




مقـدمـه

ما کجاییم در این بحر تفکر؟ چرا؟

تنوع و  اندیشه ها  فراوانی  با  و  است  مبارزه  از  نیمی   شناخت 
به بتواند  امروز  انسان  از ذهن است که  بسیار دور  سلیقه ها، 
از مسائل بسیاری  از پس  یا مشاوره،  آموزش  بدون  و    تنهایی 
 پیش رو برآید. از این رو نیاز دسترسی به متخصصان بیش از
 پیش احساس می شود. آموزش، راهنمایی و مشورت همواره و
 در تمام زمینه ها مطرح بوده است و با توسعه علوم انسانی و
 رشد علوم رفتاری، خدمات روانشناسی، مشاوره، روانپزشکی و
 درمان های تکنولوژیک و علوم اعصاب شناختی در کانون توجه

قرار گرفته است.

جلسات برگزاری  بر  مشاوره  و  آموزش  دریافت  گذشته،   در 
 آموزشی و مشاوره های فردی و گروهی متمرکز بود. باالخص در
عدم افراد  از  بسیاری  ی  دغدغه  که  روانشناسی  ی   حوزه 
 دسترسی به اساتید و مشاوران و درمانگران مجرب و مطرح (به
و زمان  و  بوده است  و مناطق محروم)   ویژه در شهرستان ها 
 هزینه ی مورد نیاز برای دسترسی به  امکانات آموزشی، درمانی
خارج افراد  از  بسیاری  دسترس  از  را  خدمات  این  مشورتی،   و 

ساخته بود.
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 با پیشرفت فناوری اطالعات که به تقریب در دسترس همه قرار
امکانات و  ابزارها  و  ارتباطی، مفهوم  روش های  بر  عالوه   دارد، 
 آموزش و مشاوره نیز دگرگون شده است و شیوه های سنتی
کمرنگ تر چهره  به  چهره  تعامل  و  فیزیکی  حضور  بر   مبتنی 
 شده اند. در این میان نقش تلفن های همراه هوشمند به عنوان
 همراه همیشگی و ابزار چابک امروز، نقشی مهمتر از یک ابزار

ارتباطی یافته و پلتفرم دسترسی به دنیاست.

 باید در نظر داشت که فضای مجازی، به عنوان سیستم عامل
 ذهن انسان مدرن، "راهبری ترافیک" را به ابزار اصلی حکمرانی
 هوشمند بدل ساخته است و ما باور داریم که هوشمندسازی،
 دیگر بخشی از مدیریت نیست، بلکه مدیریت، به اجرای کارآمد

هوشمندسازی تبدیل شده است.

چه؟

ژیوار، یک اپلیکیشن ارائه ی خدمات آموزش و مشاوره  ی 
همراه  تلفن  هوشمند  گوشی های  بستر  بر  تخصصی 
است که علی رغم رویکرد تخصصی در موضوعات، قادر 
باشد.  از مخاطبان  وسیعی  نیاز طیف  پاسخگوی  است 
تبدیل    برای  چابک  ابزاری  عنوان  به  اپلیکیشن  این 
سیاست ها و تصمیمات مدیریتی به شیوه ها و الگوهای 
ارائه ی محتوا و تعامل با مخاطبان است به نحوی که 
نیروهای  به  وابستگی  کمترین  با  آن  راهبری  و  مدیریت 
حال،  عین  در  و  پذیرد  می  صورت  پشتیبانی  و  توسعه 
قابل  سرعت  با  و  سادگی  به  آن،  در  تغییرات  اعمال 

اجراست. 
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چگونه؟

اپ        تولید  زیرساخت  از  استفاده  با  ژیوار  اپلیکیشن 
نام  با   DNA Comm ی  مجموعه   (App Genarator)
این  است.  شده  داده  توسعه   (AppOn) اپان  سامانه 
سامانه که حاصل بیش از ده سال تالش و توسعه است، 
قابلیت  و  امکانات  و  آماده  ماژول های  ی  دارنده  بر  در 
با  را  دلخواه  اپلیکیشن  هر  تولید  امکان  که  است  هایی 
داده،  پایگاه  اصولی  معماری  فنی،  محدودیت  کمترین 
کاربری  تجربه  و  طراحی  در  تنوع  و  اطالعات  امنیت 

مناسب، با سرعت بسیار زیاد فراهم می نماید. 
محتوای  به  کاربران  دسترسی  امکان  اپلیکیشن،  این  در 
آموزشی با قالب ها و متدهای متنوع اعم از فیلم، صوت، 
هزینه  پرداخت  با  یا  رایگان  صورت  به  آن،  مانند  و  متن 
فراهم شده و دسترسی به مشاوران و مراکز مشاوره با 
سازی  پیاده  مشاوره  انواع  دریافت  و  نوبت  رزرو  امکان 

شده است.
برای دسترسی  و کارآمد  اپلیکیشن چابک  بر  ژیوار عالوه 
قدرتمند  پنل  یک  دارای  نظر،  مورد  محتوای  به  کاربران 
برای اپراتورهاست تا به سهولت قادر به بارگذاری و سایر 
داشبورد  همچنین  باشند.  شده  بینی  پیش  اقدامات 
های  گزارش  و  ها  شاخص  شده،  بینی  پیش  مدیریتی 
وی         اختیار  در  سادگی  به  را  مدیر  نظر  مورد  مدیریتی 
می گذارد تا بر اساس داده های واقعی و اطالعات به روز، 
دیگر،  بیان  به  باشد.  مناسب  واکنش  و  ارزیابی  به  قادر 

