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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
 

نصب و راه  ،یمعرف
 کالب هاوس یانداز 

 یمختلف یارتباط یهاها از روز اول دنبال روشانسان
در تماس باشن، از دود و  گهیبودن تا بتونن با هم د

. امروزه نقش ترییو تو نستاگرامیکبوتر و نامه گرفته تا ا
تر پررنگ شهیما از هم یدر زندگ یمجاز  یهاشبکه

 میتا بتون میدینو و جد یهادهیا یشده و همه تشنه
 نیاز ا یکی م،یدر تماس باش آشاناهامونبا دوستان و 

ساخته شده و  2020که در سال  یاجتماع یهاشبکه
 هاشنیکیاپل یهیبا بق یعملکرد جالب و نسبتًا متفاوت

با هم به  میخوایمقاله م نیداره کالب هاوسه. در ا
با  م،یکالب هاوس بپرداز  یانداز نصب و راه  ،یمعرف

 .دیما همراه باش

https://netran.net/mag/Introduction,%20Install%20and%20Setting%20Up%20Clubhouse/
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 ؟هاوس چیهکالب 

 یمجاز  یشبکه کی شن،یکیاپل نیمنتشر شد. ا iOS عاملستمیس یبرا 2020 لیکالب هاوس در آور 
. کنهیفراهم م نیصورت آنالبههزار نفر رو  نیامکان ارتباط چند ،یچت صوت تیمشهوره که با قابل

 یهاروماز چت یکیماسک در  النیداشت. اما با حضور ا یکم اریکاربران بس شن،یکیاپل نیدر ابتدا ا
 نفر عبور کرد. ونیلیم 2کرده و از  دایپ شیتعداد کاربران اون، روز به روز افزا شن،یکیاپل نیا
 

که در  ییکاربرها یکاربرهاست. تمام گریروش ارتباط برقرار کردن با د شن،یکیاپل نیجالب ا ینکته
 نیشده رو بشوند و همچنافراد مشخص یمکالمات صوت تونندی( هستند، مRoomاتاق ) کی

 هب ازیورود به اتاق، ن یها هم در بحث شرکت کنند. البته برااون تونندیم ر،یمد یدرصورت اجازه
و  دیکن دایدر اتاق حضور پ دیتونیکه با ورود شما موافقت بشه، م یهست. درصورت ریمد رشیپذ

 .دیصحبت دارند رو بشنو یکه اجازه یو افراد رانیمد یمکالمه صوت
 

 و راه اندازی کالب هاوسنصب 
هم  یدیاما کاربران اندرو شده،یطراح iOS یهاعامل ستمیس یتنها برا Clubhouseدر حال حاضر، 

 بهره ببرند. شنیکیاپل نیا یهاتیاز قابل ،یفرع یهاشنیکیبا استفاده از اپل تونندیم
 
 لیاوا ای، در اواخر بهار Clubhouse نیا دیاندرو یکالب هاوس اعالم کرده که نسخه شنیکیاپل گذارانیبن

 .شهیعرضه م 2021تابستان سال 

 

 دعوت نکیبا استفاده از ل Clubhouseساخت اکانت 
تون که که: از دوستان نهیراه ا نیتر عی. سر دیاقدام کن دیتونیاز دو راه م شنیکیواردشدن به اپل یبرا

 نکیل ینامه بفرستن و بعد با زدن روتا براتون دعوت دییشدن بخوا شنیکیدر حال حاضر وارد اپل
 .دیبشوارد اون  میصورت مستقدعوت، به

 
اطالعات اکانت رو از  دیتونی. حاال مدهیتون کرده رو نشون مکه دعوت یفرد یدیبعد، آ یدر مرحله

 .دیاقدام به وارد کردن اطالعات کن یصورت دستبه ایو  دیوارد کن ترتونییاکانت تو قیطر 
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 1تصویر 

عکس  دیتونیکه م شهیبراتون ظاهر م یدیجد ی، صفحهEnter my info manually ینهیبا زدن گز 
رو  Skip ینهیگز  د،یانتخاب کردن عکس ندار  یبرا یلیکه تما ی. درصورتدیرو انتخاب کن تونلیپروفا

 .دیبزن

 
 2تصویر 
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. با زدن دهیتون رو مبه دفترتلفن یدسترس یبر اجازه یمبن یدرخواست شنیکیبعد، اپل یدر مرحله
تون که در کالب هاوس از دوستان یستیل شنیکیتا اپل دیرو بهش بد یدسترس نی، اOK ینهیگز 

 هیکاف د،یبد شنیکیاجازه رو به اپل نیا دیستین لیکه ما یبده. درصورت شیحضور دارن رو بهتون نما
 .دیرو انتخاب کن Don't Allow ینهیتا گز 

 
 3تصویر 

 شن،یکیاپل صورتنی. در ادیرو انتخاب کن هاتونیمندتا عالقه خوادیدر قسمت بعد، از شما م
 .دهیم شیبه شما دارند رو بهتون نما هیشب یقیکه عال یکاربران

 
 4تصویر 

 د،یکه در قسمت قبل انتخاب کرد ییهانهیبا توجه به گز  یشنهادیاز افراد پ یستیبعد، ل یدر مرحله
 .دیانتخاب کن ستیل نیاز ا دیرو که دوست دار  یهر فرد دیتونی. شما مدهیم شیبهتون نما
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 5تصویر 

