شیَُ کلی اسسفادُ از ًرم افسار راٌّوازل

"ًصة ًرم افسار رایگاى هی تاشذ"
 -1خس از ًصة ًرم افسار ٍ ثثر ًام هی زَاًیذ از خذهاذ آى اسسفادُ کٌیذ.زهاًی کِ ٍارد ًرم افسار
شَیذ در صفحِ اٍل  7هٌَ هشاّذُ هی ًواییذ کِ شاهل خذهاذ گردشگری تراساس ًیاز ّر
گردشگر هی تاشذ.شوا هی زَاًیذ تا کلیک تر رٍی ّر یک از ایي خذهاذ تِ راٌّواّای هرتَط تِ آى
تخش ّا هسصل شَیذ .در ایي صفحِ شوا آیکَى خشسیثاًی را ًیس هشاّذُ هی ًواییذ کِ در صَرذ
ًیاز هی زَاًیذ تا کلیک تر رٍی آى تا سساد خشسیثاًی ارزثاط ترقرار ًواییذ .شوا ترای اسسفادُ از ایي
خذهاذ تایذ شارش راٌّوا زل را خریذاری ًواییذ کِ تا کلیک تر رٍی آیکَى افسایش شارش هی زَاًیذ
تا کارذ تاًکی خَد ایي شارش را خریذاری کٌیذ.
 -2خس از اًسخاب ّر کذام از ایي  7خذهر ٍارد صفحِ دٍم هی شَیذ ایٌجا لَکیشي جایی (شْر) کِ
در آى ّسسیذ را ًشاى هی دّذ (.در صَرزیکِ درخَاسر شوا ترای شْر دیگری تاشذ تایذ آى شْر
هَرد ًظر را در آیکَى هرتَطِ زایح ًواییذ زا تِ راٌّواّای هرتَط تِ آى شْر هسصل گردیذ) .در
ایي صفحِ شوا زعذاد راٌّواّای آًالیي را ًیس هشاّذُ خَاّیذ ًوَدّ .ن چٌیي تا زَجِ تِ
هَقعیسی کِ در آى قرار داریذ هکاًْای هرزثط تا گردشگری از قثیل رسسَراى  ،کافی شاج ّ ،سل ٍ
 ...را ّن هی زَاًیذ تر رٍی ًقشِ هشاّذُ ًواییذ کِ تا کلیک تر رٍی ّر کذام از آى ّا هی زَاًیذ تِ
طَر هسسقین تا هحل هرتَطِ زواس ترقرار ًواییذ (.زواس شوا تا ایي هکاًْای ترای شوا رایگاى هی
تاشذ).
زَجِ :اگر شوا خذهر هسرجوی را اًسخاب ًواییذ در ایي صفحِ تایذ آیکي هرتَط تِ زتاى هَرد ًظر
را اًسخاب ًوَدُ زا تِ هسرجویي هَرد ًظر ٍصل شَیذ.
خس از کلیک تر رٍی آیکَى زواس ارزثاط شوا تا راٌّواّا ترقرار شذُ ٍ درخَاسر شوا ترای
راٌّواّای آًالیي ارسال هی گردد .در صَرزیکِ خس از  33ثاًیِ راٌّواّای آًالیي خاسخگَی شوا
ًثاشٌذ شوا هسسقیوا تِ دفسر هرکسی ٍصل شذُ ٍ راٌّواّای دفسر هرکسی خاسخگَی شوا خَاٌّذ
تَد.
 -3در صفحِ سَم شوا تِ راٌّوا هسصل شذُ ٍ هی زَاًیذ سَاالذ خَد را از راٌّوا تدرسیذ .در صَرذ
ًیاز شوا هی زَاًیذ تا کلیک تر رٍی تلٌذگَ زواس خَد را از طریق تلٌذگَ اًجام دّیذ.
 -4خس از خایاى هکالوِ شوا تا راٌّواٍ ،ارد صفحِ چْارم هی شَیذ کِ هی زَاًیذ ترای کوک تِ سساد
ًظر اذ خَد را در هَرد خذهر دریافسی از راٌّوا عالهر زدُ ٍ یا اگر ًظری داریذ ًَشسِ ٍ تِ سساد
ارسال ًواییذ.