هوش تجاری (BI) در اختیار مدیر قرار می گیرد. 
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یک تیم حل مسئله هستیم که با نام DNA Comm و در 
و  تجربه  از  و  فعالیم  خالق  صنایع  شرکت  یک  قالب 
و            دهی  جهت  برای  کرده ها  خورد  استخوان  بینش 
هم افزایی انرژی پر شور های خالق استفاده می کنیم و با 
همکاری و همراهی اساتید مجرب روانشناسی و حقوق، 
و  مشاوره  نیازهای  به  پاسخ  برای  مناسب  حلی  راه  به 

آموزش تخصصی رسیده ایم.
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ژیوار از سال ۱۳۹۷ با رویکرد مفهوم سازی و تولید دانش، 
فرآیند  تسهیل  و  روانشناسی  دانش  توسعه  هدف  با 
سطح  در  روانشناختی  درمان های  و  مشاوره  آموزش، 
از  بهره گیری  با  و  نمود  آغاز  را  خود  فعالیت  کشور 
در     خود  ی  کارآزموده  و  متعهد  متخصص،  کارشناسان 
حوزه ی روانشناسی، مشاوره، روانسنجی، علوم رفتاری، 
علوم اعصاب و .... توانسته است بستر خلق ارزش برای      

گروه های متنوعی از مخاطبان باشد.
از سوی دیگر، تمرکز ژیوار تنها بر نیاز مخاطب عام نبوده 
ارتباط سازنده  ایجاد  را در  تدریج رسالت خود  به  و  است 
و                  دانشجویان  فعلی)،  (مشاوران  خبرگان  بین 
عام  مخاطب  و  آینده)  (مشاوران  التحصیالن  فارغ 
(متقاضی مشاوره)، ایفا می نماید تا اکوسیستمی پایدار 

و امن در بستری کارا و شفاف ایجاد شود.

خاستگاه ژیوار
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و مشاوره  خدمات  ی  ارائه  ژیوار،  اولیه  ی  ایده  چه   اگر 
 آموزش در حوزه ی روانشناسی و علوم مرتبط با آن بود،
نیاز پاسخگوی  و در حال حاضر  یافت  توسعه  تدریج   به 
نیز حقوقی  مسائل  و  پزشکی  ی  حوزه  در   مخاطبان 
 هست و هر روز با شناسایی نیاز مخاطبان، یک گام دیگر
 به سوی تبدیل شدن به مرجع کامل آموزش و مشاوره

مورد نیاز خانواده پیش می رود.

از ایده تا یک اپلیکیشن فراگیر
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چگونه در اتمسفر مشاوره تنفس می کنیم؟

 الف- راهبری
 فلسفه کاری ژیوار، بر ارائه ی محتوا با بهره گیری از تمام
 ظرفیت های فضای مجازی استوار است و بسته به نیاز
دریافت و  عرضه  تولید،  برای  مناسب  روش   مخاطب، 
کاری، فلسفه  این  ی  پایه  بر  می گردد.  انتخاب   محتوا 

مدیریت و راهبری ژیوار بر سه محور متمرکز است؛
      راهبری محتوای تخصصی 
      راهبری هنری 
         راهبری تجاری 

و آمده  هم  متخصصان گرد  از  تیمی  بخش،  هر  در   که 
و اهمیت  به  توجه  با  می نمایند.  راهبری  را  خود   بخش 
حساسیت و  ژیوار  در  تخصصی  محتوای  تولید   اصالت 
 موضوع، روند تولید و ارائه ی محتوای تخصصی به این

شرح راهبری می گردد؛
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 اعضای تیم راهبری محتوای تخصصی شامل
 گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در
روانشناسی، باالخص  نظر  مورد   رشته ها ی 
 روانپزشکی و حقوق هستند که به راهبری این

بخش می پردازند.
تهیه ی خبره،  گروه  این  فعالیت  ترین   مهم 
 سرفصل های آموزشی، معرفی اساتید و تأیید
 علمی متقاضیان همکاری است. در این ساز و
و موضوعات  فهرست  ی  تهیه  از  پس   کار، 
مورد مدرسان  و  اساتید  سرفصل ها،   تعیین 
سپس می گردند.  معرفی  مجموعه  به   وثوق 
از محتوا  این  تولید  ی  ارائه  سناریوی  و   متن 
 سوی اساتید و مدرسان تهیه و به گروه راهبری
بررسی از  پس  که  می گردد  ارجاع   تولید 
علمی استانداردهای  با  تطابق  و   تخصصی 
 الزم، تأیید و برای تولید محتوا، ارسال می گردد
 و با کمک و نظارت تیم راهبری هنری، محتوای
 قابل ارائه بر روی اپلیکیشن، در قالب مناسب
واقعیت انیمیشن،  پادکست،  ویدئو،  از   اعم 
 افزوده و یا سایر قالب های در دسترس، تولید

