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سامانه چت مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی
سبهبًِ گفتگَی صًذُ ایٌتشًتی ( چت ) کتبثخبًِ دس تبسیخ ّفذُ ضْشیَس  33ثِ ّوتت هتذیشیت ایتي هشکتض
ٍهسبػذت ٍ پطتیجبًی فٌی هشکضفٌبٍسی اطالػبت ٍاستجبطبت داًطگبُ ساُ اًذاصی ٍفؼبلیت ختَد سا غاتبص ًوتَد
دسحبل حبضشًشم افضاسهَسداستفبدُ دساستجبط ّوضهبى یبچت اص ًَع کذ هٌجغ ثبص ثِ ًتبم Mibew Messenger

هی ثبضذ کِ ًسخِ فبسسی غى اصسبیت هشثَطِ ثبّویي ًبم ( )https://mibew.org/گشفتِ ضذُ است اص ایي
پس کبسثشاى هی تَاًٌذّشسٍص کبسی ثِ هذت  2سبػت ثب کتبثذاس هتخػع دس ثخص هشجغ اصطشیك ایي سبهبًِ
ٍ سبیت کتبثخبًِ استجبط ّوضهبى داضتِ ثبضٌذ ٍ پشسص ّبی خَد سادسساثطِ ثب ثخص ّبی گًَبگَى کتبثخبًِ
هطشح ًوبیٌذ ٍهتمبثالسٌّوَدّبی الصم سا اصسَی کتبثذاس ساٌّوب دسیبفت ًوبیٌذ ّوچٌتیي دس غتَست توتب
دسایش ٍلت همشس پیبم ّبی کبسثشاى دس پست الکتشًٍیکی ثخص رخیشُ هی گشدد (استجبط ًبّوضهبى) ٍکتبثذاس
هسئَل دسکَتبّتشیي صهبى ایي پیبم ّبساثشسسی ٍ پبسخ هٌبست سا اسسبل هی ًوبیذ
امکانات و قسمت های گوناگون سامانه چت
غفحِ ساثط سبهبًِ چت ٍاهکبًبت غى هتطکل اص 3صیشهجوَػِ فؼبل دسدٍ ثخص کلی طشاحی ٍ لبثل دستشسی
است:
الف فْشست اغلی ضبهل:
 غفحِ پب سخ گَیی ثِ چت ٍ لیست کبسثشاى دسحبل اًتظبس -جستجَ ثشاسب

ًبم کبسثشیبػجبست خبظ

 گضاسش غهبسی غفحِ هسذٍسبصی هضاحوبى کبسیة اهکبًبت هذیش
 ایجبد پیب م ّبی غهبدُ ٍ اسسبل غى دس ٌّگبم چت ثشای تسشیغ دسپبسخ گَیی هطبّذُ پیبم ّبی ًبّوضهبى ٍ اسسبلی دسایشٍلت همشسکِ دسپست الکتشًٍیکی ثخص رخیشُ هی ضَدایي ًَضتبس ثِ هؼشفی اهکبًبت  ،ضوبیل ّب ٍ لسوت ّبی گًَبگَى ایي ًشم افضاس هی پشداصد ٍ اصغًجب کِ تْیتِ
گضاسش ّبی غهبسی ثِ لحبظ ثشًبهِ سیضی ،سفغ هطکالت ٍ کوجَدّب ٍثتبصخَسد فؼبلیتت ّتبی کتبثخبًتِ حتب ض
اّویت هی ثبضذ ،هیضاى تَاًوٌذی ٍ اهکبًبت غى دسایي ساثطِ هَسد تبکیذ هی گیشد:
 اهکبى گضاسش گیشی غهبسی تٌْب ثشپبیِ سبل ٍهبُ هیالدی ػذم اهکبى گضاسش گیشی تشکیجی دسلسوت غهبس( هبًٌذ استفبدُ اص ػولگشّبی ثتَلی هاتبل :تشکیتتسبل ٍهبُ هَسد ًظش "ٍ" کلیذ ٍاطُ)
 ػذم اهکبى جستجَی تشکیجی دس لسوت گضاسضبت چت ( استفبدُ اص ػولگشّب دسجستجَ)1

گام به گام با نرم افزارچت وامکانات آن

غفحِ اغلی :دسغفحِ اغلی توبم لسوت ّبی هشثَطِ اص طشیك "فْشست اغلی "ٍ "هذیش" ًٍیض اص هتي
غفحِ فؼبل ٍ لبثل دستشسی است

