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  به نام خدا

 های مختلف نرم افزار موبایل همایش های علمی بخش راهنمای استفاده از

 

 صفحه اصلی برنامه

 

 

   

به روزرسانی محتوی 
 به صورت دستی

 

اسالیدر 
 عکس

 منوی کناری

 بخش اصلی
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 صفحه اصلی منوی کناری

  

   

پروفایل 
 کاربر

 فعالسازی

 تعداد خبر خوانده نشده

 ورژن فعلی نرم افزار
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  صفحه نمایش پیشرفت دانلود
دانلود محتوی متنی برنامه که حجم بسیار پایینی دارد یکبار در هنگام نصب و در 

شردن البته با فصورت تغییر و به روزرسانی آنها به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد. 
در باالی صفحه اصلی نیز می توان به صورت دستی این کار را انجام داد.  دکمه  
اما برای دانلود محتوی شامل عکس ها و دیگر فایل های غیرمتنی از کاربر اجازه گرفته 
خواهد شد. در صورت تمایل کاربر، دانلود محتوی و پیشرفت آن در صفحه زیر نمایش 

ای بایست بر ر صورتیکه کاربر از دانلود این محتوی امتناع ورزد، میداده خواهد شد. د
در باالی صفحه اصلی  دانلود مجدد آنها به صورت دستی و با فشردن دکمه 

  اقدام نماید.

در  Postponeدر صورت بروز هر گونه مشکل در روند دانلود می توان از دکمه 
 ود.پایین صفحه برای به تعویق انداختن آن استفاده نم

  

   

 پیشرفت دانلود

 به تاخیر انداختن دانلود
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  بخش های صفحه اصلی 

 اسالیدر عکس  .۱
در این اسالیدر عکس های مهم مربوط به همایش و اسپانسرها به نمایش 
در می آید. با لمس عکس پوستر کنگره به وبسایت آن و با لمس عکس 

  خواهید شد.مربوط به اسپانسرها به وبسایت آنها انتقال داده 
 

 برنامه علمی کنگره .۲
  

  این قسمت به بخش های زیر تقسیم می شود :
  

  برنامه در یک نگاه ·

 ها برنامه روزانه نشست ·

 ها برنامه روزانه کارگاه ·

 ها برنامه روزانه پوستر ·

 برنامه روزانه نشست های پرسش و پاسخ ·

 برنامه موضوعی ·

 برنامه در یک نگاه -۲-۱

مربوط به جدول زمانی_مکانی تمامی برنامه های سخنرانی  pdfدر این قسمت فایل 
به نمایش در می آید. این صفحه قابلیت بزرگنمایی داشته و می توان برنامه تمام 

  روزهای کنگره را یکجا مشاهده نمود.
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 ها برنامه روزانه نشست -۲-۲

ی که نشست دیگرو یا هر نوع  ها پانل، در این قسمت لیست تمامی نشست ها
برای هر روز از کنگره به نمایش در می آید. ترتیب ، باشند شامل یک یا چند سخنرانی
در  .می باشدبراساس زمان برگزاری و سپس مکان برگزاری قرارگرفتن آنها در هر روز 

نمایش داده می  آنبرگزاری  سالنعنوان ، زمان و لیست روزانه برای هر نشست، 
  شود.

 کارگاه ها برنامه روزانه -۲-۳

در این قسمت لیست تمامی کارگاه ها مشابه قسمت نشست ها برای هر روز کنگره 
 به نمایش در می آید.

 برنامه روزانه پوستر ها -۲-۴

در این قسمت لیست مقاالت پذیرفته شده به عنوان پوستر به نمایش در می آید. 
 که بر اساس حروف الفبای عنوان پوستر مرتب شده است.

 ه نشست های پرسش و پاسخبرنامه روزان -۲-۵

این نوع نشست ها در صورت وجود در یک لیست مجزا به نمایش در می آیند. که 
این لیست به دو بخش نشست های در حال برگزاری و نشست های برگزار شده یا 

  آتی تقسیم می شوند.

 هاز شکل و شمایل یکسانی برخوردار بوده و کاربر ب ۵و  ۴، ۳، ۲برنامه روزانه موارد 
راحتی می تواند برنامه های هر روز را مشاهده نماید. روزهای کنگره در باالی صفحه 
به صورت زبانه های یک نوار با قابلیت انتقال به نمایش در آمده است و لیست 
سخنرانی های هر روز زیر آن قابل مشاهده می باشد. همچنین سخنرانی های 

ر یک دسته قرار گرفته و ساعت همزمان که ساعت شروع یکسانی داشته باشند د
  شروع آنها در باالی هر دسته ظاهر می گردد. 
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 برنامه موضوعی -۲-۶

یک کنگره حول موضوعات تخصصی ( محورها ) متفاوتی برگزار می گردد. بدین ترتیب 
در این قسمت، موضوعات مطرح شده لیست شده و برنامه روزانه مربوط به هر 

شامل چند نشست، کارگاه، پوستر و یا نشست پرسش و  موضوع را که ممکن است
پاسخ باشد به نمایش در می آورد. و در کنار هر مورد نوع نشست با رنگ متفاوتی 

  مشخص می گردد.