و منتشر خواهد شد.
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 از دیگر وظایف تیم راهبری محتوای تخصصی،
 نظارت بر کلینیک ژیوار است. نظارت بر سوابق
 علمی و عملی مشاوران، وکال و درمانگرانی که
و حضوری  از  اعم  مشاوره   قسمت   در 
 غیرحضوری فعالیت دارند، نظارت بر کیفیت و
به که  مراکزی  در  خدمات  ی  ارائه   استاندارد 
 خدمت رسانی از طریق این سامانه می پردازند،
تست های نتایج  و  طراحی  بر   نظارت 
از که  مخاطبانی  پشتیبانی   روانشناسی، 
رسیدگی و  می کنند  استفاده   خدمات کلینیک 
 به شکایات و اطمینان از کیفیت خدمات ارائه
راهبری تیم  وظایف  دیگر  از  ایشان  به   شده 

تخصصی است.
نقشی تخصصی  راهبری  تیم  این،  بر   عالوه 
راهبری و  گذاری  سیاست  جلسات  در   پررنگ 
ی ارائه  الگوی  تطابق  که  چرا  دارد.   تجاری 
اخالق با  درآمدزایی  مدل های  و   خدمات 
 روانشناسی، پزشکی و حقوقی یک اصل خدشه

ناپذیر در مدیریت ژیوار است.
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کار و  کسب  هر  پایداری  بنیان  مالی،   پایداری 
 است و ژیوار نیز از این اصل مستثناء نیست.
درآمدزایی های  مدل  و  مالی  الگوهای  چه   اگر 
قابل مختلف  های  موقعیت  و  مورد   حسب 
کلی طور  به   ، است  سازی  پیاده  و   تعریف 
 ظرفیت های درآمدزایی ژیوار در پنج محور قابل

دسته بندی است؛
•   آموزش

 عالوه بر ارائه ی محتوای رایگان، امکان فروش
و عموم  برای  آموزشی  محتوای  و   دوره ها 
فراهم ژیوار  بستر  در  متخصص   مخاطبان 

شده است.
•   مشاوره

 امکان ارائه ی خدمات مشاوره در بستر ژیوار،
مراکز مشاوران،  برای  درآمد  کسب   زمینه 
فراهم را  راهبری  تیم  و  مشاوره            خدمات 

می آورد.

ب- ظرفیت های درآمدزایی ژیوار:
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•   فروش محصول
و مشاوره  مرجع  به  ژیوار  شدن  تبدیل   با 
ژیوار فروشگاه  ظرفیت  از  استفاده   آموزش، 
 برای عرضه ی محصوالت مرتبط از قبیل کتاب
 و مجالت تخصصی چه به صورت فیزیکی و چه
خواهد اقتصادی  توجیه  آنالین  صورت   به 

داشت.
•   تبلیغات

مخاطبان به  آگهی  ی  ارائه  و  بخشی   آگاهی 
 ژیوار از ظرفیت های درآمدزایی ژیوار در آینده ی

نزدیک است.
     ترافیک

معین، حدی  به  ترافیک  رسیدن  با  نهایت،   در 
منبع خود  خودی  به  ترافیک  از  حاصل   درآمد 
نظر در  با  که  بود  خواهد  توجه  قابل   درآمدی 
در سادگی  به  ژیوار،  ظرفیت های   گرفتن 

دسترس است.
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داستان هر مخاطب

اپلیکیشن ژیوار با هدف پاسخ به نیازها و تولید 
مخاطبان  از  مختلفی  های  گروه  برای  ارزش 
طراحی شده است و عالوه بر اصول و قواعدی 
که در همه حال در راهبری ژیوار مد نظر قرار 
ارزش های  و  خاص  نیازهای  به  توجه  می گیرد، 
متفاوت هر گروه از مخاطبان نیز مهم است.

داستان هر مخاطب

که  هستند  کسانی  و  مردم  عموم  اول  گروه 
روانشناسی،  عمومی  آموزش  دریافت  نیازمند 
خدمات  دریافت  نیز  و  زندگی  های  مهارت 
های  حوزه  در  درمانی  و  موضوعی  مشاوره ی 
حقوق  و  پزشکی  روانپزشکی،  و  روانشناسی 

هستند.
برای این گروه از کاربران، اعتماد به مجموعه و 
کاربران،  سایر  مثبت  بازخوردهای  ی  مشاهده 
دسته بندی و دسترسی آسان به محتوای مورد 
انتقال  در  ساده  زبان  و  روشن  بیان  نظر، 
مفاهیم و در نهایت پاسخگویی و پشتیبانی در 
تأثیر  که  است  مواردی  از  ساعات  تمام 
مستقیم در مراجعه و وفاداری ایشان به ژیوار 

خواهد داشت. 

عموم مردم و نیاز به مشاوره
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التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  دوم،  گروه 
و  روانپزشکی  روانشناسی،  مختلف  رشته های 
دریافت  نیازمند  که  هستند  شناختی  علوم 
ها،  کارگاه  در  شرکت  تخصصی،  آموزش های 
همایش ها و وبینارها، آشنایی با مراکز درمانی 
به تخصص خود و  و فضای حرفه ای مربوط 
و  جامع  البته  و  امن  بستری  در  ارتباط  امکان 

گسترده هستند.
و  تخصصی  اطالعات  دریافت  گروه،  این  برای 
و  واقعی  فضای  در  حضور  کاربردی،  البته 
آشنایی با موارد ذکر شده، نیازمند مشاوره در 
عین حفظ حریم خصوصی و عدم مداخله در 
جریان مشاوره و درمان و در نهایت دسترسی 
در  همکاری  های  فرصت  از  وسیعی  دایره  به 

اولویت قرار دارد. 

