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شروع نمایید
نحو ورود به سیستم
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ثبت نام به تیم ها
مراجعه کنید و با ایمیل و پسورد مکتب تان Office.comبه آفیس دات کام  1.

.داخل شوید

صفحه نخست تان، روی برنامه تیم ها کلیک Office.comاز آفیس دات کام 2.

.نموده تا در جستجوگر خود آنرا باز نمایید

.  ده ایدتیم ها      را  انتخاب نمایید تا بیبیند که در کدام تیم های صنفی شما داخل ش3.

د، شما  در صورتیکه استاد تان تیم صنفی را تنظیم نموده و شما را اضافه نموده باش

.  را( مربوط به تعدا صنف های شما)بیشتر از یک صنف 

ا هیج یک از برنامه های تیم کالس را مشاهده ننمایید، معلم شما ممکن است از شم:نوت

:برای یکجا شدن با تیم های صنفی از موارد زیل استفاده کند

جاد از صفحه تیم ها، یکجا شدن را انتخاب نموده و یا تیم جدید ای) رمز یکجا شدن -

.کرده و رمز را داخل نمایید

!(ایمیل خود را جستجو نمایید) و یا لینک -

یدزمانیکه شما برنامه صنفی خویش را مشاهده نمودید، برای آغاز روی یک کلیک نمای

با استاد و همصنفی های تان در حال تماس استید

https://www.office.com/
https://www.office.com/


.سازماندهی نمایید
.مکالمات، فایلها، واگذاری ها، و نوت ها را در تیم های صنفی تان پیدا نمایید
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کانال ها
ث تیم صنفی دارای یک بخش اصلی بحهر

و گفتگو میباشد،

ما تحت نظر کلیات، استاد ش. کانال عمومی

ممکن است برای شما کانال های زیادی را 

جهت تشکیل موضوعات، پروژه ها و دیگر

.  وظایف ایجاد نماید

تمام کانال ها شامل یک پوست و یک •

.برگه پرونده استند

ی است که شما، برگه پوست جای•

همصنفی ها و استاد تان میتوانید 

.مکالمات را آغاز نمایید

در برگه پرونده اسناد شریک شده را•

.  جستجو نمایید

ه با برگه پوست ها و پرونده ها، همرا•

کانال عمومی دارای وظایف، کتابچه 

و برگه های ( محل یاداشت)یاداشت 
.نمرات میباشد
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جدید باالی عالمه       کلیک نمایید تا اطمینا حاصل گردد که وظایف

.و یا موضاعات که اشاره شده است را از دست ندهید

تذکر
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ارتباطات
ایجاد و پاسخ پیام ها در تیم ها



انید یک شما میتو. برای ایجاد یک پیام روی جعبه نوشتاری کلیک نمایید

.پیام ساده تابپ نموده و یا اضافه نمایید

یید یک تصویر، ایموجی، استیکر یا برچسب و یا اسناد را ضمیمه نما

ان فارمت       یا شکل را انتخاب کرده و خط را برجسته نموده تا پیام ت

برجسته گردد

.گیردپیام تانرا با درشت نمودن خط شکل داده و یا به اساس نمبر کار بی

.استاد و یا همصنفی خویش را اشاره و یا ذکر نمایید

ت        برای تغییر مکالمه و ایجاد گروپ مکالمات شخصی کانال تیم های چ

.و یا مکالمه را انتخاب نمایید
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و و ایجاد و ارسال نمودن یک پیام در گفتگ

یا کانال



پ از جلسات در تیم ها استفاده کنید تا در کالس های مجازی آنالین، گرو

های مطالعه، بیان ها یا پیشکش ها را بشکل مجازی فرا گرفته  و هر 

.زمانیکه نیاز به آموختن رودر رو داشته باشید را بیماموزید

شما جنتری      را انتخاب نموده تا جلسات را که استاد و همصنفی تان. ۱

ا را اضافه نموده باشد و یا در صورتیکه خود تان ایجاد نموده باشید ر

لیک زمانیکه که وقت مالقات میرسد گزینه پیوستن را ک.  مشاهده نمایید

.نمایید

تصویر و فلم تا را از تنظیمات عیار نموده، و بعدا گزینه پیوند فعلی. ۲

.را کلیک نمایید
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با فلم یا ویدیو ارتباط برقرار نمایید

ن شما قادر خواهی بود تا تمام جلسات تعیی: یاداشت

شده را در هر یکی کانال های تیم کالس ها مشاهده 

.نمایید



زمانیکه استاد و یا همصنفی شما در آن تیم برای شما تماس 

میگیرد، شما یک اطالع دریافت خواهید کرد که میتوانید در 

مورد نحوه پاسخگویی تصمیم گرفته که فلم  و صدا را 

.بپذیرید و یا رد نمایید

تیلیفون را جواب بدهید



ه نحوه استفاده از نوار ابزار درجریان جلس
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فلم تان را روشن و یا خاموش نمایید

