
 چگونه هی تواى یک تواس تلفنی را با یک پیام هتنی رد کرد؟

فرض کىیذ کٍ ضما در جلسٍ  تصًر کىیذ کٍ در یک جلسٍ حضًر داریذ ي گًضی ضما خامًش می ضًد.

َستیذ ي مًتایل ضما قاتل دسترس وخًاَذ تًد. می تًاویذ قثل از جلسٍ تٍ َمکاران خًد اطالع دَیذ کٍ 

تًاویذ تماس آن َا را در طًل جلسٍ جًاب وذَیذ )رد کىیذ( کٍ ایه تاػث تی وگران وثاضىذ ي یا می 

 یک تارا فقط  تلفىی تماس تًاویذ می کىیذ، می استفادٌاوذريیذی  تلفه از اگر احترامی تٍ آن َا می ضًد.

 تا اوذريیذی ضما دستگاٌ داویذ، ومی َىًز کٍ صًرتی در ،ٌاوگیس ضگفت ي ػالیایه  .کىیذ رد متىی پیام

 ضما تٍ گسیىٍ ایه. است ضذٌ مجُس ضذٌ وًضتٍ پیصاز  کًتاٌ پیام یک تا تماس لغً ماوىذ یمفیذ َای گسیىٍ

 رد تماس را تذاوذ. دلیل گیروذٌ تماس تا دَذ می اجازٌ

 گام اول: رد کردى تواس با یک پیام هتنی

 



 هرحله اول:

 یک کىیذ، می دریافت تماس یک کٍ َىگامی. داویذ می را خًد َای گسیىٍ ضًد می ترقرار تماس یک يقتی

 .ضًد می ظاَر يريدی تماس صفحٍ در دایرٌ

 رد ترای ي کطیذ می ومایص صفحٍ راست سمت تٍ را دایرٌ تماس، یک تٍ دادن پاسخ ترای مؼمًل، طًر تٍ

 .کطیذ می ومایص صفحٍ چپ سمت تٍ را دایرٌ تماس،

 .کىیذ رد متىی پیام یک تا را تماس کٍ است ایه است دسترس در کٍ دیگری گسیىٍ

 

 هرحله دوم

دایرٌ را تٍ سمت آیکًن پیام تکطیذ. زماوی کٍ ضما قادر تٍ پاسخگًیی ویستیذ، می تًاویذ تا کطیذن دایرٌ تٍ 

 سمت آیکًن پیام، تماس را تا یک پیام آمادٌ از قثل وًضتٍ ضذٌ، رد کىیذ.



 

 هرحله سوم

 را "سفارضی" گسیىٍ تًاویذ می َمچىیه. کىیذ اوتخاب ضذٌ وًضتٍ پیص از َای پیام از مىاسة پاسخ یک

( را ومی خًاَیذ ضذٌ وًضتٍ پیص از َای پیام از یک َیچ کٍ زماوی یؼىی) متىی پیام یک ایجاد ترای

 .کىیذ اوتخاب

 ارسال تا را دریافتی تماس َای خًدکار طًر تٍ است، ضذٌ وًضتٍ پیص از کٍ متىی پیام یک از ضما اوتخاب

 رد می کىذ گیروذٌ تماس تٍ متىی پیام

 .کرد خًاَذ رد را تماس ویس ارسال دکمٍ ريی تر کلیک ي سفارضی َای پیام ایجاد

 گام دوم: سفارشی سازی پیام های از پیش نوشته شده



 

 هرحله اول:

 یک تاکٍ  کرد پیذا َا تروامٍ تیه در تًان می را تلفه تروامٍ. کىیذ تاز خًد تروامٍ مىًی از را Phone تروامٍ

 است. ومایان تلفه آیکًن



 

 هرحله دوم:

 سمت پاییه گًضٍ در ي است ضذٌ دادٌ وطان افقی میلٍ سٍ تًسط دکمٍ ایه تسویذ ضرتٍ مىً دکمٍ ريی

 .ضًد می یافت تلفه ومایص صفحٍ گًضٍ پاییه یا راست



 

 هرحله سوم

 دستگاٌ از تؼضی در. کىیذ پیذا تىظیمات قسمت در را آن تتًاویذ تایذ ضما تسویذ ضرتٍ تماس تىظیمات ريی

 .ضًد تىذی طثقٍ "دیگر تىظیمات" تحت تًاوذ می ویس تماس تىظیمات ،اوذريیذ َای



 

 هرحله چهارم:

 خًاَیذ پیذا را ضذٌ وًضتٍ پیص از کًتاٌ َای پیام از لیستی ایىجا در. کىیذ اوتخاب را سریغ پاسخ گسیىٍ

 .کرد



 

 هرحله پنجن:

 خًد ترگسیذٌ تىظیمات طثق را ضذٌ اوتخاب مته پیام کىیذ اوتخاب کىیذ يیرایص خًاَیذ می کٍ را پیامی

 .کىیذ يیرایص



 

 هرحله ششن:

 وًضتٍ متىی پیام تا کىیذ کلیک "Done" یا "OK" ريی تر سادگی تٍ. کىیذ رخیرٌ را ضذٌ يیرایص پیام

 .کىیذ رخیرٌ را ضذٌ يیرایص ضذٌ


