انمرنم افزار :پاسخگو

صفحـه 1 :

معرفی اجمالی نرم افزار:
آگاهی به مسائل شرعی و تدین و تعبد به آن و شناخت صحیح
وظائف عملی ،همواره به عنوان یکی از دغدغه های مؤمنین و
متدینین است .به همین جهت دسترسی به مراجع عظام و یا
دفاتر و نمایندگان ایشان به این منظور مورد توجه آنان بوده
است.
در این راستا مراجع عظام تقلید ،جهت تسهیل اینگونه خدمات
به استفاده از فن آوری های روز نگاه ویژه ای داشته اند.
دفتر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله همیشه در
استفاده از فن آوری های روز پیشرو بوده است و از سالهای
گذشته درگاه های مختلف ارتباطی را به منظور دسترسی مقلدین
ایشان به مجموعه پاسخگویان مسائل شرعی و اعتقادی ،فراهم
آورده است.
یکی از بستر های پاسخگویی ،درگاه پاسخگویی آنالین است
که مراجعین می توانند در طول شبانه روز طبق برنامه اعالمی
در ایام مختلف سال ،از این طریق سؤاالت شرعی و اعتقادی
خود را مطرح نمایند تا کارشناسان در همان لحظه جوابگوی آنها
باشند.
با توجه به گسترش تلفن های همراه هوشمند و به منظور
سهولت دسترسی مخاطبان به این درگاه پاسخگویی ،نرم افزار
پاسخگو با قابلیت های زیر طراحی و تولید شده و در اختیار آنها
قرار گرفته است:
✓ ارائه امکانات مورد نیاز در محیط گرافیکی با کاربری ساده و آسان برای مخاطبان
✓ امکان ثبت نام در سامانه از طریق نرم افزار
✓ نگهداری نام کاربری به منظور تسهیل استفاده از نرم افزار
✓ امکان مشاهده سوابق گفتگوی آنالین
✓ ذخیره سوابق گفتگو در دستگاه و امکان به اشتراک گذاری آن با دیگران
✓ امکان چت آنالین همزمان با پاسخگویان شرعی و اعتقادی و قابلیت نوتیفیکیشن برای سهولت کاربری
نکته:

در هنگام استفاده از نرم افزار می بایست اینترنت دستگاه متصل باشد
it@makarem.ir
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صفحـه 2 :

معرفی امکانات نرم افزار:
 -1ثبت نام و عضویت در سامانه پاسخگویی آنالین از طریق نرم افزار:

 -2اعالم زمان پاسخگویی در صورت عدم نمایش لیست پاسخگویان:

it@makarem.ir
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صفحـه 3 :

 -3اعالم درج پاسخ توسط پاسخگو با نوتیفیکیشن:

 -4مشاهده سوابق گفتگو با امکان به اشتراک گذاری آن با دیگران :بدین منظور کافیست بر روی متن مد نظر انگشت
خود را نگه دارید تا گزینه اشتراک گذاری نمایان شود.

it@makarem.ir