بلندگوه تان را صدا دار و یا بی صد نمایید

صفحه و یا اسناد را شریک سازید در مکالمات جلسه اشتراک نمایید

حتی اگر شما جلسه را . جلسه را ترک کنید
ترک نمایید جلسه در جریان خواهد بود

اشخاصیکه در جلسه است را مشاهده نمایید



اسناده های تانرا تنظیم و شریک سازید
.اسناد ها را در مکالمات به اشتراک بگذارید و از گزینه اسناد یا فایل ها برای پیگیری آنها استفاده نمایید
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دیک اسناد و یا فایل را شریک نمایی

ا در یک پیام جدید و یا پاسخگویی دوباره گزینه ضمیمه    ر1.

.کلیک نمایید

.اسناد را که میخواهید شریک بسازید انتخاب نمایید2.

سالی   اگر میخواهید یک پیام را هم داشته باشید، بعدا گزینه ار3.

.را کلیک نمایید
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یک اسناد یا فایل را ایجاد و یا پیدا کنید

اسناد و یا فایل که شما، همصنفی ویا استاد تان در گروپ مکالمات و یا 

کانال شریک ساخته است را با انتخاب نمودن گزینه فایل یا اسناد مشاهده 

. نمایید

مواد درسی

ل عمومی در گزینه  فایل یا اسناد تیم های هر صنف رفته و بعداً در کانا

عه را مراجعه نمایید، ممکن است استاد شما منابع  تنها برای مطال( جنرال)

اد مهم در اینجا برای اسن. در فولدر یا پوشه مواد درسی اضافه نموده باشد

که شما را برای وظایف، پروژه ها، و یا جهت معلومات جدید بخاطر 

.انتظارات صنفی تان است را جستجو نمایید
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وظایف و نمرات
.تمام تیم ها، مشاهده نموده و دو باره به وظیفه تان برگردید



.مشاهده نموده و به وظیفه تان برگردید

.  به تیم صنفی تان رفته و به کانال عمومی مراجعه نمایید-۱

.گزینه وظایف را انتخاب نمایید

.ب نماییدبرای جزییات وظایف و برگشتن به وظیفه گزینه وظایف را انتخا-۲

.تانرا ضمیمه نماییدوظیفهمواد لزومی را با کلیک نمودن اضافه      -۳

.گزینه دوباره داخل شدن را کلیک نمایید-۴
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نمرات تان را مشاهده نمایید

ی برای مشاهده نمرات وظایف که استاد تان بررس

کرده و دوباره برای تان فرستاده است را در 

:موارد زیل دریابید

ینه در گزینه کانال عمومی رفته و بعداً گز1.

.نمرات را انتخاب نمایید

تمام وظایف تان اینجا بصورت لیس وار 2.

ا با چگونگی تمام وظایف تانر. موجود میباشد

د نمره بندی وظایف تان که دریافت نموده ای

.مشاهده نمایید
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م هاکتابچه یاداشت صنفی در تی
.برای وظایف در صنف، فعالیت ها و همکاری از کتابچه یاداشت صنف که در صنف ساخته شده را استفاده نمایید



کتابچه یاد داشت را در تیم های

.تان استفاده نمایید

ره نیازدارید تا یاداشت های خصوصی و یا مشاج

وک                      گروهی داشته باشید؟ به گزینه کالس نوت ب

ف بشکل مستقیم در کانال عمومی تیم های صن

تان که شما را برای صنف رهنمایی نموده است

.  را کلیک کرده و جستجو نمایید

عالمه    را برای توسعه نوت بوک یا 1.

های یاداشت تان انتخاب نمایید تا تمام بخش

:  ذیل را دیده بتوانید

یک فضای همکاری برای ترقی مفکوره ها و 

پروژه ها همرای همصنفی های تان،

منابع متحوای یک کتابخانه که استاد تان بتواند

ت مهم را یاداشت نماید، و یک نوت بوک یا یاداش

اده شخصی که شما تنها برای وظیفه تان استف
.بتوانید

د را بخش که در قسمت تحتانی مشاهده میکنی.  ۲

شما آنجا کتابچه یاداشت شخصی-یاداشت کنید
.بینیدتنها شما و استاد تان میتوانید آنرا بی! است
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منابع بیشتر
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Student help center

و تیم ها کمک بیگیرید۳۶۵از پروگروام آفس 

مرکز کمک برای شاگردان                           را باز کرده و با 

.و وظایف درسی تان  را توسعه دهید۳۶۵استفاده از پروگرام آفس 
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https://support.office.com/article/395ab230-55bf-44c6-b265-e832d729b694

