘کنید و روی 

 

  
 

 
 

برای کسب اطمینان از اینکه با شخص صحیح تماس   
نمایه یا پروفایل خود را  ، میتوانید ویدیونی برقرار میگردد 

شماره تلفن یا آدرس ایمیل اضافه کنید  ویرایش کنید تا  
نده میتواند آنها را جستجو کند.    و سپس تماس گت 

ی میتوانید نام اسکایپ خود را چک کن ید و آنرا  همچنئ 
نده قرار دهید.   در اختیار تماس گت 
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.  شما "قابلیت کشف" ’discoverability‘در مورد  یمشخصات بیشتری از حساب اسکایپ خود را مشاهده خواهید کرد، از جمله قسمت

.  اگر نمیخواهید این باکس را "ایج جستجوظاهر شدن در نت" ’appear in search results‘ با زنید تا موافقت کنیدمیتوانید باکس را تیک ب

  د.عالمت بزنید، هنوز سایرین میتوانند شما را از طریق آدرس ایمیل پیدا کنند، بنابر این مطمئن باشید آدرس ایمیل به حساب خود اضافه کنی

  
 

دیگر   بلیت کشف" را انتخاب کردید، میتوانید مشخصات خود را به تماس گیرنده هایوقتی مشخصات تان را به حساب خود اضافه نودید و گزینه "قا

 ویدیویی داشته باشید. ، تا با آنها بتوانید تماسرا پیدا کنندمنتقل کنید و از این به بعد آنها میتوانند شما 

  

 

 نحوه دریافت تماس 

  

ؤال اسکایپ از شما س مئن باشید که وارد سیستم شده اید.  همچنین مطمئن باشید که اگرپ را باز کنید، و مطبمنظور دریافت تماس ویدیویی اسکای

"کلیه گزینه ها را بپذیرید".  هنگامی که شخصی با شما تماس میگیرد، صدایی را در دستگاه خود میشنوید و پیامی    ’accept all options‘کرد، 

برای پاسخگویی به تماس و بجهت اینکه تماس گیرنده شما  تماس ورودی".  " ’incoming call‘را در باالی صفحه خود مشاهده میکنید که میگوید 

 :کلیک کنید که در باالی صفحه قرار داردیز صدای شما را بشنود، روی نماد دوربین سبز رنگ را ببیند و ن
 

نده به  لطفأ توجه داشته باشید،    برای اینکه تماس گت 

 appear in’راحتی شما را پیدا کند، باید گزینه
search results’    "ظاهر شدن در نتایج جستجو"

ی این میتوانید به   را انتخاب نموده باشید.  برای یافئی

  profileو سپس به نمایه   settings  تنظیمات

 خود مراجعه کنید. 
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 نحوه پایان دادن به تماس

 

 برای پایان تماس، روی دگمه قرمز تلفن کیلک کنید. 

 

 نکات مهم

  .   رایط و ضوابط اسکایپ میباشد ، زیرا این عمل تابع شندیاز ارسال عکس و ویدیو از طریق اسکایپ خودداری نمابه بستگان توصیه میگردد 

  (/https://www.skype.com/en/legal)   مسئولیت این کار را شخصأ بعهده میگیرند. و اقوامی که چنین اقدامی نمایند، بستگان

 پ هزینه دارد.ارسال پیام یا تماس گرفتن از طریق اسکایاما است  مجانیلطفأ توجه داشته باشید تماس های اسکایپ به اسکایپ 

  

   عیب یابی 

 

میتوانید آموزش های گام به گام در یو تیوب را در اینجا پیدا کنید:     

  https://www.youtube.com/watch?v=x2fO2Fg-WmU   

  

ین برنامه نیاز به پشتیبانی بیشتر داشتید، لطفأ درخواست خود را به آدرس زیر ارسال نمائید:  اگر بجهت استفاده از ا    

 virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk. 

https://www.skype.com/en/legal/
https://www.youtube.com/watch?v=x2fO2Fg-WmUÂ 
mailto:virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk

