
 و ارسال مقاله  مراحل ثبت نام

ثبت نام  بخش ثبت نام و سپس به بخش  رفته و از طریق منوی باالی سایت به  ir.ac.qom.hsh://http به سایت از طریق مرورگر خود   ابتدا

 .الکترونیکی در همایش بروید

 

 .بایستی با خواندن توضیحات، شرایط شرکت در همایش را بپذیرید و سپس گزینه مرحله بعد را انتخاب کنید پس از ورود به ثبت نام الکترونیکی

 .بودد نخواه امکان پذیر بعد به مرحلهورود د در غیر اینصورت شوانتخاب  "شرایط باال را می پذیریم"توجه داشته باشید در این مرحله می بایست 

 

http://hsh.qom.ac.ir/


 .ت خواسته شده رو تکمیل نموده و به مرحله بعد برویدصفحه بعد اطالعا با ورود به

این  .انتخاب کنید "ارائه دهنده مقاله"در این مرحله شما باید فیلد نوع ثبت نام را  .استپر کردن تمامی اطالعات در این مرحله الزامی  توجه داشته باشید که

 .یر با رنگ نارنجی مشخص شده استفیلد در تصویر ز

 

در پر کردن ایمیل  ،ینابنابر ،اطالع داده خواهد شدبه شما از طریق تلفن همراه و ایمیل  می شود که اختصاص دادهبه شما کد رهگیری یک بعد از این مرحله 

 .و شماره همراه خود دقت کافی را داشته باشید و آن ها را به درستی وارد کنید تا در روند ثبت نام به مشکل برنخورید

وارد کردن  اشتباه سه بارتوجه داشته باشید که شما در این مرحله فقط اجازه  .را وارد کنیدو ایمیل شده  پیامک له بعد می بایست کد رهگیریدر مرح

 .در غیر این صورت ثبت نام شما باطل خواهد شد .را دارید کد رهگیری

 

 



پس از و  ثبت نام را تکمیل کنیدمورد نیاز ست اطالعات یمرحله شما می بااین در  .به مرحله ثبت نام تکمیلی خواهید رفت ،با وارد کردن کد رهگیری درست

 .تکمیل کردن اطالعات به مرحله بعد بروید

 

 

 خود کارتابل به مقاله چکیده ارسال برای .شد تائید شما نام ثبت گرامی کاربر "د شدن ثبت نام شما و دریافت پیامک با متن پس از تأیی

 :مراحل زیر را باید انجام دهید "کنید مراجعه

 : را انتخاب کنیدنیکی ثبت نام وری الکتریمنوی پیگ، طبق تصویر زیر سپس  مراجعه کنید و ( ir.ac.qom.hsh://http ) به سایت اصلی همایش
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 :با کد رهگیری خود وارد سامانه شویدصفحه زیر برای شما باز خواهد شد که می توانید 

 

:روی ارسال چکیده مقاله کلیک کنید .د به سامانه وارد کارتابل خود می شویدوپس از ور  

 

اطالعات خواسته شده در مورد  را انتخاب کنید، سپس "دو مقاله"یا  "یک مقاله"ابتدا تعداد مقاالت ارسالی را مشخص کرده و یکی از گزینه هایادامه، در 

یا  320- 02730123 دبیرخانه همایش الزم به ذکر است برای ارسال بیش از دو مقاله با شماره تلفن .چکیده مقاله خود را وارد نموده و به مرحله بعد بروید

 .حاصل فرماییدتماس  32722020120شماره همراه 

 .د شدهرسانی خوا اطالع پیامکاز طریق ایمیل و ی آن  نتیجه ،داوریانجام پس از و  داوری ارسال می شودرای چکیده مقاله شما ب

 

 



 :را مشاهده کنید و توضیحات دبیرخانه برای چکیده مقاله به کارتابل خود رفته و نتیجه داوری داوری  پس از اعالم نتیجه

 

