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: ( توضیحات  ه زمستانه بازدید ایده )راهنمای جشنوار

 

معرفی مسابقه ویژه با عنوان  و امروز قصد را پذیرا باشید 97سال  ویژه مجموعه بازدید ایده به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا و شروع فصل زمستان تبریک

در دانشگاه پیام  1397.09.27اینترنتی روز سه شنبه مورخه  زمستانه بازدید ایده را داریم، این مسابقه در همایش آشنایی با کسب و کارهای جشنواره

یتوانید به راحتی با کسب مخواهد بود که  1397ماه  بهمن 1الی  97دی ماه  1صورت کامل معرفی شد و زمان شروع مسابقه از تاریخ  نور مرکز رشت به

 .برنده باشید امتیاز در مسابقه 90حداقل 

دارید و اگر تا  امتیاز ویژه 2ثبت اطالعاتتون رو انجام دادید همین االن  1397.09.27تاریخ  درصورتی که در روز همایش حضور داشتید و تا : گام اول

و حذف  ث کسب امتیاز منفیامتیاز کسب کنید همچنین دقت داشته باشید ثبت نام مکرر باع االن ثبت نام کنید تا یک به امروز ثبت نام نکردید همین

 خودتون دریافت کردید تا به شما در سایت میتونه پیامکی باشه که بر روی گوشی شما از مسابقه خواهد شد و یکی از راه های اطمینان از ثبت اطالعات

 .این لینک دست پیدا کنید

کدام یک  جتماعی در ازای هرابازدید ایده رو دنبال کنید تا با فالو کردن این دو شبکه  شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام مجموعه : گام دوم

 .امتیاز کسب کنید

جوایز به شما  ما جهت ارائهشر بزارید بشم که ثبت اطالعات کسب کنید البته این رو یاد او عضو وب سایت بازدید ایده بشید تا یک امتیاز : گام سوم

 رو میخوایید شرکت کنید و که توی مسابقه ثبت نام نکردید و همچنین اگر دوره ای عزیزان هست و اگر ثبت اطالعاتتون رو انجام نداده باشید انگار

زاتی که کسب میکنید توی بهتون اطالع بدم تخفیفات دوره ها از امتیا دوست ندارید اصال در مسابقه و جشنواره ما شرکت کنید خوب فرصت خوبیه که

 .بدست میاد پس اگر دنبال تخفیف هستید حتما در جشنواره شرکت کنید مسابقه

خد میکنید اپایان هر کدام از دوره ها یک مدرک معتبر دانشگاهی  گام چهارم : همین طور که آگاه هستید دوره های اموزشی مختلف که

نید و در ازای دی ماه میتونید ثبت نام ک 6تخفیف داره اما فرصت محدودی در اختیار شماست و تنها و تنها تا تاریخ  %20 ل حاضردر حا

 .کنید تومان هم یک امتیاز کسب می 1000هر 

بهمن  1نید تا حداکثر تاریخ تخفیف میتو %10کنید هیچ ایرادی نداره و با  گام پنجم : دوره ها رو اگر نتونستید طی یک هفته اول ثبت نام

اما بعد از پایان زمان مسابقه متاسفانه هیچ درصد  هزار تومان یک امتیاز کسب کنید 10دلخواهتون رو استفاده کنید و در ازای هر  دوره

 .تخفیفی اعمال نخواهد شد
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خاطرات  نید تصاویر وجعه به صفحه ارسال محتوا میتواصل مطلب اینه که شما با مرا « حاال وقتشه اصل کار رو توضیح بدیم خدمتتون : گام ششم

 ز در ازای هر خاطرهبازدید ایده منتشر کنید تا عالوه بر کسب یک امتیا سایت وب روی بر توضیح خط سه 2  خودتتون رو با داشتن یک تصویر و

تصویر بگیرید و طی  3ی نده های عزیز این هست که روزشما شرکت کن زمستانی یک قدم به جوایز مسابقه ویژه نزدیک تر بشید، پیشنهادمون به تمام

نام خانوادگی خودتون بر روی وب  البته مطالب ارسالی هم با نام و امتیاز داشته باشید برای مسابقه و 90روی سایت ارسال کنید تا به راحتی  روز بر 30

