
در تمامی مراحل ثبت نام و ارسال مقاله برای شما ایمیل و اس ام اس ارسال می گردد لذا ایمیل و تلفن ھمراھتان را با دقت پر نمائید.

ابتدا در وب سایت باید با کلیک بر روی لینک ایجاد حساب کاربری (/component/users/?view=registration&Itemid=101) یک حساب کاربری (اکانت) ایجاد نمائید. (شکل شماره 1)

سپس موارد گفته شده را وارد نمائید (شکل شماره 2)

 

http://conference.m-iau.ac.ir/index.php
http://conference.m-iau.ac.ir/53-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7/77-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7
http://conference.m-iau.ac.ir/component/users/?view=registration&Itemid=101


 

یک نامه الکترونیک به ایمیل ثبت نامی شما که حاوی نام کاربری و رمز عبورتان است شما ارسال می شود (شکل شماره 3) (که در صورت فراموشی بتوانید دوباره به سایت وارد شوید) 
ھر چند اگر نام کاربری و رمز عبور را فراموش نمودید از طریق کلیک بر روی عالمت سوال جلوی نام کاربری و یا رمز عبود دوباره می توان آنھا را بازیابی نمود.

سپس از طریق ورود کاربران وارد سایت می شوید. و یک ستون و پنجره به نام منو کاربری برایتان آشکار می شود. روی منو ارسال مقاله (/ارسال-مقاله) کلیک کنید (شکل شماره 4)

سپس فرم ارسال مقاله به شکل زیر برایتان آشکار می شود که موارد خواسته شده را به دقت پرنمائید و حداقل یک مقاله (فایل zip شده شامل مقاله به صورت ورد و پی دی اف که در فرمت خواسته
شده (/نحوه-تنظیم-چکیده) ھمان ھمایش باید باشد) آپلود نمائید. (شکل شماره 5)

http://conference.m-iau.ac.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87
http://conference.m-iau.ac.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87


بعد از ارسال مقاله یک رسید برایتان به شکل شماره 6 برایتان آشکار می شود و  یک ایمیل ھم ھمزمان به شما ارسال می شود که شامل فایل ارسال شده نیز می باشد.

 در ستون و پنجره کاربری روی مشاھده و ویرایش مقاالت (/داشبورد-من) اگر کلیک کنید به داشبورد مقاله دسترسی پیدا می کنید که می توانید مقاله ھم ارسالھا را ببینید و ھم اینکه ویرایش و
ارسال دوباره فایل پس از تصحیح نماید (شکل شماره 7)

آیکون ادیت     فرم به صورت شکل شماره 8 نمایش داده می شود که می توانید مقاله تصحیح شده (در صورت اعالم داور برای تغییرات در مقاله) را دوباره بارگذاری (آپلود) و  پس از کلیک بر روی 
ارسال نمائید.

http://conference.m-iau.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86


 پس از تایید داور و نظر ایشان در خصوص پرداخت مبلغ شرکت در ھمایش، از طریق ستون منو کاربری و کلیک بر روی  پرداخت ھزینه شرکت در ھمایش (/پرداخت-ھزینه) شکل شماره 9 می توانید فرم
پرداخت را مشاھده کنید اگر به صورت آنالین (از طریق سرور سداد بانک ملی) می پردازید باید کارت بانکی شماره رمز دوم داشته باشد و عضو شتاب باشد. ولی اگر از طریق بانک به شماره حساب

گفته شده می پردازید از طریق ھمین فرم نسبت به آپلود عکس فیش واریزی اقدام کنید. (شکل شماره 10)

http://conference.m-iau.ac.ir/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87


پس از کلیک بر روی دکمه پرداخت در نوع آفالین شکل شماره 11 برای شما آشکار می شود

در صورت انتخاب پرداخت آنالین (بانک ملی) به صفحه زیر منتقل می شوید (شکل شماره 12)

پس از پر کردن فرم بانکی (شماره کارت، ررمز عبور و ...) و کلیک پرداخت و سپس فرایند تکمیل و ادامه به صفحه وب سایت برگشت داده می شود و اگر پرداخت موفقیت آمیز باشد شکل شماره 13
مشاھده می شود. که دارای دکمه چاپ می باشد.از این صفحه برای خود چاپ بگیرید و در روز ھمایش برای دریافت گواھی به ھمراه داشته باشید.



(saeed_sol@yahoo.com (http://www.webafarinan.com

پس از پرداخت در پنجره منو کاربری بر روی چاپ رسید پرداخت بانک من (/چاپ-رسید-پرداخت-بانکی) کلیک کنید می توانید جزئیات پرداخت خود را مشاھده و پرینت نمائید. شکل شماره 14

در تمامی مراحل ثبت نام و ارسال مقاله برای شما ایمیل و اس ام اس ارسال می گردد لذا ایمیل و تلفن ھمراھتان را با دقت پر نمائید.
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