مژده ﺑﻪ شما هموطنان عزيز نسخﻪ جديد اپليكيشن نود جهت استفاده عزيزان داخل و خارج از كشور از طريق
اپ استور) (App Storeقاﺑل دسترسي است.

لينك اين ﺑرنامﻪ در اپ استور :

https://itunes.apple.com/gb/app/navad/id1055781884?mt=8

اين ﺑرنامﻪ روي گوشي هاي آيفون و ﺑا  ، ios 8ﺑﻪ ﺑاﻻ قاﺑل اجرا ﺑوده و كار مي كند.

ﺑراي شركت در نود ،اﺑتدا ﺑايد گوشي شما ﺑﻪ اينترنت متﺼل ﺑاشد ) .شبكﻪ ديتا يا ﺑي سيم ( WiFi/data

پﺲ از نﺼب اپليكيشن نود ،ﺑﻪ روي گوشي خود و اولين اجرا ،صفحﻪ مشاﺑﻪ تﺼوير زير را مشاهده نموده كﻪ

از شما مي خواهد ،خود را در ﺑرنامﻪ ثبت نام كنيد .

ﺑراي ثبت نام مي ﺑايست نام و نام خانوادگي ،شماره تلفن موﺑايل )،(cellphoneآدرس ايميل و مشخﺼات خود
را وارد نماييد.

ﻻزم ﺑﻪ ذكر است كﻪ وارد كردن ايميل ﺑراي هموطنان داخل كشور اجباري نبوده و تنها نياز است كﻪ
شماره تلفن همراه به طور كامل وارد شود .عزيزان خارج از كشور مي ﺑايست عﻼوه ﺑر شماره همراه،
آدرس ايميل خود را به صورت كامل وارد نمايند) .شماره همراه خارج از كشور ﺑﻪ طور كامل ﺑا كد دو رقمي

كشور و منطقﻪ مانند  1411234569وارد گردد(.

توجﻪ گردد كﻪ هموطنان داخل كشور در صورتي كﻪ ﺑخواهند تنها از طريق ايميل
ثبت نام نمايند،ﺑا پيام اخطار مواجﻪ خواهند شد).تﺼوير روﺑرو(

ﺑناﺑراين اين عزيزان مي ﺑايست ﺑا شماره همراه ايران خود و ﺑا ﻓرمت ****09
در ﺑرنامﻪ ثبت نام نمايند.

عزيزان توجﻪ نمايند كﻪ تمامي ﻓيلد هاي اپليكيشن ،ﺑﻪ طور كامل در حين ثبت نام تكميل گردد ،در غير اين صورت

پيام هاي اخطار درياﻓت كرده و نمي توانند در ﺑرنامﻪ ثبت نام نمايند).مانند تﺼاويرزير(

در صورتي كﻪ اطﻼعات مورد درخواست ﺑﻪ صورت كامل وارد گردد ،ﺑا انتخاب دكمﻪ "درياﻓت كد" وارد مرحلﻪ
ﺑعدي ثبت نام خواهيد شد.

در اين مرحلﻪ كُد ﻓعالسازي ﺑﻪ شماره همراه شما )ﺑراي هموطنان داخل كشور( و يا آدرس ايميل شما
)ويژه هموطنان خارج از كشور( ارسال خواهد شد.

در صورت نياز ﺑﻪ ويرايش اطﻼعات ثبت نام مي ﺑايست دكمﻪ "درياﻓت مجدد كد" را انتخاب كرده و عمليات
وارد كردن اطﻼعات ثبت نام را مجدد ،انجام دهيد.

پﺲ از درياﻓت كُد ﻓعالسازي از طريق پيامك )ﺑراي هموطنان داخل كشور( يا ايميل )ويژه هموطنان خارج
از كشور( ،كُد را وارد اپليكيشن نماييد.

پﺲ از انتخاب دكمﻪ ﻓعالسازي وارد ﺑرنامﻪ نود خواهيد شد.

اين صفحﻪ خانﻪ ،ﺑرنامﻪ شما است و در آن مي توانيد اطﻼعاتي نظير رتبﻪ ﻓعلي شما در ﺑرنامﻪ نود ،تعداد دﻓعاتي

كﻪ در ﺑرنامﻪ نود شركت كرده ايد و سوال نظر سنجي ﺑرنامﻪ را مشاهده نماييد .در انتهاي صفحﻪ لينك آخرين
اخبارسايت نود قاﺑل دسترسي است.

رتبه فعلي شما در نود

تعداد دفعاتي كه در نود
شركت كرده ايد.

سوال نظر سنجي
برنامه

اخبار

از طريق لينك منوي كنار صفحﻪ )مطاﺑق شكل زير( مي توانيد ﺑﻪ عناوين منوي ﺑرنامﻪ دسترسي داشتﻪ ﺑاشيد.

٢

١

منوهاي ﺑرنامﻪ شامل پروﻓايل كارﺑري ،پيام ها ،نظر سنجي و نتايج ﺑرنامﻪ گذشتﻪ مي شود.

