
  نام تراهنمای کاربران، ثب

 

 مقدمه
نام کاربری خود،  سازی فعالکرده و سپس با  نام ثبتافرادی که متقاضی شرکت در یک همایش هستند ابتدا باید در سامانه 

 فرآیند شرکت در همایش مشروط به پرداخت هزینه شررکت  تکمیلفرم شرکت در همایش را تکمیل کنند. در برخی موارد، 

 در همایش است.

 نام کاربری، چکیده یا اصل مقاله را ارسال کرد.  سازی فعالکرد و سپس با  نام ثبتبرای ارسال مقاله نیز ابتدا باید در سامانه 

و ارسال مقاله نیز   نام ثبتشوند، امکان  در بازه زمانی خاصی برگزار می معموالً ها همایشالزم به ذکر است با توجه به اینکه 

 انجام پذیرد. شده اعالمدر همان چارچوب زمانی  باید

به صورت گروهی است. اشخاص حقوقی که در برخی موارد به عنوان  حامی  نام ثبتیکی از مزایای سامانه سیناوب، امکان 

شوند، این امکان را دارند تا حسر  توافرب برا مردیران برگرزاری همرایش تعرداد         علمی محسوب می های همایشبرگزاری 

 کنند. نام ثبتاز افراد مورد نظر را در همایش  مشخصی

 به شرح زیر است: نام ثبتجزئیات و مراحل 

 عضویت در سامانه همایش -1

 نام تکمیل فرآیند ثبت -2

 همایشتکمیل فرم شرکت در  -3

 ارسال مقاله در صورت تمایل -4

 

 

 عضویت در سامانه همایش
 

 .شویدبرای شرکت در همایش یا ارسال مقاله، ابتدا در سامانه عضو 

 
 

 



  نام ثبتفرم 

  باید به دقت تکمیل شود. نام ثبتفرم 

  کنید: به عنروان شرخص حقروقی یرا شرخص حقیقری. در        می نام ثبتابتدا مشخص کنید به  چه عنوان در سامانه
تعرداد   نرام  ثبرت کننرد، امکران    مری  نام ثبتیک همایش  کننده حمایتبه عنوان  ها سازمانو  مؤسساتمواردی که 

آموزشی را دارنرد. فقرا اشرخاص     های کارگاهکنان و همکاران خود را برای شرکت در همایش یا مشخصی از کار
یا سرازمانی متقاضری     جانبی را دارند. بنابراین چنانچه موسسه های نمایشگاهبرای حضور در  نام ثبتحقوقی امکان 

همایش حضور داشته باشد، باید برا  در  کننده حمایتشرکت در نمایشگاه باشد یا درخواست داشته باشد تا به عنوان 
 کند. نام ثبتعنوان شخص حقوقی 

 گیرد. عنوان خود را مشخص کنید. مکاتبات با همین عنوان با شما انجام می 

           نام، نام خانوادگی، سطح تحصیالت، رتبه علمری و رشرته تخصصری را بره دقرت وارد کنیرد. ایرن اهالعرات بره
وجرود دارد، بتواننرد    کننرده  شررکت مواردی که محدودیت تعداد افرراد   کند تا در کنندگان همایش کمک می برگزار

 تری اتخاذ کنند.  تصمیم مناسبت

  شود، معادل انگلیسی مشخصات فردی خود را به  المللی که به صورت دو زبانه برگزار می بین های همایشدر مورد
 دقت وارد کنید.

  رسرانی  اهالعت. با توجه به اینکه در بسیاری موارد نیاز به اس ضروریشماره تلفن، شماره تلفن همراه نیز از موارد 
دهند  می ارائهفوری وجود دارد و مسئولین برگزاری همایش باید در یک بازه زمانی مشخص، افرادی که مقاالتی را 

 را اعالم فرمایید. دسترس قابلرا اعالم کنند، بنابراین شماره 

 های  ده از دگمهدر صورتی که صفحه اختصاصی دارید با استفاCtrl+C  وCtrl+V در ودقیب را کپی کرده  نشانی 
 محل مورد نظر وارد کنید.