دانشجویان و فارغ التحصیالن
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جمله            از  متخصصان  سوم  گروه 
مشاوران،  همچون  حقیقی  های  شخصیت 
کنار  در   ... و  وکال  روانپزشکان،  درمانگران، 
های  کلینیک  مانند  حقوقی  های  شخصیت 
روانشناسی، درمانگاه ها و موسسات حقوقی 
ارائه خدمات  به  ژیوار  هستند که می توانند در 

بپردازند.
ارزش های مد نظر این گروه ها به طور عمده بر 
از  یا سازمانی  ایجاد و توسعه ی برند شخصی 
جغرافیایی         ی  محدوده  گسترش  طریق 
ارائه  ی خدمات، تنوع و تکثر خدمات قابل ارائه 
مالی  و  فیزیکی  های  محدودیت  رغم  علی 
با سایر  افزایی  امکان همکاری و هم  مرسوم، 
مشاوران و خبرگان و البته شفافیت و ساز و 

کار قابل اعتماد مراوده مالی است. 

مشاوران و خبرگان حقیقی و حقوقی
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۱۵

برخی عناوین آموزشی و محتوای تولید و ارائه شده در ژیوار

به عمل کار برآید



قابلیت ها و امکانات

الف) مدیریت و راهبری

پنل می تواند در  به  بدو ورود  مدیر سامانه در 
داشبورد مدیریتی، نمایی گرافیکی از وضعیت 
اپلیکیشن و کسب و کار خود را مشاهده نماید. 
ساده تر،  برداری  بهره  و  بهتر  دسترسی  برای 
مرتب      دسته  هفت  در  گراف ها  و  شاخص ها 

شده اند؛

داشبورد

در یک نگاه

نمودار  پیشفرض،  صورت  به  بخش  این  در 
 (Life Rhythm) تغییرات  روند  نمایش 
سامانه  مدیر  و  است  گرفته  قرار  اپلیکیشن 
مهم  و  کاربرد  پر  گراف های  بود  خواهد  قادر 
برای کسب و کار خود را از سایر دسته ها به این 

بخش انتقال دهد.
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ترافیک

اپلیکیشن

ترافیک  به  مربوط  نمایه های  و  شاخص ها 
اپلیکیشن در این قسمت قرار دارد.

شاخص های فنی و نمایه های مربوط به کارکرد 
اپ در این قسمت قرار دارد.

کاربران

این  در  اپ  کاربران  رفتار  مبین  شاخص های 
قسمت قرار گرفته است.

محتوا

محتوای  وضعیت  گویای  که  نمایه هایی 
این  در  است  اپلیکیشن  در  شده  منتشر 

قسمت قرار گرفته  اند.
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کمپین

این بخش ویژه ی بررسی شاخص هایی است 
کمپین های  موفقیت  میزان  و  وضعیت  که 

اجرا شده را به نمایش می گذارد.

تحلیل متقابل

در  شاخص ها  آماری  تحلیل  بخش  این  در 
مقابل یکدیگر پیش بینی شده است. به عنوان 
از  خاصی  گروه  مندی  عالقه  میزان  مثال 
کاربران به نوع خاصی از محتوا. با توجه به نیاز 
افزودن            امکان  مدیریت،  ی  نحوه  و 
این  در  سامانه،  مدیر  نظر  مورد  مقایسه های 

قسمت وجود دارد.
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داده کاوی

کاربران

بود  خواهد  قادر  بخش  این  در  سامانه  مدیر 
عالوه بر دسترسی کامل به آمار و مشخصات 
تغییر  بندی،  گروه  اعمال  به  نسبت  کاربران، 
ویرایش  و  حذف  افزودن،  دسترسی،  سطح 

اطالعات مربوط به کاربران اقدام نماید.
پروفایل  یک  کاربر  هر  برای  بخش  این  در 
عمومی و حسب مورد یک پروفایل تخصصی 
تمامی  عمومی،  پروفایل  در  می شود.  ایجاد 
برای  که  کاربر  فعالیت  سوابق  و  مشخصات 
برای  وی،  به  خدمات  مناسب  ارائه  و  تعامل 
بندی  جمع  بود،  خواهد  مفید  سامانه  مدیر 
شده و نمایش داده می شود. از جمله می توان 
به امکان مشاهده سوابق ورود و خروج از اپ، 
پول،  کیف  باالنس  مراجعه،  و  بازدید  آمار 
در                        شده  کسب  امتیازات  مجموع 
مورد  محتوای  و  صفحات  سازی،  وار  بازی 
عالقه، مسیر حرکت کاربر در سامانه، پیام های 
سامانه،  مدیر  و  کاربر  بین  شده  مبادله 
مدیر  پیگیری  سوابق  و  کاربر  بازخوردهای 
ارسالی                             اعالن های  و  سامانه 

(Push Notification) برای کاربر اشاره کرد. 

