
 پاسخ خودکار –آموزش تصویری قرار دادن منشی برای واتس آپ اندروید 

  

  

کَ  واتس اپ ضوا قادر ُستیذ کَ تزای خود یک هٌطی قزار دُیذ در تزًاهَ WA Chat Bot تا استفادٍ اس تزًاهَ

پست روش استفادٍ اس ایي تزًاهَ قزار دادٍ  تزًاهَ خودکار تَ پیام ُای اس پیص تعییي ضذٍ ضوا پاسخ هی دُذ کَ در ایي

 . ُوزاٍ ضویذ ضذٍ است ُوزاٍ تا تصویز پس تا ها

  

 اتتذا تزًاهَ را هیتواًیذ اس لیٌک سیز دریافت کٌیذ و ًصة کٌیذ

  

  :Chat Bot WAداًلود

  

 .تزًاهَ هوجود ًیست در صورت پیذا ضذى جایگشیي ًسخَ الیت خواُذ ضذ Pro توجَ کٌیذ کَ ٌُوس ًسخَ

 را اًتخاب کٌیذ RULES تزًاهَ را پس اس ًصة کزدى اجزا کٌیذ گشیٌَ

  

  

http://buzziran.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF.html
http://buzziran.ir/wa-chat-bot.html


 

  

  

یک جواب تعییي کٌیذ هثال تعذ اس  ایي قسوت هیتواًیذ سوال و جواب را هطخص کٌیذ یعٌی هیتواًیذ تزای ُز پیام در

 … و دریافت پیام سالم جواب ارسال ضود علیک سالم

 را اًتخاب کٌیذ ADD NEW RULE تزای اضافَ کزدى پیام گشیٌَ

  

  

http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot8.jpg?eb3bf4


 

  

  

سواالت اس پیص تعییي ًطذٍ ًیاس ُست  تزای جواب تَ توام سواالت حتی خواستَ ضذٍ را وارد کٌیذ توجَ کٌیذ کَ هوارد

 . کَ فعال هوجود ًیست را داضتَ تاضیذ Pro کَ ًسخَ کاهل تزًاهَ

Receive Message :  سالم“تایذ هتٌی کَ دریافت هیکٌیذ را وارد کٌیذ هثال” 

Answer Message : َسالم هي در جلسَ “هیتواًیذ وارد کٌیذ  جواب هتي دریافتی یعٌی جواب سالم دریافت ضذٍ ک

 ”ُستن تعذا جواب هیذم

Specific Contact : هخاطة را در ایي  در صورتی کَ دوست داریذ تزای فزد خاصی ایي عولیات اًجام ضود ًام

 پیام ارسال هیطود قسوت وارد کٌیذ در صورتی کَ خالی تاضذ تزای توام افزاد

 . ٌیذرا اًتخاب ک Add در آخز ُن گشیٌَ

  

  

http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot1.jpg?eb3bf4


 

  

  

قثل اضافَ کزدٍ اس ُویي قسوت پیام  ُویي صورت هیتواًیذ پیام ُای جذیذ را اضافَ کٌیذ. و تزای ویزایص پیام اس تَ

 را اًتخاب کٌیذ یا پیام هورد ًظز را حذف کٌیذ Edit ضود و سپس گشیٌَ لوس کٌیذ تا هٌو تاس هورد ًظز خود را 

  

  

http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot3.jpg?eb3bf4


 

  

  

 را اًتخاب کٌیذ ENABLE/DISABLE BOT تزای فعال کزدى تزًاهَ اس صفحَ گشیٌَ

  

  

http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot2.jpg?eb3bf4
http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot7.jpg?eb3bf4
http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot2.jpg?eb3bf4
http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot7.jpg?eb3bf4


 

  

  

 . را اًتخاب کٌیذ و آى را فعال کٌیذ ChatBotLite سپس گشیٌَ

  

  

http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot4.jpg?eb3bf4


 

 

http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot5.jpg?eb3bf4
http://barato.ir/wp-content/uploads/2016/01/wa-chat-bot6.jpg?eb3bf4
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