راهنمای شرکت در کارگاه
ها و پنل های تخصصی

دومين همايش ملی
برنامه درسی و اشتغال

راهنمای شرکت در کارگاه ها و پنل های تخصصی
پس از ورود به سامانه همايش به آدرس:
/https://ncco1400.ui.ac.ir/fa
از گزينه ی باال سمت چپ روی قسمت ثبت نام کليک کنيد:

اطالعات مندرج در فرم ثبت نام را به صورت دقيق کامل کرده و گزينه ثبت نام در
سيستم را بزنيد(گواهی های شرکت در کارگاه ها و پنل های تخصصی مطابق اطالعات
وارد شده اعطا می شود).

پس از ثبت اطالعات ،ايميل فعالسازی به ايميلی که در فرم درج کرده ايد ارسال
می شود ،وارد ايميل خود شده و روی لينک فعالسازی کليک کنيد .در صورت مشکل
در کليک روی لينک ،آن را در نوار آدرس مرورگر خود کپی کنيد تا ثبتنام شما کامل
شود.
از اين پس می توانيد از صفحه اصلی سايت با گزينه ی ورود(درج نام کاربری :ايميل و
رمز :رمز انتخابی در مرحله اول) به سامانه وارد شويد.
پس از ورود می توانيد از قسمت ويرايش مشخصات نسبت به ويرايش اطالعات و از قسمت تغيير
رمز عبور ،نسبت به تغيير رمز اقدام نماييد.

در منو اول(داشبورد) ،از گزينه های پايين می توانيد پرکاربردترين اطالعات و خدمات
را مشاهده نماييد .برای شرکت در کارگاه ها و پنل های تخصصی در کادر "خدمات
انتخابی" روی گزينه "مشاهده خدمات" کليک کنيد:

کادر اول مربوط به شرکت در همايش(پنل های تخصصی) و يا ارائه مقاله برای اعضای هيئت علمی
و شرررکت کنندگان آزاد اسررت .در صررورتی که جزء اين گروه هسررتيد از گزينه های موجود مورد
مناسب را انتخاب نماييد:

نکته بسيار مهم .در صورت ارسال مقاله  ،تا تاييد اوليه پذيرش مقاله صبر
کنيد و پس از پذيرش مقاله نسبت به پرداخت هزينه اقدام نماييد .در
صورت عدم پذيرش مقاله ،برای شرکت در همايش ،صرفاً الزم است هزينه
شر کت در همايش بدون مقاله پرداخت شود.

کادر دوم مربوط به شرکت در همايش(پنل های تخ ص صی) و يا ارائه مقاله برای دان شجويان ا ست.
در صررورتی از دانشررجويان هسررتيد از گزينه های موجود مورد مناسررب را انتخاب نماييد( به خاطر
داشرررترره برراشررريررد برای تررا ييررد الزم اسررررت تصرررو ير کررارت دانشررر جو يی خود را برره
آدرس  ui.ncco.1400@gmail.comارسال نماييد):

نکته بسيار مهم .در صورت ارسال مقاله ،تا تاييد اوليه پذيرش مقاله صبر
کنيد و پس از پذيرش مقاله نسبت به پرداخت هزينه اقدام نماييد .در
صورت عدم پذيرش مقاله ،برای شرکت در همايش ،صرفاً الزم است هزينه
شر کت در همايش بدون مقاله پرداخت شود.

کادر سوم مربوط به شرکت در کارگاه های آموزشی است .از ميان ليست کارگاه مورد نظر خود
را انتخاب نماييد(هزينه های اين بخش برای تمامی شرکت کنندگان يکسان است) .همچنين توجه
فرماييد ممکن اسرررت اين بخش به مرور زمان کامل گردد و کارگاه های بيشرررتری افزوده شرررود،
بنابراين به روزرسانی های کارگاه ها را چک نماييد.

پس از اطمينان از خدمات مورد انتخاب ،در پايين صفحه روی گزينه "ثبت خدمات"
کليک نماييد .در صفحه جديد با پيام زير روبرو می شويد:

برای ادامه پرداخت روی "بازگشت به صفحه خدمات" کليک کرده و از کادرهای سمت چپ به
شکل زير ،نسبت به پرداخت آنالين اقدام فرماييد:

توجه فرماييد تا زمانی که پرداخت انجام نشود ،سامانه گزينه شرکت در همايش يا کارگاه ها را در
حال تاييد نشده به شما نشان می دهد و اجازه ی شرکت در همايش و کارگاه ها را نخواهيد
داشت.
هرگونه سوال يا مشکل برای ثبت نام و يا واريز را می توانيد از طريق ايميل همايش به نشانی

 ui.ncco.1400@gmail.comو يا از طريق تماس با شماره 09909487507
مطرح نماييد.

