
 نماييد. كليك "نام ثبت جهت ورود"ابتدا بر روي كليد  .1

 

 :را بفشاريد "ثبت كد ملي "سپس در صفحه بعد، كد ملي خود را وارد نموده و كليد  .2



 

وارد ، شماره شناسنامه شما پرسيده خواهد شد. با  "ثبت كد ملي"در صورتي كه قبال در سايت ثبت نام كرده باشيد، بعد از كليك بر روي كليد 

 .، يه صفحه بعد منتقل خواهيد شد "ورود"كردن آن و كليك بر روي دكمه 

 

اطالعات درخواست شده را به طور كامل و دقيق وارد نماييد. در صورتي كه اين اطالعات از قبل در سايت موجود باشد، فيلد ها به  .3

 ذخيره "بود، كليد  صورت خودكار پر مي شوند. در صورتي كه اطالعات وارد شده مورد تاييد شما

 .را كليك كنيد "اطالعات 



 

كليك  "تاييد و ادامه ثبت نام"در صفحه بعد، گروه ثبت نامي خود و در صورت تمايل، موارد جانبي را انتخاب نموده و بر روي كليد  .4

 .نماييد

 

آنالين )به وسيله كارت بانكي با رمز در صفحه بعد، ليست انتخاب هاي شما به نمايش در خواهد آمد. در صورت تاييد، به دو صورت  .5

 ورود جهت"دوم( و فيش بانكي مي توانيد مبلغ را پرداخت نماييد. براي پرداخت آنالين بر كليد 

 شد. خواهيد منتقل بانك صفحه به سپس. نماييد كليك  "پرداخت آنالين 



 

 "تاييد نهايي ثبت نام"فيش واريزي را وارد نموده و كليد  ، اطالعات "ثبت فيش بانكي"و براي ثبت فيش بانكي از بعد از كليك بر روي 

 .را كليك نماييد

 

در صورت پرداخت آنالين، از صفحه بانك به سايت ثبت نام باز خواهيد گشت و رسيد ثبت نام خود را مشاهده خواهيد نمود. با كليك بر 

 تما اين رسيد را در اولين روزمي توانيد رسيد ثبت نام خود را چاپ نماييد. ح "چاپ رسيد"روي دكمه 

 .مراجعه به محل كنگره، همراه داشته باشيد 



 

 .در صورت ثبت اطالعات فيش بانكي، اطالعات پرداخت شما در انتظار تاييد خواهد بود. در اينصورت صفحه زير را مشاهده خواهيد نمود

 

و پيام كوتاه به اطالع شما خواهد رسيد. البته اين فرآيند به چند  بعد از تاييد پرداخت شما توسط بانك ، نتيجه بوسيله پست الكترونيك

در  (شما مي توانيد با ورود كد ملي و شماره شناسنامه خود به صفحه تاييد پرداخت خود وارد شويد. )صفحه باال .روز زمان نياز دارد

مي  "دريافت رسيد ثبت نام"كليك بر روي دكمه  صورتي كه پرداخت شما تاييد شده باشد، صفحه زير را مشاهده خواهيد نمود كه با

 .توانيد رسيد ثبت نام خود را دريافت نماييد



 

 .مي توانيد از فاكتور ايجاد شده جهت ارائه به مراكز مورد نياز استفاده نماييد "چاپ فاكتور"همچنين در اين صفحه با كليك بر روي 


