راهنمای نرم افزار موبایل آموزش و اطالع رسانی جامع سفیران سالمت
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راهنمای نرم افزار موبایل آموزش و اطالع رسانی جامع سفیران سالمت
محیط نرم افزار:
زمانی که کاربر نرم افزار را بر روی تلفن همراه اجرا کند ،صفحه ای همانند شکل زیر مشاهده میشود ،در این صفحه
اخبار مربوط به آموزش سالمت و تصاویر مربوط به رسانههای آموزشی نمایش داده میشود.
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.0

ورود/ثبت نام :

در این قسمت کاربر نرم افزار میتواند در نرم افزار ثبت نام کند و یا وارد شود .بر روی آن کلیک کنید .صفحه ای
همانند شکل زیر نمایش داده میشود.

در این صفحه کاربر میتواند اطالعات خود را جهت ثبت نام وارد نماید .چنانچه کاربر قبال ثبت نام کرده باشد بر
روی دکمه قبال ثبت نام کرده ام کلیک می کند و با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه اول نرم افزار
میشود شود .در این حالت دکمه قفل (

) به دکمه محیط کاربری (که به شکل

و در صورت تغییر دادن

عکس پروفایل توسط کاربر به شکل دیگری می باشد) تغییر می کند با کلیک بر روی آن وارد محیط کاربری خواهد
شد که به صورت زیر است
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در این صفحه میتواند موارد زیر را انجام دهد
-

ویرایش اطالعت کاربری :بر روی دکمه ای به شکل

کلیک کرده و اطالعات را ویرایش مینماید.

-

تغییر رمز عبور :بر روی دکمه ای به شکل

-

خروج از محیط کاربری :بر روی دکمه ای به شکل

-

تغییر عکس پروفایل :بر روی شکل دایره کلیک کند و تصاویری از طریق دوربین

کلیک و سپس دکمه تغییر رمز عبور را بفشارید.
کلیک کند.
و یا گالری

بارگذاری مینماید.

و همچنین اطالعات زیر قابل مشاهده میباشد

.2

-

تصاویر ارسال نشده :تصاویری که گرفته شده ولی هنوز به سرور ارسال نشده است.

-

تصاویر تائید شده :تصویر ارسالی که توسط مدیریت و یا کاربر کانال (در مسابقه عکس) تائید شده اند.

-

تصاویر در انتظار تائید :تصاویر ارسالی که هنوز تائید نشده اند.

لوگو نرم افزار

با کلیک کردن بر روی این آیکن ،وارد صفحه اصلی نرم افزار میشود.
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.3

منو اصلی

این منو دارای چهار بخش آموزش سالمت (اخبارها در حوزه سالمت) رسانه آموزشی (همان گالری تصاویر که در
بخش  7و رسانه آموزشی که در بخش  6توضیح داده میشود ،تصاویر ارسالی تائید شده در مسابقات) ،بخش مقاالت
و ارتباط با مدیر (راهنمای نرم افزار ،قوانین ،درباره) میباشد.

توجه داشته باشد که این منو به صورت صفحه لغزان (اسکرول) میباشد.
-

آموزش سالمت ،دارای زیر گروههایی همانند دانستنیها ،اخبار سالمتی ،اخبار پزشکی و برتین آموزشها
میباشد .چنانچه کاربر بر روی آموزش سالمت کلک کند تمامی موارد (زیر گروهها) نیز نمایش داده میشود
ولی اگر بر روی یکی از زیر گروه ها کلیک کند .بر اساس همان زیر گروه نتایج فیلتر شده و نمایش داده
میشود.
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-

رسانه آموزشی همان تصاویر ارسالی توسط کاربران (تصاویر تائیذ شده در مسابقه عکس) میباشد .این
قسمت به گالری تصاویر متصل میشود که در بخش  7به آن توضیح داده میشود.

-

ارتباط با مدیریت :جهت ارتباط با مدیریت مورد استفاده قرار میگرد .چنانچه کاربر بر روی این قسمت
کلیک کنید صفحهای همانند شکل زیر نمایش داده میشود که در آن اطالعاتی همچون پست الکترونیک،
تلفن پشتیبانی ،آدرس اینستاگرام ،آدرس تلگرام ،آدرس سایت و همچنین لینک دانلود کاتالوک قرار دارد.

چنانچه کاربر بر روی راهنما کلیک کند ،راهنمای نرم افزار نشان داده میشود( .همانند شکل زیر)
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چنانچه کاربر قوانین را کلیک کند ،قوانینی که تعریف شده است ،نمایش داده میشود( .همانند شکل زیر)

چنانچه کاربر بر روی درباره کلیک کند ،صفحهای همانند شکل زیر نمایش داده میشود .این صفحه شامل لوگوها و
اطالعات مربوط به نرم افزار و همچنین نسخه نرم افزار میباشد.
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.4

جستجو

جستجو در نرم افزار دارای سه بخش جستجوی آموزش سالمت ،تصویر ( بر اساس متن ورودی کاربر و کلمات
کلیدی  ،تعداد تصاویر در کلمات کلیدی نیز مشخص شده است .همانند تصویر زیر) و اعضا (جهت جستجوی
اطالعات کاربری و ارسال تخلف کاربر ،تعداد کل تصاویر ارسالی ،تعداد کل الیکها ،و همچنین تصاویر ارسالی به
همراه تعداد نمایش نظرات الیک ،و تعداد نظرات) میباشد.

.5

آموزش سالمت

در این بخش که در صفحه اول اپلیکیشن نمایش داده میشود اخبار ویژه مربوط به آموزش سالمت بر اساس تاریخ
ارسال لیست میشود ( .در این لیست عنوان خبر ،تصویر و تعداد امتیاز توسط کاربران نمایش داده) با کلیک کردن
بر روی هر یک از اخبارها وارد صفحهای همانند صفحه زیر وارد میشود.
ب

أ

در این صفحه عنوان ،تاریخ ارسال و متن کامل خبر به همراه تصویر نمایش داده میشود.
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أ.

ارسال نظر:
) کاربر در صورت وارد شدن به اکانت خود با کلیک بر روی  +میتواند نظر

در این قسمت(

خود را ارسال نماید در غیر اینصورت صفحه مربوط به ثبت نام باز خواهد شد .نظرات ارسالی توسط مدیریت
تائید میشوند .همچنین تعداد نظرات ارسال شده نیز مشاهده میشود.
ب .ارسال امتیاز:
در این قسمت (

) کاربر در صورت وارد شدن به اکانت خود میتواند امتیاز  +یا – بدهد در غیر

اینصورت صفحه مربوط به ثبت نام باز خواهد شد .تعداد امتیاز  +و – نیز مشاهده میشود.
.6

رسانه آموزشی

این قسمت ،جدیدترین تصاویر ارسالی در رسانه آموزشی ( ارسال شده توسط کاربران و مدیر نرم افزار که در بخش
 7توضیح داده میشود) نمایش داده میشود .با کلیک بر روی هر یک از موارد ،وارد صفحه ای شبیه صفحه زیر
میشود.

در این صفحه اکانت کاربری که تصویر را فرستاده است (
تعداد الیکها (

) و تعداد نظرات (

) تعداد افرادی که تصویر مورد نظر را دیدهاند (

)،

) و نظرات ارسال شده نمایش داده میشود .و همچنین کاربر درصورتی که

وارد اکانت خود شده باشد میتواند برای تصویر ارسالی نظر و یا گزارش تخلف ارسال نمائید (نظرات ارسالی توسط
مدیریت تائید میشوند ).در غیر اینصورت پیامی نمایش خواهد داد که کاربر ثبت نام نماید.
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.7

منو تصاویر

این منو دارای چهار قسمت تصاویر من ،شرکت در مسابقه ،برندهها و گالری تصاویر میباشد( .توجه داشته باشید که
این منو در صفحه اصلی نرم افزار نمایش داده نمیشود)
أ.

تصاویر من:

کاربر تصاویر ارسالی خود را که هنوز به سرور ارسال نکرده است (از طریق شرکت در مسابقه عکس گرفته شده
ولی ارسال نشده) را در این قسمت میبیند .آن تصاویر را میتواند در صورت وارد شدن به اکانت خود ارسال
نماید ،کپی کند و یا از سیستم خود حذف نماید.
فیلدهای مربوط به ارسال تصویر در قسمت بعدی همین بخش توضیح داده میشود ،تصاویر ارسالی توسط
مدیریت تائید میشوند .چنانچه کاربر وارد اکانت خود نشده باشد ،پیامی نمایش خواهد داد که کاربر ثبت نام
نماید.
ب .شرکت در مسابقه
جهت شرکت در مسابقه و یا ارسال تصویر ،کاربر دکمه شرکت در مسابقه را انتخاب میکند .وارد صفحه ای
همانند شکل زیر میشود که در آن به صورت پیش فرض دوربین فعال خواهد شد .دکمه های به شکل
جهت چرخش عکس مربوط به دوربین میباشد و توسط دکمه ای به شکل
میتواند عکسی از گالری (

میتوانید عکس گرفته و یا

) انتخاب نماید.
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پس از گرفتن عکس ،وارد صفحه ای همانند شکل زیر خواهید شد .در این میتوانید برای عکس گرفته شده
شرح ،هش تک و گروهی انتخاب نمائید .همچنین میتوانید توسط دکمهای به شکل

تصویر گرفته شده را

ویرایش نمائید (تصویر را بچرخ انید ،قسمتی از عکس را انتخاب کنید و بر روی آن بنویسید) و یا توسط دکمهای

به شکل

تصویر گرفته شده را حذف کنید .جهت ارسال عکس (به مسابقه) کاربر میبایست وارد اکانت خود

شده باشد در غیر اینصورت پیامی نمایش خواهد داد که کاربر ثبت نام نماید( .تصاویر ارسالی توسط مدیریت
تائید میشوند ).چنانچه تصویر گرفته شده ارسال نشود ،آن تصویر در منو تصاویر بخش تصاویر من به عنوان
ارسال نشده ذخیره خواهد شد.

ت .برندهها
در این قسمت عناوین مسابقه به همراه تصاویری که در مسابقه برنده شدهاند نمایش داده میشود.
ث .گالری تصاویر
این قسمت دو بخش دارد فعال و غیر فعال ،فعال عناوینی هستند که زمان آنها (در مسابقه عکس) به پایان
نرسییده است و همچنین تصاویر ارسالی کاربرانی که تصویر آنها تائید شده است .غیر فعال عناوینی هستند که
زمان آنها به پایان رسیده است و همچنین تصاویر ارسالی کاربرانی که تصویر آنها تائید شده است .در هر عنوان
تعداد تصاویر موجود و وضعیت آنها مشخص شده است (همانند شکل زیر) هر کدام را که انتخاب کنید تصاویر
آن بخش نمایش داده میشود.
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