چرا ثبت نام کنم؟
به منظور :
 ارسال مقاله یا مقاالت خود به کنگره شرکت در کنگره شرکت در کارگاه آموزشی واریز هزینه های کنگرهو..ثبت نام در سیستم به چه کسانی توصیه می شود ؟
افرادی که می خواهند مقاله خود را به کنگره ارسال کنند .افرادی که می خواهند در کنگره حضور داشته باشند ( .بدون ارسال مقاله و صرفا به عنوان شرکت کننده) افرادی که می خواهند در کارگاه های آموزشی کنگره شرکت کنند. افرادی که می خواهند به عنوان همراه ارائه دهنده مقاله در کنگره حضور داشته باشند. -افرادی که می خواهند سی دی مقاالت و سخنرانی ها را دریافت کنند .

بعد از ثبت نام ...
پس از ثبت نام اولیه بر اساس نام کاربری و رمز عبوری که به دلخواه انتخاب کردید از سامانه کاربران واقع در
سمت راست صفحه اصلی سایت وارد پنل کاربری خود شوید .

ثبت نام مجدد ممنوع!!!
در هیچ یک از موارد زیر احتیاج به ثبت نام مجدد نیست !
•در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید  ،جهت ارسال رمز عبور جدیددر منوی سامانه ی کاربران بر
روی « آیا کلمه ی عبور خود را فراموش کرده اید؟» کلیک کنید تا دوباره رمز عبور جدید به شما داده شود .حتما و
حتما ایمیل معتبری را در هنگام ثبت نام وارد کنید زیرا رمز عبور جدید به ایمیلتان ارسال میگردد.
•جهت ارسال بیش از یک مقاله نیاز به ثبت نام مجدد نیست.
•در صورتی که در هنگام ثبت نام مشخصات خود را اشتباه وارد کردید  ،میتوانید با ورود به سامانه کاربری در
قسمت« ویرایش اطالعات شخصی » آنها را ویرایش کنید.

ثبت نام اولیه در سایت کنگره
در ابتدا برای ثبت نام اولیه از قسمت سامانه کاربران در سمت راست سایت بر روی « کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
کنید ».کلیک کرده تا وارد صفحه ی زیر شوید.

نام کاربری و کلمه عبور :در ابتدا یک نام کاربری مناسب و کلمه عبور به دلخواه انتخاب کنید .توجه داشته
باشید که نام کاربری فقط باید شامل حروف انگلیسی و عدد باشد (.توجه  :حتما در حفظ نام کاربری و کلمه ی عبور
خود کوشا باشید!!)
نشانی پست الکترونیکی :توجه داشته باشید که نشانی پست الکترونیکی شما حتما و حتما باید معتبر باشد
زیرا اطالعات مربوط به تراکنش مقاله شما ازاین طریق به اطالع شما میرسد.

نام و نام خانوادگی فارسی  :نام و نام خانوادگی فارسی را به صورت کامل و با پسوند و پیشوندی که در آن است
وارد کنید.
نام و نام خانوادگی التین :در وارد کردن این قسمت دقت فرمایید که با امالی صحیح وارد نمایید زیرا سرتیفیکیت
و کارت ورود به سالن کنگره شما بر اساس آن صادر میگردد.
کد ملی :کد ملی را بدون خط فاصله های آن وارد نمایید.
نشانی و کدپستی :نشانی و کد پستی خود را به دقت وارد نمایید  .ممکن است برای ارسال مدارک مربوطه در
مواردی نیاز باشد.
تلفن همراه :شماره تلفن همراهی که وارد مینمایید حتما و حتما به تلگرام دسترسی داشته باشد و آن را در طول
ثبت نام چک بفرمایید زیرا برای تسریع در اطالع رسانی در مورد مشکل احتمالی در روند ثبت نام و ارسال مقاالت شما
از این طریق به شما اطالع داده میشود.
تلفن تماس  :تلفنی که وارد مینمایید نیز پاسخگو باشد که در صورت عدم دسترسی از طریق تلفن همراه از این
طریق با شما تماس حاصل شود.
*در انتها برای تشخیص انسان از ماشین بر روی تصویر مربوطه کلیک کرده و گزینه ی ارسال را بزنید تا ثبت نام شما
با موفقیت انجام شود.