ی  توسعه  برای  شده  بینی  پیش  ابزارهای 
که  می آورد  فراهم  را  امکان  این  داشبورد، 
شناخت  برای  و  نیاز  حسب  سامانه،  مدیران 
و  تعریف  به  قادر  خود،  کار  و  کسب  از  بهتر 
پیاده سازی شاخص ها و گزارشات آماری مورد 
نیاز خود باشند. این گزارش ها در قالب جداول 
حالت  در  و  متنوع  گراف های  و  نمودارها  و 
قابل  معین،  دوره  یک  به  مربوط  یا  لحظه ای 

مشاهده و دریافت خواهد بود.
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سطح دسترسی

به  مربوط  تخصصی  شاخص های  و  سوابق 
کاربر نیز بر حسب کارکرد سامانه در پروفایل 
تخصصی گردآوری خواهد شد. به عنوان مثال 
گذرانده  روانشناسی  های  آزمون  و  تست ها 
نباشد)،  محرمانه  (اگر  آن  نتایج  و  شده 
قرار    مشورت  طرف  بیشتر  که  مشاورانی 
متقاضی  بیشتر  که  هایی  ساعت  و  گرفته اند 
پروفایل  در  است  بوده  آن  در  مشورت 

تخصصی ارائه می گردد.

در این قسمت، امکان تعیین سطح دسترسی 
کاربران پنل (اپراتورها) به صورت تعیین تک تک 
به  قادر  اپراتور  که  زیرمنوهایی  و  منوها 
سیستم  مدیر  برای  آنهاست،  به  دسترسی 
فراهم شده است. به این ترتیب امکان تعیین 
اپراتورهای  برای  مناسب  دسترسی  سطوح 
امور  راهبری  و  مدیریت  برای  مشاوره  مراکز 
بخش  به  مراجعه  به  نیاز  بدون  مربوطه 

پشتیبانی ژیوار فراهم است.
تعریف  امکان  نیز  اپ  کاربران  خصوص  در 
سطوح دسترسی متفاوت و تعیین محتوایی 
که برای هر گروه نمایش داده خواهد شد، در 

اختیار مدیر سامانه قرار دارد .
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اعمال  امکان  بخش،  این  در 
و  پیش  اپلیکیشن،  در  اولیه  تنظیمات 

پس از تولید اپ قرار داده شده است. امکان 
ایجاد تم رنگ، لوگو، شعار اختصاصی، ویدئوی 
اپلیکیشن  معرفی (Splash) و مندرجات منوی 
به  امکان  است.  گرفته  قرار  قسمت  این  در 

روزرسانی محتوا به صورت اختصاصی برای 
هرگروه از کاربران، بدون توقف فعالیت 

اپ امکانپذیر است.

تنظیمات

۲۱



ب) ارائه ی محتوا و خدمات مشاوره

مشاور الزمم

به  ارائه ی مشاوره موضوعی  برای  این بخش 
مخاطبان پیش بینی شده است. به این ترتیب 
کلینیک  ابتدا  بخش،  این  به  ورود  با  کاربر  که 
به  توجه  با  را  خود  نظر  مورد  تخصصی 
دارد  مشاوره  به  نیاز  آن  در  که  موضوعی 
تخصصی  های  کلینیک  نماید.  می  انتخاب 
شرح  این  به  حاضر  حال  در  شده  بینی  پیش 

است:
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کلینیک های مشاوره کودک و نوجوان

کلینیک های مشاوره خانواده

کــلــیـنـیـک مـشــاوره ازدواج

کــلــینیک مـشـاوره شغلی-تحصیلی 

کــلــینیک مــشـاوره فــردی

کــلــینیک مـشاوره حقوقـی

کــلــینیک مـشاوره مـذهبی 

کــلــیـنـیـک مـشـاوره زنـــان

کــلــینیک مـشـاوره پـزشـکی

 کــلــینیک مـشـاوره کــرونـــا
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سادگی  به  ها  کلینیک  عناوین  و  تعداد  افزودن  و  ساختار  در  تغییر 
امکانپذیر است. 

خالصه  و  فهرست  مشاهده  به  قادر  کاربر  کلینیک،  انتخاب  از  پس 
ارائه می دهند. در  آن حوزه مشاوره  مشخصات مشاورانی است که در 
ادامه و با انتخاب کاربر، مشخصات بیشتر و سوابق یک مشاور خاص و 
زمان های در دسترس برای مشاوره با وی به کاربر نمایش داده می شود. 
بینی  پیش  این شرح  به  خدمات مشاوره  انواع  دریافت  امکان  ژیوار  در 

شده است:
•   مشاوره آنالین در بستر چت اختصاصی اپ ژیوار

•   مشاوره تلفنی طبق سیاست گذاری و ضوابط پیش بینی شده
•   مشاوره متنی با استفاده از ابزار پیام رسان داخلی ژیوار

•   مشاوره صوتی با استفاده از امکان تماس صوتی اختصاصی ژیوار
  •

•   مشاوره حضوری طبق سیاست گذاری و ضوابط پیش بینی شده
امتیاز،  ثبت  با  می تواند  خود  مشاوره  دریافت  از  پس  کاربر  نهایت،  در 

میزان رضایت خود از خدمات را اعالم نماید.

