
 راهنمای ورود به حساب کاربری و اعالم نظر درباره طرح  های ارسالی
 برای داوران فراخوان «متن در متن»

  
 

 ورود به حساب کاربری:
 

  ایمیلی شامل اطالعات مربوط به حساب کاربری برای شما ارسال شده است.
 لطفا به صفحه زیر مراجعه کنید:

 
http://iranpainters.com/profile-members/ 
 

 سپس اطالعات مورد نیاز را وارد نمایید.
وارد را خود ایمیل توانید می کاربری نام جای به است. آن ها کوچک نام داوران، تمام کاربری نام                    

 نمایید.
 بعد از وارد کردن پسورد Login را کلیک کنید.

 

 
 

http://iranpainters.com/profile-members/


 
 صفحه پروفایل:

 
شخصی اطالعات صفحه این در شد. خواهد نمایان شما پروفایل صفحه کاربری، حساب به ورود از                  بعد
(اجباری دهید تغییر یا و کامل را آن ها توانید می Edit Profile روی بر کلیک با است. شده درج                     شما

  برای این کار نیست).
همین از دهید تغییر را آن می خواهید دیگر دالیلی به یا و می شود سپرده خاطر به سخت شما پسورد                     اگر
کردن وارد با سپس کنید وارد را خود پسورد ابتدا Edit Profile بخش  انتهای در کنید. استفاده                   بخش

 دوباره، آن را تایید و درنهایت Save Changes را کلیک کنید.
 

با که می کنید مشاهده را مختلف بخش های به دسترسی جهت گوناگون لینک های پروفایل، صفحه پایین                 در
 کلیک بر روی هر کدام به همان بخش هدایت خواهید شد.

 

 
 
 

 
 

  صفحه پروفایل



 
 بخش تغییر پسورد

 
 

 ورود به بخش ها:
 

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

 کنید.

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

 



 نکته مهم:
صورت در می پردازند. داوری به آن در که دارند را بخش هایی به دسترسی امکان بخش هر                  داوران

 کلیک بر روی بخش های دیگر آن صفحات باز نخواهد شد.
 

 داوری:
 

تصاویر مشاهده و خواندن از بعد شد، خواهد باز طرح آن به مربوط صفحه طرح هر روی بر کلیک                     با
 در انتهای هر صفحه بخش  در نظر گرفته شده است که شما می توانید از طریق آن اعالم نظر کنید.

روی بر نشانگر دادن قرار با است. ستاره پنج تا یک از و ستاره ای صورت به دهی امتیاز                    روش
  ستاره ها و حرکت دادن نشانگر تعداد ستاره ها را مشخص می کنید و با کلیک ثبت خواهید کرد.

  قبل از امتیاز دهی شما ستاره ها زرد هستند، بعد از آن به رنگ نارنجی در می آیند.
 همچنین شما می توانید از پایین صفحه شرکت کننده قبل و بعد را انتخاب کنید.

 

 
 

 ستاره های 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


