تَضیح هختصری از اپلیکیشي رهضاى ّوراُ ٍ ًحَُ استفادُ از آى
 .۱تَضیح هختصری از اپلیکیشي
تعریف اپلیکیشي رهضاى ّوراُ ً :رم افسار " رهضاى ّوراُ" بِ هٌاظبت فرا رظیذى هاُ هبارک رهضاى ٍ از ظَی ّوراُ اٍل برای ؼوا
رٍزُ داراى گراهی عراحی ٍ تَلیذ گؽتِ اظت.

·

تَضیح هختصری از اپلیکیشي رهضاى ّوراُ :برًاهِ کاربردی تلفي ّوراُ " رهضاى ّوراُ " برًاهِ کاربردی اظت کِ ؼاهل تواهی

خذهاتی اظت کِ رٍزُ داراى هحترم هی تَاًٌذ ازآى بْرُ کاهل را بردُ ٍ از عریق تلفي ّوراُ خَد ٍ اظتفادُ از ایي ًرم افسار ٍ با
دظترظی بعیار ظریع ٍ کاربرد آظاى ًیازّای ؼرعی ،هغالعِ ،اعالعات ،ظرگرهی ٍیصُ هاُ هبارک رهضاى ٍ ّوچٌیي ًیازّای
هعٌَی خَد را از جْت ًرم افساری بِ عَر کاهل پَؼػ دٌّذ.
· تعرفِ اپلیکیشي رهضاى ّوراُ :تعرفِ ًرم افسار در بخػ ّای هختلف بِ ؼرح جذٍل زیر هی باؼذ:

خذهات
ادعیِ

قیوت
هتي دعا -رایگاى
صَت –  011تَهاى

احکام رهضاى

رایگاى

آشپسی رهضاى

دظتَرّا 011 -تَهاى

بازی
ًَاّای رهضاى

 011تَهاى
داًلَد 011 -تَهاى
تٌظین بِ عٌَاى زًگ گَؼی011 -
تَهاى

تصاٍیر رهضاى

پیػ ًوایػ -رایگاى
داًلَد ّر چْار تصَیر–  011تَهاى
دهَ -رایگاى

پیاهک ّای رهضاى

بعتِ ّای دُ تایی پیاهک –  011تَهاى

ًکتِ :کاربراى هحترم ّوراُ اٍلی بِ بخػ ّای هختل دظترظی کاهل داؼتِ ٍ کاربراى هحترم غیر ّوراُ اٍلی تٌْا هی تَاًٌذ بخؽی از خذهات
را دریافت ًوایٌذ.

·

سیستن عاهل :ایي اپلیکیؽي در حال حاضر بر رٍی تواهی گَؼی ّای دارای ظیعتن عاهل اًذرٍیذ قابل ًصب ٍ اظتفادُ اظت.

 .۲راٌّوای ًصب ٍ استفادُ از اپلیکیشي:
با اجرای برًاهِ ،صفحِ اصلی برًاهِ کِ حاٍی  7بخػ اصلی ؼاهل ادعیِ رهضاى  ،احکام رهضاى ،آؼپسی رهضاى ،هعابقِ تصَیری (بازی)،
ًَاّای رهضاى ،پیاهک ّای رهضاى ٍ تصاٍیر هربَط بِ رهضاى هی باؼذً ،.ؽاى دادُ هی ؼَد .ظپط کاربر هی تَاًذ ٍارد ّر یک از بخػ ّای
اصلی ؼذُ ٍ از خذهات هربَط بِ آى بخػ اظتفادُ ًوایذ.

زهاًی کِ کاربر بر رٍی ّر بخػ کلیک کردُ ٍ ٍارد آى بخػ ؼَد ،ظپط هی تَاًذ بِ زیر بخػ هَرد ًظر خَد از هٌَی اًتخابی ٍارد ؼذُ ٍ از
هغالب ٍ هحتَای اپلیکیؽي اظتفادُ توایذ ٍ بر اظاض تعرفِ خذهات از ؼارش ٍی در صَرتی کِ ظین کارتػ اعتباری باؼذ کعر هی ؼَد ٍ اگر
دائوی باؼذ بِ قبض پایاى دٍرُ کاربر اضافِ هی گردد.

اهکاًات اپلیکیشي:
ادعیِ :

کاربراى هی تَاًٌذ در ٌّگام هغالعِ هتي عربی ٍ ترجوِ دعای هَرد ًظر خَد ،صَت هربَط بِ آى را ًیس گَغ دٌّذ.

احکام:

احکام هربَط بِ ّر بخػ داخل آى بِ عَر هفصل آٍردُ ؼذُ اظت.

بازی:

ًَاّای رهضاى :

-

در صَرت داًلَد یک ًَا برای تٌظین آى ًَا بِ عٌَاى زًگ گَؼی دیگر الزم بِ پرداخت ّسیٌِ ًوی باؼذّ ،وچٌیي در صَرتی کِ ًَایی بِ
عٌَاى زًگ گَؼی تٌظین ؼَد ،آى فایل داًلَد ؼذُ ٍ در تلفي ّوراُ ؼوا هَجَد هی باؼذ.

تصاٍیر رهضاى :

پیاهک ّای رهضاى :

-

در بخػ پیاهک ّای رهضاى ًیس چٌذیي پیاهک از ّر دظتِ بِ صَرت رایگاى در اختیار کاربراى قرار گرفتِ ٍ برای هؽاّذُ ظایر هحتَاّا
بعتِ ّای  01تایی پیاهک از ّر دظتِ برای کاربراى جْت اظتفادُ باز گؽتِ ٍ ایؽاى ؼارشهی گردًذ

آؼپسی رهضاى:

-

پرٍشُ رهضاى ّوراُ تَظظ ؼرکت تَسعِ فٌاٍری اًذیشِ ًَشیي عراحی ٍ پیادُ ظازی ؼذُ اظت.

