ﻫﺮ روز آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ دﻟﺨﻮاه را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﯾﻢ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﮑﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در اداﻣﻪ ﯾﮏ راه ﺳﺎده
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪﺗﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ رﺑﺎتﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای رﺑﺎت ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺧﺮوﺟﯽ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رﺑﺎتﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﭙﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه و از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر را ﺟﻠﻮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻠﮕﺮام
اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ  4ﺗﺮﻓﻨﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام »ﭘﯽ ﮐﺎر« ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﮔﺮ ﺗﻠﮕﺮام و ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
راﻫﻨﻤﺎی اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده.

ﮔﺎم اول:
اﺑﺘﺪا آﯾﺪی رﺑﺎت ) (@peykaar_botرا در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮچ ﺗﻠﮕﺮاﻣﺘﺎن ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﺑﺎت را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎم دوم:
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ رﺑﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ  STARTﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎم ﺳﻮم:
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ  STARTﮐﺎدری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﺑﺘﺪا ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ رﺑﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﺑﺎ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم:
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ رﺑﺎت را ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  ،ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺰن ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯽ ﮐﺎر ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺎرآﻏﺎز ﺷﻮد.

ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ :
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻌﺪاز آن ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ  5ﮔﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﺎم ﺷﺸﻢ :
دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮوﯾﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯽ از ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮔﺎم ﻫﺸﺘﻢ:
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﮔﻬﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ آﮔﻬﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺳﺎل ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

و در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻨﻮ اﺻﻠﯽ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﮔﻬﯽ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن را روزاﻧﻪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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