مشاوره تصویری با استفاده از امکان تماس تصویری اختصاصی ژیوار
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مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  دوره های  تعریف  امکان  ژیوار  آکادمی  در 
تخصصی یا عمومی مرتبط با حوزه های فعالیت وجود دارد. این دوره ها 
را می توان برای عموم یا گروه خاصی از کاربران در نظر گرفت و امکان 
ارائه ی رایگان یا با پرداخت هزینه در زیرساخت پیش بینی شده است. در 
حال حاضر دوره های رایگان تحت عنوان «بسته هدیه» ژیوار در اختیار 
عموم کاربران قرار دارد که نقش مثبتی در جلب نظر و اعتماد کاربران و 
آگاهی بخشی نسبت به جایگاه و اهمیت بحث مشاوره در بین کاربران 

داشته است. 
دوره های پیش بینی شده فعلی مشتمل بر دویست سرفصل آموزشی 
و در بردارنده چرخه های زندگی، از کودکی تا سالمندی است.  قالب های 
تصویر        و  متن  پادکست،  فیلم،  انیمیشن،  شامل  درس  هر  آموزشی 
این  در  شده  فراهم  هنری  و  فنی  زیرساخت  از  استفاده  با  می باشد. 
تمامی         و  است  دائمی  ژیوار  در  آموزشی  محتوای  تولید  مجموعه، 
عالقه مندان می توانند از این امکانات برای تولید و نشر محتوا در ژیوار 

استفاده کنند.

آکادمی و بسته هدیه
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یک  محتوا»  «امنیت 
آنالین  خدمات  ارائه  در  کلیدی  موضوع 

آموزشی تخصصی است. در زیرساخت سامانه 
محتوا     دانلود  از  کاربر  کامل  منع  امکان   AppOn

ارائه دهندگان محتوا  به عبارتی  بینی شده است.  پیش 
نخواهند  خود  محتوای  افشای  و  سرقت  بابت  از  نگرانی 

اپلیکیشن  محیط  از  خارج  محتوا  این  از  استفاده  و  داشت 
امکانپذیر نیست. حتی برای صیانت از محتوای متنی و عکس

 ها، امکان حذف قابلیت عکس برداری (Screen Shot) و تصویر 
زیرساخت  در  نیز  نمایش  صفحه  از   (Screen Record) برداری 

سامانه پیاده سازی شده است. 

«حجم اینترنت مصرفی و کار در حالت آفالین» با توجه به نوسانات 
کیفیت اتصال به اینترنت و هزینه های مربوط، همواره ذهن کاربران 
شده،  بینی  پیش  فنی  زیرساخت  در  نماید.  می  درگیر  را  ایرانی 

محتوای بارگیری شده بر روی اپلیکیشن را می توان بیش از یک 
مشاهده  آفالین  حالت  در  حتی  و  اینترنت  مصرف  بدون  بار 

نمود. به این ترتیب کاربران قادر هستند محتوای آموزشی 
یکبار  تنها  نگرانی  بدون  را  خود  رایگان  یا  شده  خریداری 

پس از دانلود بارها و بارها مشاهده نمایند.
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«رعایت پیش نیازی و توالی منطقی دسترسی به محتوا» در یک 
دوره آموزشی تخصصی از واجبات است. زیرساخت فنی سامانه 

این امکان را فراهم آورده است که یک محتوای معین در لحظه، 
است در  را مشاهده کرده  نیاز  پیش  برای کاربری که محتوای 

دسترس و برای سایر کاربران خارج از دسترس باشد. بنابراین 
به  منوط  را  معین  محتوای  یک  به  دسترسی  می توان 

گدراندن محتوای دیگر در نظر گرفت و در عین حال 
از  فارغ  دوره ها  ی  ارائه  و  ریزی  برنامه  امکان 

همزمانی شروع دوره برای همه کاربران 
فراهم می شود. 
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از           بیشتر  بسیار  کارگاه ها  و  همایش ها  مخاطبان  معتقدیم  ما 
شرکت کنندگان حضوری آن ها هستند و بسیاری از عالقه مندان تنها به 
محروم    حضور  از  برگزاری،  مکان  محدودیت های  یا  مسافت  بعد  دلیل 
روانشناسی،  از متخصصان در حوزه ی  این بسیاری  بر  می گردند. عالوه 
این  در  که  دارند  حضور  کشور  از  خارج  شناختی  علوم  و  روانپزشکی 
قسمت از اپلیکیشن می توان تمامی کارگاه ها و همایش ها را به صورت 
رسانی           اطالع  رو  پیش  کارگاه های  و  همایش ها  داد.  پوشش  آنالین 
می شود و کاربران قادر به پیگیری و ثبت نام در آن خواهند بود. همچنین 
کاربران می توانند مطالب ارائه شده در همایش ها و کارگاه های گذشته را 
مشاهده نمایند. دسترسی و شرکت در این رویدادها می تواند رایگان یا 

مشمول هزینه باشد. 

وبینارها و کارگاه ها
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مجله ی ژیوار نیز زیر نظر تیم راهبری محتوای تخصصی و با همکاری 
جمعی از دانشجویان و درمانگران عالقه مند اداره می شود و تالش دارد 
به نحوی که     باشد.  و همه فهم  رسان  اطالع  آموزنده،  تا سرگرم کننده، 
تازه ترین و پر کاربردترین محتوا را به شکلی شیوا و در عین حال فنی در 

اختیار عالقه مندان بگذارد.

مجله ژیوار
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چو خواهی رود نام تو در جهان                          مکن نام نیک بزرگان نهان

 با احترام به تمامی بزرگان روانشناسی که مورد اعتماد و احترام مردم 
این  آموزه  های  از  ای  ارائه ی گزیده  و  به معرفی  این بخش  قرار دارند، 
بزرگان می پردازد تا ضمن ادای دین به پیشکسوتان، امکان آشنایی عموم 
ی  مقایسه  امکان  نیز،  عمومی  کاربر  دید  از  شود.  فراهم  ایشان،  با 
چهره های  توسط  شده  ارائه  مطالب  با  ژیوار  در  شده  ارائه  محتوای 

شاخص و دیرآشنا، برانگیزنده ی حس اعتماد و وفاداری خواهد بود.