اگر چکیده مقاله شما توسط داروی رد شده باشد با رفتن به مرحله بعد روند ثبت نام شما به اتمام . بررسی چکیده کلیک کنید نتیحه روی اعالمدر تصویر باال 

 .خواهد رسید 

 

 :حالت زیر می باشد 2نتیجه ثبت نام  شما یکی از  اما اگر چکیده مقاله شما توسط داروی تائید شده باشد

 .أیید و به صورت پوستر پذیرفته شدچکیده مقاله شما توسط داوری ت -7

 .چکیده مقاله شما توسط داوری تأیید و به صورت سخنرانی پذیرفته شد -2

 :تکمیل نهایی ثبت نام یا ارسال مقاله راهنمایی می شویددر این مرحله، شما از طریق سیستم به 

منظور تکمیل نهایی ثبت نام از منوی ثبت نام وارد زیر منوی پیگیری الکترونیکی  به بایستی اگر پیام تکمیل نهایی ثبت نام را در کارتابل خود مشاهده کردید

در این مرحله، . واریز کرده باشید  (0733001232302236)الزم است قبل از انجام این مرحله، هزینه ی ثبت نام در همایش را به شماره کارت .ثبت نام شوید

در این مرحله . به مرحله بعد بروید ،پس از تکمیل اطالعات خود. تاریخ واریز و نام واریز کننده را وارد نماییدشماره تراکنش واریز،  شماره کارت بانکی، 

 .نتیجه بررسی اطالعات شما از طریق ایمیل و پیامک اعالم می شود. فرستاده می شود دبیرخانهاطالعات شما برای بررسی به 

 



 :یر می باشدحالت ز 2نتیجه بررسی اطالعات شما یکی از 

 .نیاز به ویرایش دارد که بایستی با مراجعه به کارتابل خود اصالحات الزم را اعمال فرماییداطالعات شما  -7

 . در همایش شرکت کنید شما می توانید به عنوان ارائه دهنده مقالهاین حالت در  .اطالعات شما تائید شد -2

 :در این مرحله روند ثبت نام شما به اتمام خواهد رسید 

وارد کارتابل خود شده و منوی ثبت نام و انتخاب زیر منوی پیگیری الکترونیکی ثبت نام، با رفتن به اگر پیام ارسال مقاله را در کارتابل خود مشاهده کردید 

 :شودبرای شما باز ارسال اصل مقاله صفحه روی گزینه ارسال اصل مقاله کلیک کنید تا 

 

 

 

عالم نتیجه اپس از اعالم نتیجه به کارتابل خود رفته و روی  .شد نتیجه داوری به شما اعالم خواهدو ارسال  ، مقاله شما به داورانپس از ارسال اصل مقاله

 :اصل داوری کلیک کنید

 

 

 

 :ا مشاهده کنیدصفحه بعد می توانید نتیجه داوری ردر 



 

 نه ی ثبت نام در همایش را به شماره کارتکه الزم است قبل از آن هزی ویدتکمیل نهایی ثبت نام می ر به مرحله مرحله بعدبا کلیک روی 

پس از . شماره کارت بانکی، تاریخ واریز و نام واریز کننده را وارد نمایید در این مرحله، شماره تراکنش واریز،. واریز کرده باشید   (0733001232302236)

نتیجه بررسی اطالعات شما توسط . در این مرحله اطالعات شما برای بررسی به مدیر سیستم فرستاده می شود. به مرحله بعد بروید ،میل اطالعات خودتک

 .مدیر سیستم از طریق ایمیل و پیامک اعالم می شود

 

 

 

 

 :حالت زیر می باشد 2نتیجه بررسی اطالعات شما یکی از 

 .به ویرایش دارد که بایستی با مراجعه به کارتابل خود اصالحات الزم را اعمال فرماییداطالعات شما نیاز  -7

 . در همایش شرکت کنید در این حالت شما می توانید به عنوان ارائه دهنده مقاله. اطالعات شما تائید شد -2

 :در این مرحله روند ثبت نام شما به اتمام خواهد رسید 

 



 