  به شکل ها توجه فرمایید.
  

 نوع برنامه

 نشست های همزمان

 روزهای برگزاری

 نوع نشست
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  صفحات مربوط به برنامه علمی

  ت، کارگاه یا پوستریک نشس جزییات صفحه

  

  

مکان    

عنوان 

سخنرانی های داخل 
 نشست

روز و زمان 

 اضافه کردن به
 لیست عالقه مندی ها 

نظرسنجی درباره نحوه 
یادداشت 

 ،اعضای هیئت رئیسه
 و ناظران جلسه
 اعضای پانل

 به ترتیب حروف الفبا

نمایش سالن 

موضوع 

سخنران ها، ارائه دهندگان 
 و نویسندگان

 به ترتیب حروف الفبا
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  یک سخنرانی جزییات صفحه

  

  

  

  

  

  

  
  

  جزییات یک موضوعصفحه 

  

   

مکان 

عنوان 
روز و زمان  کامل

 اضافه کردن به
لیست عالقه  

درباره نحوه نظرسنجی 
یادداشت 

چکیده مقاله یا 

نشست 

سخنران ها، ارائه 
 دهندگان و نویسندگان
 به ترتیب حروف الفبا

 عنوان کامل موضوع

 اضافه کردن به
 لیست عالقه مندی ها 

 یادداشت برداری

تکمیل در توضیحات 
 خصوص موضوع

نشست ها، کارگاه ها و یا 
پوسترهای مربوط به آن 

 موضوع تخصصی
به ترتیب روز و زمان 

 برگزاری
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  و ... ) در جایگاه سخنران، عضو هیئت رئیسه، ناظرشخص ( جزییات یکصفحه 

  

  

   

عکس 
 شخص

نام کامل 
 شخص

 اضافه کردن به
لیست عالقه مندی  

 ها

نظرسنجی درباره 
 شخص

 یادداشت برداری

سخنرانی هایی که 
شخص در جایگاه 
 سخنران قرار دارد

 به ترتیب روز و زمان

نشست هایی که 
شخص در جایگاه عضو 

 پانل قرار دارد
 به ترتیب روز و زمان

نشست هایی که 
 شخص

 در جایگاه هیئت رئیسه 

نشست هایی که 
شخص در جایگاه ناظر 

 قرار دارد
 به ترتیب روز و زمان
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اعضای پانل و  –هیئت رئیسه  –ناظران  –(سخنرانان  بخش اشخاص .۳
 نویسندگان)

در این بخش لیست اسامی تمامی اشخاص مرتبط با یک نشست، کارگاه، 
قابل پوستر و یا سخنرانی به تفکیک جایگاهی که در آن قرار دارند، 

در می به نمایش او عکس، نام کامل و ملیت برای هر شخص . مشاهده می باشد
ده ش مرتبحروف الفبا  ترتیبو به  اشخاصبر اساس نام خانوادگی  هر لیست آید.

  است.

  

  

   
عناوین جایگاه اشخاص 

 در سخنرانی ها
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 و حامیانبخش شرکت های نمایشگاهی  .۴
قسیم ت دیگر شرکت های نمایشگاهیو  حامیان کنگرهاین بخش به دو لیست جداگانه 

  می شود. 

 حامیان 

  بصورت طبقه بندی شدهکنگره حامیان لیست اسامی  قسمتدر این 
هر  و ملیت نام ،. لوگوو در هر طبقه به ترتیب حروف الفبا به نمایش در می آیند

این طبقه بندی شامل حامیان  .قابل مشاهده می باشدحامی در این لیست 
  طالیی، نقره ای و برنزی خواهد بود. 

  دیگر شرکت های نمایشگاهی

های نمایشگاهی شرکت کننده در نام شرکت در این قسمت لیست 
حروف الفبا دسته بندی و  بخش نمایشگاه ( به جز حامیان مالی ) به ترتیب

  نمایش داده شده است.
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 بخش جستجو  .۵

تمامی موارد زیر قابل جستجو و در دسته بندی های مشخص در این بخش 
  نمایش داده می شوند.

  موارد قابل جستجو در نرم افزار

 هر موضوع ( طبقه بندی )نام  ·
 عنوان تمامی نشست ها ·
 عنوان تمامی کارگاه ها ·
 پوسترهاعنوان تمامی  ·
 عنوان تمامی نشست های پرسش و پاسخ ·
 عنوان سخنرانی ها ·
 خانوادگی اشخاصنام یا نام  ·
 شرکت های نمایشگاهی حامیان یا نام ·
 نام سالن ها، غرفه ها و مکان های مهم  ·
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 )کنگره منعالقه مندی ها ( بخش .۶

  این بخش شامل دو قسمت عالقه مندی ها و یادداشت ها می باشد.

