راﻫﻨﻤﺎی ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻃﺮحﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ
ﺑﺮای داوران ﻓﺮاﺧﻮان »ﻣﺘﻦ در ﻣﺘﻦ«

ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی:
اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
http://iranpainters.com/profile-members/
ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻤﺎم داوران ،ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن ﭘﺴﻮرد  Loginرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ:
ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﻤﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی  Edit Profileﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ )اﺟﺒﺎری
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ(.
اﮔﺮ ﭘﺴﻮرد ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ  Edit Profileاﺑﺘﺪا ﭘﺴﻮرد ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن
دوﺑﺎره ،آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ  Save Changesرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ،ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ

ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺴﻮرد

ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ:
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ آﺛﺎر در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ  ١۵اﺛﺮ
ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ از ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ را از زﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺮاﺧﻮان »ﻣﺘﻦ در ﻣﺘﻦ« )ﺑﺎﻻ( ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ )ﭘﺎﯾﯿﻦ(

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ:
داوران ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ داوری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در ﺻﻮرت
ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

داوری:
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻃﺮح ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ
در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
روش اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎرهای و از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ روی
ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎرهﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ زرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺘﺎرهﻫﺎی زرد رﻧﮓ ﻗﺒﻞ از رأی دادن

ﺑﻌﺪ از رای دادن

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ

از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش اﯾﺮان
زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

