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 کاربران

 

.است یادداضت بِ کاربزٍ  فایلْای کاربزاى،  هطخصاتایي قسوت ضاهل:   

 مشخصات

 ثبت ًام کزدُ اًذ. کِ در سایت صٍرًال است هطخصات کاربزاًیایي قسوت ضاهل 

هطخصات کاربزاًی کِ ثبت ضذُ است ضوا هی تَاًیذ در ایي قسوت یک کاربز جذیذ اضافِ کٌیذ ٍ 

 ٍیزایص ٍ یا حذف کٌیذ.

 



 فایلهای کاربران

 در ایي قسوت فایلْای ارسالی تَسط کاربزاى را هی تَاًیذ هطاّذُ کٌیذ.

 یادداشت به کاربر

 ارسال کٌیذ. یا فایلی را کاربزاى پیاماس ایي قسوت هی تَاًیذ بِ کاربزاًی خاظ یا ّوِ ی 

 داوران

 

 است.ایي قسوت ضاهل: داٍراى ٍ فزهْای داٍری 

 داوران

ًْا کلوِ کاربزی ٍرهش عبَر ٍ بِ آ را درج کٌیذ یذ اطالعات هزبَط بِ داٍراىدر ایي قسوت هی تَاً

 اختصاظ دّیذ.

 فرمهای داوری

بِ ایي صَرت کِ پس اس ٍارد ضذى بِ   تٌظین کٌیذ.در ایي قسوت ضوا هیتَاًیذ فزهْای داٍری را 

صفحِ ای هاًٌذ ضکل سیز کٌیذ جذٍل طزاحی فزم ّای داٍری بز رٍی درج رکَرد جذیذ کلیک هی

 ضَد .اجزا هی

 



 

-در قسوت عٌَاى آیتن صَرت سَال یا هَضَع هَرد بزرسی را درج کٌیذ. هحتَای تزتیب ًوایص هی

کٌذ. در صَرتی کِ سَال ّای فزم را بز اساس آى تزتیب بٌذی هیتَاًذ یک عذد باضذ کِ سیستن 

قصذ داضتِ باضیذ یک سَال را غیز فعال کٌیذ بطَری کِ در فزم داٍری هطاّذُ ٍ بزرسی ًطَد، 

در قسوت پاییي هیتَاًیذ گشیٌِ ّا را درج کٌیذ؛ در جعبِ  کافی است آى را اس حالت فعال خارج کٌیذ.

عبِ دٍم تزتیب ًوایص )بِ صَرت عذدی( آى را قزار دّیذ. در صَرتی کِ اٍل عٌَاى گشیٌِ ٍ در ج

بزای درج هی تَاًیذ استفادُ کٌیذ.  "-"+" و "توایل داریذ گشیٌِ ای اضافِ یا کن کٌیذ اس دٍ دکوِ 

 بقیِ سَاالت توام ایي هزاحل را هجذداً اًجام هی دّیذ.

 

 آهذُ است. 6ٍ  5آهَسش ذ کار آًْا در بَط بِ کارتابل کاربزاى ٍ داٍری ٍ رًٍاطالعات هز