 .مین صفحه استفاده کنیدههم میتونید از ویدئو اخر  شرکت در مسابقه تایید کارشناسان منتشر میشه و در انتها برای یاد گرفتن نحوه سایت پس از

 چطوری میتونم برنده حتمی این مسابقه باشم ؟ : گام هفتم

 /نفر اولی که بیشترین امتیاز جشنواره را کسب خواهند کرد 5جایزه به قید قرعه به  3

 /ده باشندنفر اولی که بیشترین مطلب را به جشنواره ارسال کر 3جایزه به  3

 /جایزه به مطلب ارسالی که بیشترین بازدید + کامنت + الیک را کسب کند 1

 /جایزه به مطلب ارسالی که بیشترین بازدید + کامنت را کسب کند 1

 /جایزه به مطلب ارسالی که بیشترین بازدید را کسب کند 1

 /رندامتیاز دا 90جایزه به قید قرعه به تمام شرکت کننده هایی که حداقل 3

 عرفی کنید و بعد ازشون بخواهیدممسابقه رو به اعضای خانواده و دوستاتون  اما بزارید کمی کمکتون کنیم برای اینکه راحت تر برنده بشید ، اول از همه

هشتک با  خودتون رو از روی وب سایتت بازدید ایده زیر مطالب شما کامنت بزارن و الیکتتون کنن و از همه مهم تر محتوای ارسالی

 .افزایش بدید های اجتماعی مختلف بازنشر کنید تا محبوب بشن و به راحتی امتیازاتتون رو زمستونی در شبکه_خاطراتت#
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 : قوانین و نکات شرکت در جشنواره

 شد نخواهد پذیرفته ایران اسالمی جمهوری قوانین مطابق …ارسال محتوای غیراخالقی ، سیاسی و. 

 توسط کارشناسان با نام و نام خانوادگی فرستنده نمایش داده خواهد شد انتشار مطالب پس از بررسی. 

 قبل از ارسال از مطابقت و وجود اسم فرستنده و اطالعات هویتی خود در دیتابیس اطالعاتی مطمعن شوید. 

  میباشد و امکان تمدید وجود ندارد 1397بهمن  1الی  1397دی ماه  1زمان برگزاری جشنواره. 

 امتیاز میباشد 90ز مورد نیاز جهت شرکت در قرعه کشی حداقل امتیا. 
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 بازدید ایده 97آموزش تصویری ارسال تصاویر برای جشنواره زمستان 

 

 نام و نام خانوادگی خود را ذکر کنید ) * فارسی باید باشد ( .1

 سی باید باشد (نام دلخواهی برای تصویر ارسال انتخاب کنید تا با ان در اینترنت منتشر شود. ) * فار .2

 .استفاده نمایید ”  ,   ”  برچسب یا همان هشتگ ها را میتوانید وارد کنید و جهت جدا کردن هر هشتگ از دیگری از ویرگول انگلیسی .3

 .عدد ذکر شده را محاسبه نمایید و پاسخ را در کادر مذکور تایپ نمایید .4

 .را انتخاب نمایید 97جشنواره زمستان  .5

 .گر تصاویرتتان استخط باشد و بیان 3الی  2وضیحاتی هست که برای تصویر خودتان در نظر میگیرید و باید حداقل محتوا ارسالی همان ت .6

 .انتخاب و بارگیری نمایید ” Browse ” تصویر خودتان را از طریق گزینه .7

د و منتظر تایید شموفقیت ارسال  مطلب شما با” نمایش پیام  را پس از تکمیل تمام فیلد ها زده و سپس منتظر” ارسال پست ” گزینه  .8

 .باشید ” کارشناسان است

 کار تمام است و مطلب شما ارسال شده .9

10.  

 بازدید ایده 97اموزش ویدئویی ارسال تصاویر برای جشنواره زمستان 
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 : اموزشی های دوره  لیست برخی از

 .تمامی دوره ها آموزشی دارای مدرک معتبر دانشگاهی میباشند

 

 

 لینک سامانه ارسال تصاویر برای جشنواره بازدید ایده

 

 مشاهده راهنمای اینترنتی جشنواره
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