  :نوع عضویت در سامانه: عضویت در سامانه همایش به صورتی یکی از چهار مورد زیر است 

 به عنوان دانشجو، کننده شرکت 

 به عنوان استاد، کننده شرکت 

 مقاله، دهدهن ارائهبه عنوان نویسنده و  کننده شرکت 

 آزاد، کننده شرکت 

 .در صورت امکان تصویر مناسبی از خود را در سامانه بارگذاری کنید 

       شهر محل سکونت یا کار، نشانی پستی به هرماه کد پستی و همچنین سازمان محرل تحصریل یرا خردمت را بره
شگاه تربیت مردرس یرا عضرو    دان الملل بینهمراه پست سازمانی یا نوع اشتغال به کار مثالً دانشجوی رشته روابا 

 هیأت علمی دانشگاه ... را ثبت کنید.

  تواند به  ایمیل شما می نشانینشانی پست الکترونیکی، و نام کاربری را هم به دقت وارد کنید.  نام ثبتبرای تکمیل
 امنر  ثبرت پست الکترونیکی خود بررای تکمیرل فرآینرد     نشانیشود از  عنوان نام کاربری محسوب شود. توصیه می

در  قربالً استفاده کنید. با این حال، این امکان وجود دارد تا از نام کاربری دلخواه استفاده کنیرد. چنانچره ایرن نرام     
 سامانه ثبت نشده باشد، امکان استفاده از آن  را دارید.



    نشرانی ورود از ایمیل صحیح استفاده کنید. در مواردی که رمز عبور را فراموش کنید، این امکان وجود دارد ترا برا 
 ایمیل شما ارسال گردد. نشانیو به  ایجادشدهایمیل صحیح، رمز عبور مجدداً 

 رسد، در بخش توضیحات وارد کنید.  در صورتی که توضیح خاصی ضروری به نظر می 

 .برای ثبت اهالعات، شناسه امنیتی را وارد کرده و گزینه ذخیره را انتخاب کنید 

  به مانند تصویر زیر است. تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده است، اجباری است. نام ثبتفرم 

  کنید. نام ثبتدر سامانه  بار یکفقا 

 .در صورتی که رمز عبور را فراموش کردید، از گزینه ارسال مجدد رمز عبور استفاده کنید 

  دانید با مردیر اجرایری همرایش     ایمیل را نمی نشانیاید لیکن، نام کاربری یا  کرده نام ثبتدر صورتی که در سامانه
 .تماس حاصل کنید

 



 

 

 

 نکات کلیدی و مهم

 .رمز عبور را به خاهر بسپارید و پس از اینکه برای اولین بار وارد سامانه شدید، آن را تغییر دهید 

  ی شررکت در همرایش،   در همایش نیست. پس از ورود به سامانه برا نام ثبتعضویت در سامانه همایش به معنای
 فرم شرکت در همایش را تکمیل کنید. 

نام را مشخص کنید: نوع ثبت

 شخص حقیقی یا حقوقی

اطالعات شخصی خود را به دقت وارد 

کنید. این اطالعات به عنوان 

کننده در همایش دهنده یا شرکتارائه

ممکن از طریق  سامانه همایش 

رسانی شود. اطالع  

نشانی پستی، نام دقیق سازمان یا 

موسسه محل کار یا تحصیل و 

یا همچنین سمت پست سازمانی را به  

 دقت در این بخش وارد کنید. 

اطالعات نام کاربری و نشانی ایمیل 

شخصی خود را به دقت وارد کنید. 

ترجیحاً از نشانی ایمیل دانشگاه یا 

موسسه محل کار یا تحصیل استفاده 

کنید و در صورتی که نشانی دیگری 

هم دارید  در بخش نشانی پست 

کنید.  الکترونیکی کمکی وارد  



 کنید، اهالعات مربوط به مقاله را به دقت  در صورتی که چکیده یا اصل مقاله را برای شرکت در همایش ارسال می
 آید وارد کنید. در بخش مربوهه که توضیح آن به شرح زیر می

  در برخی موارد، رمز عبور به پوشهSPAM در سامانه را  نام ثبتدر صورتی که ایمیل تأییدیه  لطفاً. شود ارسال می

 نیستند. SPAMدریافتی از سامانه ، های ه مراجعه کنید و مشخص کنید ایمیلدریافت نکردید، ابتدا به این پوش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