اسطوره های روانشناسی
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خدمات  ی  ارائه  کانون  عنوان  به  مشاوره  مراکز  معرفی  به  بخش  این 
اختصاص  علوم شناختی،  و  روانشناسی  ی  حوزه   در  ویژه  به  مشاوره 
یافته است تا مخاطبان قادر باشند نسبت به شناسایی مراکز فعال در       
حوزه های مورد نیاز، آشنایی با سوابق و مشاوران همکار در این مراکز و 
در نهایت امکان رزرو وقت و استفاده از خدمات این مراکز حتی به صورت 
بر  جستجو  امکان  مهم،  مزیت  نمایند.  اقدام  اپ  بستر  در  حضوری، 
اساس مراکز نزدیک در صورت نیاز به خدمات حضوری، عدم محدودیت 
ناشی از بعد مسافت و امکان ارائه ی خدمات در ساعات نامتعارف برای  
خدمات حضوری است که بر جذابیت این بخش برای مخاطبان خواهد 
افزود. پس از دریافت خدمات، کاربران می توانند به مرکز یا مشاور مورد 

نظر امتیاز دهند.
الگوهای  با  می توانند  الزم  شرایط  داشتن  صورت  در  مشاوره  مراکز 

متفاوتی با ژیوار همکاری داشته باشند.

مراکز مشاوره
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•   الگوی نخست: سیستم پرداخت امن 
بین  متقابل  اعتماد  و  اطمینان  ایجاد  مبنای  بر  امن  پرداخت  سیستم 
مراجعه کننده، مشاور یا درمانگر و مرکز ارائه دهنده ی خدمات توسعه 
یافته است. بر این مبنا، پرداخت از طریق درگاه بانکی یا کیف پول در اپ 
ژیوار و بر پایه زیرساختی امن صورت می گیرد و طبق ضوابط و توافقات 
صورت گرفته که همه طرف ها بر حسب نقش خود از آن آگاه هستند، 
تسویه حساب و پرداخت حق الزحمه درمانگر، سهم فرانچایز و کارمزد و 
حتی بازگشت پول به مراجعه کنندگان ناراضی، به صورت خودکار صورت           
می پذیرد. این الگو اطمینان خاطر را در مراجعه کنندگان ایجاد می کند 
که با مجموعه ای حرفه ای و مسلط روبرو هستند، مشاوران از دریافت          
حق الزحمه خود در زمان مقرر اطمینان می یابند و مراکز از شفافیت و 
خواهند شد.  بهره مند  مالی  عملکرد  از  برخط  به گزارش های  دسترسی 

ژیوار نیز کارمزد ارائه ی این خدمات را دریافت خواهد کرد.
اپ                              طریق  از  خدمات  ی  ارائه  فرصت  خرید  دوم:  الگوی   •

(اجاره مطب آنالین) 
ورود  مرکز  و  مشاور  بین  مالی  مسائل  جزئیات  به  ژیوار  الگو،  این  در 
نخواهد کرد و مراکز با پرداخت مبالغ توافق شده، امکان ارائه ی خدمات 
این  خریداری می نمایند. در  برای مدت معین  را  ژیوار  بستر  مشاوره در 
حالت نیز گزارشات عملکرد به صورت کلی در دسترس مراکز خواهد بود. 
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یکی از جذاب ترین بخش ها برای مخاطبان عام، آزمون های روانشناسی 
است. به ویژه اگر این تجربه با پاسخ فوری و دریافت نتیجه همراه باشد 
و در کنار آن بتوان به مبانی علمی مرتبط رجوع کرد و حتی از مشاوران 
پرکاربرد  های  تست  شامل  بخش  این  نمود.  جو  و  پرس  باره  این  در 
روانشناسی می باشد. در طراحی این تست ها تالش شده تا ضمن دقت 
به  آزمون،  استاندارد  شرایط  سازی  شبیه  و  الگوریتم ها  سازی  پیاده  در 
این        از  برخی  شود.  توجه  هم  گرافیکی  رابط  کیفیت  و  کاربری  تجربه 
تست ها الزمه و پیش نیاز برای برخی خدمات مشاوره است و توسط 
درمانگران و مشاوران به مراجعه کنندگان توصیه می شود. برخی از این 

آزمون ها برای عموم و یا کاربران حائز امتیازی خاص، رایگان است. 

پرسشنامه و آزمون
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به دسترسی  و  درمانی  موسیقی  مبحث  با  مخاطبان          آشنایی 
 موسیقی های آرامش بخش برای غلبه بر بخشی از استرس های روزانه،
 ماموریت این بخش از اپلیکیشن ژیوار است. زیرساخت پیاده سازی شده
 این امکان را فراهم می نماید تا کاربر در حین گوش دادن به موسیقی
انجام حین  در  و  شود  اپلیکیشن ها  سایر  حتی  و  صفحه ها  سایر   وارد 

کارهای خود از این امکان بهره مند شود.

