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 .1وارد اپلیکیشن چکاوک شوید.

 .2در صفحه اصلی برنامه ،بر روی دکمه «ورود/ثبت نام» کلیک کنید (شما فقط مرتبه اول باید وارد شووید و در دفاوا باودی ،بوه
صور خودکار ،کاربری شما شناسایی میشود).

 .3در صورتی که قبالً عضو برنامه شدهاید ،شماره موبایل و رمز عبور خود را وارد کنید .در صورتی که رمز عبوور خوود را فراموو
کردهاید ،بر روی «بازیابی رمز عبور» کلیک کنید و باد از دریافت پیامک تاییدیه ،رمز جدیدی برای خود تاریف کنید .در صورتی هم
که تاکنون در برنامه عضو نبودهاید ،در پایین صفحه بر روی «ثبت نام کنید» کلیک نمایید.

 .4برای ثبت نام ،ابتدا شماره همراه خود را وارد کنید تا کد تاییدیه برای شما پیامک شود.

 .5سپس کد دریافتی را وارد کرده و دکمه تایید را بزنید.

 .6پس از تایید کد وارد شده ،به صفحه پروفایل هدایت میشوید که الزم است اطالعا خود را تکمیل کنید .توجه داشته باشید که
وارد کردن نام و رمز عبور ضروری میباشد .پس از تکمیل اطالعا خود ،بر روی دکمه «ذخیره اطالعا » کلیک کنید.

 .7پس از تکمیل اطالعا  ،به صفحه اصلی برنامه بازگشته و خرید اشتراک طالیی (کادر نارنجی رنگ) را انتخاب کنید .با رفوتن بوه
صفحه خرید اشتراک ،می توانید نسبت به خرید اشتراک ماهانه اقدام نمایید .توجه داشوته باشوید کوه بورای برقوراری ارتبوا بوا
کارشناسان (تماس صوتی/پیام متنی /پیام صوتی) الزم است که اشتراک ماهانه تهیه کنید.

 .8با انتخاب پکیج اشتراک ماهانه ،به صفحه پرداخت بانک منتقل میشوید که مشخصا کار بانکی خود را وارد کرده و پرداخوت
اینترنتی را انجام میدهید .در صور موفقیت آمیز بودن پرداخت ،به اپلیکیشن بازمیگردید و اشتراک شما با موفقیت فاال میشود.

 .9اکنون به صفحه اصلی برنامه بازگشته و در قسمت باال سمت چپ برنامه ،بر روی عالمت  +کلیک کنید تا بوه ییسوت موضووعا
موجود برای مشاوره رهنمون شوید( .الزم به ذکر است که قبل از خرید اشتراک ،شما میتوانیود ییسوت موضووعا و مشواوران را
مشاهده کنید ،اما نمیتوانید با آنها ارتبا برقرار کنید).

 .11با کلیک بر روی دکمه  +ییست اصلی موضوعاتی که میتوانید در آنها مشاوره بگیرید را مشاهده خواهید کرد .با انتخاب هرکدام
از موضوعا  ،به ییست زیرموضوعا رهنمون میشوید.

 .11به عنوان مثال ،برای ییست اصلی قرآن 4 ،زیرگروه وجود دارد که در هر زیرگروه ،تاداد مشاوران موجود مشخص شده است .شما
با انتخاب هرکدام از زیرگروهها ،به ییست مشاوران آن گروه منتقل میشوید.

 .12در صفحه ییست مشاوران ،میتوانید با استفاده از قسمت «مشاوره سریع» میتوانید بدون ماطلی به یکی از کارشناسان آنالیون
متصل شوید .همچنین با استفاده از قسمت جستجو ،میتوانید بین نام کارشناسان جستجو کنید .با انتخاب هر یک از کارشناسان ،به
صفحه ارتبا با وی منتقل میشوید.

 .13در صفحه اختصاصی مشاور ،شما به سه رو

«تماس صوتی»« ،پیام متنی» و «پیام صوتی» میتوانید با کارشناس ارتبا بگیرید.

شایان ذکر است که در صورتی می توانید با کارشناس ،تماس صوتی برقرار کنید که کارشناس آنالین باشد .اما برای پیام متنی و پیام
صوتی نیازی به آنالین بودن کارشناس نیست و در اویین زمانی که کارشناس آنالین شود ،پیام شما را مشاهده کرده و میتوان پاسخ
شما را ارسال نماید.

 .14در اویین تماس صوتی و یا اویین باری که قصد ضبط پیام صوتی برای کارشناس را دارید ،اگر با پیام زیر مواجوه شودید ،گزینوه
« »Allowیا «پذیر » را بزنید؛ این دسترسی برای دسترسی برنامه به مکروفون گوشی شما جهت ضبط صدا میباشد.

 .15در صورتی که پیام متنی را انتخاب کرده باشید ،به صفحه زیر منتقل میشوید .در کادر مربوطه ،سوال خوود را نوشوته و دکموه
ارسال را بزنید.

 .16در صورتی که پیام صوتی را انتخاب کرده باشید ،به صفحه زیر منتقل میشوید .بر روی دکمه قرمز رنگ پایین صفحه کلیک کنید
تا ضبط صدا آغاز شود .در پایان نیز بر روی دکمه توقف صو کلیک کرده و در صورتی که از ارسال صو مطمئن بودید ،دکمه سبز
رنگ ارسال را بزنید.

 .17در صورتی که تماس صوتی را انتخاب کرده باشید ،اگر کارشناس آنالین باشد به صفحه زیر منتقل میشوید .منتظور بمانیود توا
ارتبا شما با کارشناس مذکور برقرار شود.

 .18پس از پایان مکایمه ،به اپلیکیشن برمیگردید و فرم زیر را مشاهده میکنید .خواهشمندیم این فرم را تکمیل کورده و موا را در
بهبود فااییت کارشناسان یاری نمایید.

 .19ییست پیامهای صوتی و پیامهای متنی شما در صفحه اصلی برنامه و زیر بنر تبلیغاتی برنامه (کوه در اوال ااضور آیوه شوریفه
«وشاورهم فی االمر »...هست) قابل مشاهده هستند .در صورتی که کارشناس ،پاسخ سوال شما را داده باشد ،برای شما قابل رؤیوت
خواهد بود و اگر هنوز پاسخ شما را نداده باشد ،به صور «در انتظار پاسخ کارشناس» خواهد بود.
همچنین شما با رفتن به منوی برنامه (سه خط سمت راست باالی صفحه اصلی) میتوانید سوابق تمواس و سووابق پیوامهوا را نیوز
مشاهده کنید .شما در قسمت سوابق پیام ،میتوانید پیامهای خود را به صور های مختلف (پاسخ داده شده ،پاسخ داده نشده ،پیام
متنی ،پیام صوتی و همه پیامها) فیلتر کنید.