فْشست کبسثشاى دس«اًتظبس چت»کِ ثب کلیک ثشسٍی ًبم کبسثش "غفحِ پبسخ گَیی" دسدستش
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لشاس هی گیشد

غفحِ "پبسخ گَیی"ٍ هطبّذُ پیبم ّبی کبسثش ٍکتبثذاس

1

غفحِ " پبسخ ثِ چت" اص سِ لسوت تطکیل ضذُ است  :هطبّذُ پیبم ّبی کبسثشٍکتبثذاس ،لسوت

تبیپ پیبم ًٍیض"اًتخبة پبسخ "ّبی غهبدُ ٍ"اسسبل" آن ثِ کبسثشدسغَست لضٍم
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 1-1اًتخبة "پبسخ" غهبدُ

1- 2

اًتخبة "پبسخ " غهبدُ ٍ" اسسبل" غى هتٌبست ثب سَال کبسثشاص ثیي پیبم ّبیی کِ ثِ هٌظَس تسشیغ

دسپبسخ گَیی تْیِ ٍدسلسوت هشثَطِ رخیشُ ٍاضبفِ ضذُ است
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 2جستجَدسچت ثشای ثبصیبثی یک کبسثشهطخع یبیک ػجبست خبظ

 2-1ثبجستجَی کبسثش یب ػجبست خبظ دس لسوت فَق  ،فْشست " گضاسضبت چت " دسدستش

لشاسهی گیشد

ّوچٌیي دس ًَاس پبییي تؼذاد غفحبت ،تؼذادکبسثش ایي غفحِ اص کل غهبس ( دسّشغفحِ  15هَسد) هطخع
ضذُ است کِ ثب کلیک ثشسٍی ّش ضوبسُ غفحِ دسصیشلبثل هشٍس هی ثبضذ
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 2-2ثب کلیک ثشسٍی ّشهَسد اصفْشست هی تَاى " گضاسش چت" غى سا هطبّذُ ًوَد

 3غهبسگیشی ثشپبیِ تبسیخ هیالدی کِ دسغى غهبس« هَضَػبت»  « ،پیبم اپشاتَس» « ،پیبم کبسثش» ٍ« پیبم کتبثذاس»
هطخع هی ضَد

6

 .4دسایٌجب هی تَاى ثبصدیذ کٌٌذُ ّبی هضاحن سا هسذٍد کشد

 5ایي غفحِ « فْشست» افشاد هسذٍد ضذُ ساًطبى هی دّذ ثب کلیک سٍی " افضٍدى غدس " هی تَاى
کبسثشاى دیگشی ساثِ ایي فْشست اضبفِ ًوَد
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 6دسایي لسوت هی تَاى پیبم ّبی هتذاٍل سااضبفِ ًوَد تب دس غَست لضٍم کتبثذاسثتَاًذ دسغفحِ چت
پیبم غهبدُ هٌبست سا اًتخبة ٍ ثشای کبسثشاسسبل ًوبیذ کِ دسّشچت ًیبصثِ تبیپ هجذدغى ًجبضذ
ّوچٌیي ثبکلیک ثشسٍی " ٍیشایص" یب" حزف " پیبم ّبی لجلی ًیضلبثل ٍیشایص یب حزف هی ثبضذ

 1- 6ثب اًتخبة ثخص خبظ اصًَاس ثبال پیبم ّبی هشثَط ثِ غى سا هی تَاى دسّوبى گشٍُ رخیشُ ًوَد
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 6-2پیبم جذیذ دسایي غفحِ ثشای ثخص خبظ یب توبم هتػذیبى دسج ٍرخیشُ هی ضَد

 6-3اگش« پیبم ّبی غهبدُ » ثؼٌَاى ثخص یبلسوت خبظ رخیشُ ضذُ ثبضذ ،ثب اًتخبة ثخص هشثَطِ
اصًَاس ثبالتوبم پیب م ّبی غى ثشای ٍیشایص یب حزف ظبّشهی ضَد
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 .7دسایٌجب فْشست ( اػالى ّب) پیبم ّبیی سا کِ دس ایشٍلت همشساسسبل هی گشدًذ ،هی تَاى هالحظِ ًوَد
ثب کلیک ثشسٍی ّشیک هتي غى ًیض دس دستش

لشاس هی گیشد ایي پیبم ّب دسپست الکتشًٍیکی ثخص هشجغ

رخیشُ ٍتَسط کتبثذاسپبسخ دادُ هی ضًَذ
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