(manvid) منوید
را است که کاربران  ژیوار  برگزیده ی چالش دائمی  این بخش،   محتوای 
 دعوت می کند فقط در یک دقیقه، آنچه را می خواهند با دنیا به اشتراک
 بگذارند. محتوای ارسالی از سوی کاربران، عالوه بر جذابیت و سرگرمی،
 مرجع مناسبی برای سنجش حال و هوای مخاطبان و تصمیم گیری و
تخصصی موضوعات  و  محتوا  ی  ارائه  و  تولید  برای  گذاری   سیاست 

مشاوره است.

آرامش بگیر

پ) امکانات تعاملی با کاربران
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غرینگ تایم
 کاربرانی که چالش یک دقیقه را جذاب نمی دانند می توانند در این بخش
 هر آنچه دل تنگشان می خواهد بگویند و اطمینان داشته باشند که در
 صورت عدم تمایل، شناخته نخواهند شد و هویت ارسال کننده محفوظ
 است و در صورتی که ویدئوهای ارسالی توهین آمیز، آزار دهنده و ناقض
 حریم خصوصی افراد و قوانین جاری نباشد برای عموم منتشر خواهد
یا سایر مخاطبان و  و مشاوران  از متخصصان  اعم  عالقمندان  و   شد 

 نظرات خود را در قبال آن مطرح نمایند.

پاسخ به تمامی سواالت
فراهم ژیوار  مدیران  با  کاربران  مستقیم  ارتباط  امکان  قسمت،  این   در 
 شده است و می توانند تمامی سواالت خود را در خصوص ژیوار، محتوا و
 خدمات آن مطرح کنند. محدودیتی برای ارسال سواالت به صورت متن،
 صوت، ویدئو و فایل وجود ندارد. این سواالت به صورت دسته بندی شده
 و مدون به تیم های راهبری مربوط ارجاع خواهد شد تا به صورت مناسب

به آن ها پاسخ داده شود.
 

 

تماس با ما
اختیار ژیوار در  پشتیبانی  واحد  با  تماس  امکان  ما  با  تماس  بخش   در 
و در پشتیبانی منتقل  تیم  به  را  تا موارد مورد نظر   مخاطب قرار دارد 

صورت نیاز پیگیری نماید.
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فروشگاه
در آموزشی  محصوالت  برای  مرجعی  به  شدن  تبدیل  مسیر  در      ژیوار 
علوم شناختی و  روانپزشکی  تخصصی،  و  عمومی  روانشناسی   حوزه ی 
 قرار دارد و در آینده نزدیک، هر دانشجو، متخصص یا فرد عادی در صورت
 نیاز به کتاب یا محصوالت آموزشی چند رسانه ای در این حوزه ها ابتدا به
صورت به  مرتبط  محصوالت  عرضه  امکان  کرد.  خواهد  مراجعه   ژیوار 
 ارسال فیزیکی و یا فروش آنالین در اپلیکیشن ژیوار و امکان پرداخت از
طریق درگاه بانکی و یا کیف پول الکترونیکی، از امکانات فروشگاه است.

 

تکمیل پروفایل
کاربران عالقه مند می توانند مشخصات خود را تکمیل نمایند. با تکمیل 
مشخصات، امکان داده پردازی دقیق تر، ارائه ی پیشنهادهای هوشمند 
بر مبنای مشخصاتی مانند محدوده ی جغرافیایی سکونت کاربر، سن، 
عالوه          می گیرد.  قرار  تجاری  هوش  تیم  اختیار  در  آن  مانند  و  جنسیت 
تکمیل  به  کاربران  ترغیب  برای   (Gamification) وارسازی  بازی  این،  بر 
مشخصات با اقداماتی از قبیل اعطای امتیاز در ازای تکمیل پروفایل در 

دستور کار قرار دارد.   

تماس تصویری
تماس تصویری ابزار دریافت مشاوره ی آنالین است. کاربران با ورود به 
این قسمت، برنامه ی مشاوره های آنالین رزرو شده ی خود را مشاهده 
دریافت  و  ارتباط  برقراری  به  قادر  مناسب  زمان  در  و  نمود  خواهند 

مشاوره ی آنالین به صورت تصویری خواهند بود.  
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نوبت دهی
که است  نموده  ایجاد  را  امکان  این  ژیوار  جامع  رزرواسیون   سیستم 
انواع ارائه ی  برای  و دسترسی  برنامه حضور   تمامی مشاوران حقیقی، 
در نمایند.  ثبت  سیستم  در  را   (... و  تلفنی  صوتی،  (تصویری،   مشاوره 
 صورتی که بخشی از این وقت ها در اختیار یک مرکز مشاوره ی خاص
 قرار گرفته باشد، اپراتور موسسه قادر به رزرو وقت خواهد بود و در غیر
 اینصورت، متقاضیان مشاوره می توانند به صورت مستقیم ساعت های

خالی را مشاهده و رزرو نمایند.

درخواست همکاری مشاوران
 مشاورانی که به تازگی با ژیوار آشنا شده و عالقه مند به همکاری هستند
اقدام سوابق  و  مشخصات  ارسال  به  نسبت  طریق  این  از  توانند   می 
 نمایند. اطالعات ارسالی از سوی تیم راهبری محتوای تخصصی بررسی
برای سامانه  پنل  به  دسترسی  امکان  شرایط،  احراز  صورت  در  و   شده 
سایر و  مشاوره  خدمات  ی  ارائه  ی  برنامه  درج  مشخصات،   تکمیل 
اقدامات حقوقی و قراردادی ارائه ی خدمات، برای مشاور ایجاد می گردد.
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