از چت  ی(، تعداد5ری)تصو ریکه مطابق شکل ز  دیشیم Clubhouse یاصل یوارد صفحه ت،یدرنها
( Room) یهاخودتون اتاق دیتونیم یقسمت، حت نی. در ادهیمختلف رو بهتون نشون م یهاروم

 .دیمختلف بساز 

 
 6تصویر 
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 :های پیشنهادیمقاله
 دقیقه 5آموزش نصب واتس اپ بر روی ویندوز در کمتر از 

 و استفاده از آن )skype (آموزش نصب اسکایپ
 آموزش نصب اسنپ چت به صورت گام به گام

 
 

 بدون لینک دعوت Clubhouseاکانت ساخت 

ثبت نام و بدون  قیاز طر  دیتونیساخت اکانت کالب هاوس وجود داره. شما م یهم برا یاگهیراه د
 .دیخودتون اکانت بساز  یبرا نک،یاستفاده از ل

 
 زمان ببره. یو ساخت اکانت ممکنه مدت دییتا ندیروش، فرآ نیکه در ا دیفقط توجه داشته باش

 

 
 .میکنیرو سرچ  م ClubHouse ی، کلمهApp Store شنیکیدر ابتدا در اپل

 
 7تصویر 

https://netran.net/mag/install-whatsapp-on-pc/
https://netran.net/mag/skype-installation-tutorial/
https://netran.net/mag/install-snapchat/
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 .شهیدانلود م Clubhouse شنیکی، اپلGet ینهیگز  یحاال با زدن رو

 
 8تصویر 

 .میساخت اکانت رو شروع کن ندیتا فرآ میشیواردش م شن،یکیبعد از نصب کامل اپل
 

 دییو منتظر تا دیخودتون بساز  یاکانت برا دیتونیصفحه، هم م نیکه در ا دیدقت کن
 شنیکیتون براتون فرستادن وارد اپلکه دوستان یانامهدعوت قیهم از طر  د،یاون باش

 .دیبش
 

 
کد  کیتا  دیتون رو وارد کنهمراه یتا کشورتون رو انتخاب و شماره خوادیبعد ازتون م یدر صفحه

 براتون ارسال بشه.
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 9 تصویر

رو داد، دو راه وجود داره که  نترنتیو بهتون ارور نبود ا دیقسمت دچار مشکل شد نیاگر در ا
 هستش. لترشکنی. راه اول، نصب فدیمشکل رو حل کن نیا دیتونیم

 .دیبش Cellularوارد قسمت  ،یگوش ماتیتنظ قیکه از طر  نهیراه دوم ا

 
 10تصویر 
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رو بهتون  Wi-Fi ایخط و  نترنتیبه ا شونیدسترس زانیو م هاشنیکیاپل یقسمت، تمام نیدر ا
 .شهیتون حل م، مشکلWLAN & Cellular ینهیو انتخاب گز  Clubhouse ینشون داده. با زدن رو

 
 11تصویر 

که اون رو در  شهیبراتون ارسال م یچهار رقم یتون، کدخب حاال با وارد کردن کشور و شماره
 .دیکنی( وارد م12ریشده )تصوقسمت مشخص

 
 12تصویر 
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رو کامل  تونلیشده تا اسم و فامکه ازتون خواسته دیشیبعد م ی، وارد صفحهNext ینهیبا زدن گز 
 .دیوارد کن

 
 13تصویر 

. درصورت وارد دیخودتون انتخاب کن یبرا ینام کاربر  دیبا ل،یبعد، پس از وارد کردن اسم و فام یدر صفحه
 تا اکانت براتون ساخته بشه. دیرو بزن OK ینهیو مناسب، گز  ینکردن اسم تکرار 

 
 

 
 14تصویر 
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 هیدییتا تا دیرو صبر کن یمدت خوادیکه ازتون م شهیبهتون نشون داده م یبعد، متن یدر صفحه
 ورود براتون صادر بشه. یالزم برا

 
 15تصویر 

 حرف آخر

ها از اون یادیو واتس اپ وجود دارن که کاربران ز  نستاگرامیمانند ا یار یبس یهاشنیکیامروزه اپل
 یبوده و صرفا در موارد کوچک یکی بایتقر  ،یمجاز  یهاشبکه نیا ی. اما طرز کار تمامکنندیاستفاده م

توجه افراد  د،یدج یکرده با استفاده از روش یکالب هاوس، سع شنیکیبا هم تفاوت دارند. اما اپل
 رو به خودش جلب کنه. یار یبس

 کیکه در هر  یتا افراد م،یکالب هاوس بپرداز  یانداز  نصب و راه ،یبه معرف میکرد یمقاله سع نیدر ا
 دیمقاله براتون مف نیا دوارمیاون رو حل کنند. ام یراحتمواجه شدند، به یشده با مشکلاز مراحل گفته

تا  دیبا گذاشتن کامنت، به ما اطالع بد دیتونیم ،یدرصورت وجود هر مشکل نیبوده باشه. همچن
 شما باشند. یمون در اسرع وقت پاسخگوهمکاران

 