در هر دو قسمت لیست موارد عالقه مندی یا یادداشت ها به صورت 
ر هدسته بندی شده قرار دارد. امکان حذف یک عالقه مندی یا یادداشت با کشیدن 

  وجود دارد. و لمس دکمه حذفبه سمت چپ آیتم 

  QRکد  قسمت ·

می توان کد که در نوار باالی صفحه کنگره من وجود دارد، از این بخش 
QR  نصب شده آن که قبال در غرفه  یا حامی را مربوط به هر شرکت

  را به لیست عالقه مندی ها اضافه نمود.یا حامی و آن شرکت  اسکناست را 
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 بخش درباره .۷

این بخش شامل چند قسمت زیر می باشد که به صورت زبانه در منوی 
  باالی صفحه از هم تفکیک می شوند :

در قسمت اول اطالعات کلی کنگره شامل پوستر، محورهای  -۷-۱
برگزاری همایش، نحوه ثبت نام، امتیاز بازآموزی و دیگر اطالعات 

با قابلیت بزرگنمایی به نمایش در  pdfمفید به صورت یک فایل 
 می آید.

پیام های خوش آمدگویی رئیس کنگره و دبیران علمی و اجرایی  -۷-۲
 ل در زبانه بعدی قرار می گیرد.کنگره و دیگر پیام های محتم

اسامی اعضای کمیته های مختلف اعم از کمیته سیاست گذاری،  -۷-۳
علمی، اجرایی و غیره به همراه عکس آنها در زبانه های بعدی 

 قابل مشاهده می باشند.
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 بخش نقشه .۸

در این بخش لیست تمام مکان های مشخص شده بر روی پالن هر 
به  و ، مطابق طبقه بندی زیرنمایشگاه طبقه از محل برگزاری کنگره و

  ترتیب حروف الفبا قرار می گیرد.

 لیست مکان سالن های برگزاری نشست ها -۱
لیست مکان های مهم مانند بخش ثبت نام، دبیرخانه انجمن، اتاق  -۲

 ربوط به ارائه خدمات کنگرهو دیگر مکان های م ، رستورانچک اسالید
 نمایشگاهی نام غرفه هایلیست  -۳

نمایش داده شده و محل مورد نظر همراه اسم  طبقه آن با انتخاب هر محل پالن
محل به نمایش در می آید که قابلیت بزرگنمایی داشته و هر قسمت به تفکیک 

  رنگ مشخص خواهد شد

   

 نمایش محل  انتخاب شده با پین قرمز رنگ
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  بخش نظرسنجی. ۹

کاربران در این بخش می توانند نظرات خود را راجع به بخش های مختلف 
کنگره از جمله برنامه افتتاحیه، برنامه ارائه مقاالت، میزگردها، سخنرانان 
مهمان، میزان رضایتمندی از بخش های مختلف کنگره و ... بیان بفرمایند و 

انند ری فرمایند. همچنین می توبرگزارکنندگان را در بهتر برگزار شدن برنامه های آتی یا
  را در بخش مربوطه ارایه فرمایند. پیشنهادات و انتقادات خود

* جهت ثبت نظرات می بایست پیش از ورود به این بخش از منوی کناری صفحه 
اصلی نسبت به فعال سازی اپلیکیشن از طریق انتخاب گزینه "فعالسازی" و سپس 

، اقدام فرمایید. اده از دوربین تلفن همراهبا استف اسکن بارکد کارت کنگره خود
  (نیازمند اتصال به اینترنت)
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  ) و پاسخ به سوال های سخنرانARSنحوه شرکت در نشست های پرسش و پاسخ (

* جهت ثبت پاسخ های خود در این نوع نشست ها می بایست پیش از ورود به این 
اب اپلیکیشن از طریق انتخبخش از منوی کناری صفحه اصلی نسبت به فعال سازی 

گزینه "فعالسازی" و سپس اسکن بارکد کارت کنگره خود با استفاده از دوربین تلفن 
  همراه، اقدام فرمایید. (نیازمند اتصال به اینترنت)

جهت ورود از بخش برنامه علمی و سپس برنامه روزانه نشست های پرسش و پاسخ 
را در این بخش به صورت لیست خواهید  استفاده فرمایید. لیست این نوع نشست ها

پس از اعالم حضور از طریق  دید. سپس نشست مورد نظر خود را انتخاب فرمایید و
کد اعالم شده در سالن جهت ورود به نشست را وارد کنید. اکنون  ،”Attend“گزینه 

شما وارد نشست شده اید و می توانید در زمان مطرح شدن سوال ها توسط سخنران 
  خود را ارسال کنید و نتیجه آن را مالحظه فرمایید. پاسخ
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