
 24شرکت مهندسی کلینیک

 ر تلگرام بر رٍی کاهپیَت ٍ فعالسازیآهَزش ًصب
 

 : در ابتذا الزم است عرض ًوایین

داشتي یک گَشی سادُ ّن برای .برای ًصب تلگرام رٍی ٍیٌذٍز ًیازی بِ داشتي گَشی اًذرٍیذی ًذاریذ *

 !دریافت پیاهک کافیست

 .در طَل هراحل ًصب اتصال بِ ایٌترًت هَرد ًیاز است *
 

 

 .اتسذا ًسخِ هخظَص ٍیٌذٍس را اس لیٌک خاییي داًلَد فزهاییذ .1
https://telegram.org/dl/desktop/win 

 
 .تز رٍی فایل داًلَد شذُ دٍتار کلیک ًواییذ زا ًظة آغاس شَد .2

 
 . کلیک ًواییذ Runدر اٍلیي قذم خس اس اجزا هاًٌذ عکس سیز تزٍی .3
 

 
 
 
 
 

https://telegram.org/dl/desktop/win
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خیشٌْاد هیشَد هکاى ًظة را زغییز . اکٌَى السم اسر هحل ًظة را هعیي کٌیذ.5
 . کلیک ًواییذNextتزٍی گشیٌِ . ًذّیذ 

 

 
 

 
 . را اًسخاب ًواییذNextدر ایي هزحلِ تذٍى ایجاد زغییزی گشیٌِ .6
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الثسِ اگز هایل ّسسیذ کِ آیکَى زلگزام در تزٍی . ایي گام ًیش ًیاسی تِ زغییز ًذارد.7
 را تزداریذ ٍ Create a desktop iconدکسساج شوا ظاّز ًشَد زیک گشیٌِ 

 . کلیک ًواییذNextًْایسا تزٍی 

 
 
 . کلیک ًواییذ Installدر ایي هزحلِ تزٍی .7
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  کوی طثز کٌیذ زا هزاحل ًظة تِ خایاى تزسذ ٍ خٌجزُ سیز ظاّز شَد اکٌَى رٍی.8

Finish کلیک کٌیذ زا ًزم افشار زلگزام اجزا شَد. 

 
 

 . رااًسخاب ًواییذ  START MESSAGINGهاًٌذ زظَیز سیز گشیٌِ . 9
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 هاًٌذ عکس سیز اٍل کشَر ایزاى را اس لیسر اًسخاب کٌیذ ، سدس شوارُ هَتایل .10

 .کلیک کٌیذ NEXT  ٍارد کٌیذ ٍ سدس رٍی0خَدزاى را تذٍى ٍارد کزدى 

 
 

 
 رقوی تِ زلگزام شوارُ ٍارد شذُ ارسال 5 دقیقِ یک خیام حاٍی کذ 2در کوسز اس .11

در طَرذ . را تشًیذ  Nextآًزا در کادر هشخض شذُ ٍارد ًواییذ ٍ ًْایسا . هیشَد 
 Send code via SMSعذم ارسال کذ ٍیا ًذاشسي زلگزام رٍی گَشی تزٍی 

 .کلیک ًواییذ زا کذ تزای شوا خیاهک شَد 
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  یک ًام ، ًام خاًَادگی ٍ عکس خزٍفایلساى را اًسخاب کٌیذ ٍ رٍی در هزحلِ تعذی.12

NEXTکلیک کٌیذ. 

 .کار ًظة زوام شذُ هیسَاًیذ اس اهکاًاذ زلگزام تزٍی کاهدیَزز خَد لذذ تثزیذ .13
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  در تلگرامcontactsًحَُ اضافِ کردى 
 (گشیٌِ ای کِ تاعالهر فلش هشخض شذُ اسر).در طفحِ سیز گشیٌِ هٌَ را اًسخاب کٌیذ .1

 
 
 . را اًسخاب کٌیذcontactsدر هزحلِ تعذی گشیٌِ .2
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 . را کلیک کٌیذadd contactدر ایٌجا در خاییي لیسر هخاطثاى گشیٌِ ی  .2

 
 
 
 Phone numberهشخظاذ هخاطة هَرد ًظز خَد را ٍارد کٌیذ در قسور  .3

 را کلیک کٌیذ اگز هخاطة create  ٍارد کٌیذ ٍ گشیٌِ 0شوارُ هَتایل را تذٍى 
 .زلگزام داشسِ تاشذ تِ لیسر شوا اضافِ هیشَد
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هخاطة جذیذ اضافِ شذ در قسوسی کِ تا کادر قزهش رًگ هشخض شذُ هیسَاًیذ خیام .4

 .خَد را زایح کٌیذ ٍ تا سدى فلش سور راسر خیام را ارسال کٌیذ
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 (هخاطب)بیوار  برای کاًال عضَیت پیام ارسال ًحَُ
در اتسذا ٍارد کاًال هَرد ًظز شَیذ ٍ رٍی اسن کاًال در تاالی طفحِ کلیک کٌیذ زا .1

 .ٍارد طفحِ هشخظاذ کاًال شَیذ

 
 
 .در ایٌجا رٍی اسن کاًال کلیک راسر کٌیذ ٍ لیٌک کاًال را کدی کٌیذ.2
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 .هَرد ًظز را اًسخاب کٌیذ زا ٍارد طفحِ گفسگَی اٍ شَیذ (تیوار)هخاطة  .4

در قسوسی کِ هخظَص زایح هسي اسر هسي هَرد ًظز خَد را زایح کٌیذ ٍ لیٌک 
 .کاًال خَد را کِ قثال کدی کزدُ ایذ را جایگذاری کٌیذ، ٍ خیام را ارسال کٌیذ

 
 

. هَفق ٍ سزتلٌذ تاشیذ
www.clinic24h.com 