در تﺼوير ﺑاﻻ شمارنده اي در كنار منوي پيام ها ديده مي شودكﻪ نشان دهنده اين است كﻪ شما يك پيام جديد
ازنود درياﻓت كرده ايد .ﺑا كليك ﺑﻪ روي اين منو ،وارد صفحﻪ پيام ها خواهيد شد.

اين ،پيام خوش آمدگويي ما ﺑﻪ شما است .اين صفحﻪ در واقع صندوق پيام هاي اپليكيشن نود ﺑوده و از اين ﺑﻪ

ﺑعد مي توانيد پيام هاي ارسالي ما را در اينجا مشاهده نماييد.

٢

١

ﺑراي شركت در نظر سنجي مي توانيد ﺑﻪ منوي نظر سنجي ﺑرويد.

ﺑﻪ خاطر داشتﻪ ﺑاشيد كﻪ اين منو ،تنها در زمان هايي كﻪ ﺑرنامﻪ نود در حال پخش ﺑوده و يا سوال نظر سنجي آن
مطرح شده ،ﻓعال خواهد شد و شما مي توانيد گزينﻪ مورد نظر خود را انتخاب نماييد.

١

٢

ﺑا انتخاب گزينﻪ مورد نظر خود و زدن دكمﻪ ثبت نظر ،پيامي ﺑراي شما ارسال مي شود كﻪ نشان دهنده انتخاب
شما است و مي توانيد ﺑراي خواندن آن ﺑﻪ صندوق پيام ها مراجعﻪ نماييد.

۵

۴

٣

توجﻪ گردد كﻪ متناسب ﺑا نوع نظر سنجي امكان شركت نمودن در آن متفاوت خواهد ﺑود .در صورتي كﻪ ﺑﻪ

صورت پيش ﺑيني ﺑرگزار گردد ،امكان شركت مجدد ﺑﻪ دﻓعات وجود خواهد داشت و در صورتي كﻪ ﺑﻪ
صورت نظر سنجي ارائﻪ شود ،ﺑﻪ محض انتخاب دكمﻪ ثبت نظر ،ديگر نخواهيد توانست در نظرسنجي ﺑﻪ صورت
مجدد شركت نموده و يا نظر خود را تغيير دهيد .از اين رو پيش از انتخاب دكمﻪ ثبت نظر ،ﺑا انتخاب دكمﻪ

انﺼراف ،مي توانيد گزينﻪ مورد نظر خود را در نظر سنجي تغيير دهيد.
ﺑراي ورود ﺑﻪ صفحﻪ نظر سنجي از لينك درون صفحﻪ اول ﺑرنامﻪ

نيز مي توانيد استفاده نماييد).تﺼوير روﺑرو(

در صورتي كﻪ نظر سنجي /پيشي ﺑيني ﻓعال نباشد در صفحﻪ اول

شمارنده ،زمان ﺑاقيمانده تا شروع مساﺑقﻪ نظر سنجي /پيشي ﺑيني

را نمايش خواهد داد) .تﺼوير روﺑرو(

ﺑﻪ محض آغاز مساﺑقﻪ نظر سنجي /پيش ﺑيني صفحﻪ ﺑﻪ صورت خودكار ﺑﻪ روز ) (refreshشده ونظر سنجي

ﻓعال خواهد شد.

در صورت تمايل ﺑﻪ اطﻼع از نتيجﻪ نظر سنجي هاي هفتﻪ گذشتﻪ ،منوي نتايج برنامه ﮔﺬشته را انتخاب نماييد.

در اين صفحﻪ آمار و نتايج مساﺑقﻪ نظرسنجي  /پيش ﺑيني هفتﻪ گذشتﻪ ،قاﺑل مشاهده است.

٢

١

اگر مي خواهيد ﺑدانيد ﺑا چﻪ شماره تلفن همراه يا كدامين آدرس ايميل در اين اپليكيشن ثبت نام كرده ايد ،ﺑﻪ

منوي پروفايل كاربري ﺑرويد .در پروﻓايل كارﺑري اطﻼعات شخﺼي مرﺑوط ﺑﻪ شما نظير نام و نام خانوادگي،

شماره تلفن همراه ،آدرس ايميل ،تعداد پيام هاي جديد درياﻓتي و تعداد دﻓعات شركت شما در ﺑرنامﻪ نود وجود

دارد.

٢

١

عزيزان توجﻪ داشتﻪ ﺑاشند كﻪ امكان شركت در ﺑرنامﻪ نظر سنجي /پيش ﺑيني ﺑرنامﻪ نود تنها از طريق يكي از

روش هاي ارسال پيامك يا اپليكيشن برنامه نود امكان پذير خواهد ﺑود و در صورتي كﻪ از هر دو طريق در
مساﺑقﻪ شركت نمايند ﺑا نمونﻪ پيام هاي زير روﺑرو خواهند شد.

ﺑﻪ ياد داشتﻪ ﺑاشيد كﻪ ما از طريق صندوق پيام ها ﺑا شما در ارتباط ﺑوده و در تماس هستيم وسپاس ﻓراوان از

همراهي شما عزيزان.

