-1وارد سایت همایش به آدرس  ncgt.iau-saveh.ac.irشده و روی منوی ثبت نام کلیک کنید

-2اطالعات فرم ثبت نام را کامل نمائید ،در این قسمت ایمیل خود را که فعال می باشد وارد نمائید و از وارد کردن ایمیل غیرفعال یا
ایمیلی که وجود ندارد خودداری نمائید زیرا برای تائید ثبت نام لینکی به این ایمیل ارسال خواهد شد.
در قسمت پسورد ،شما باید رمز عبوری را تعریف نمائید که پس از تائید و تکمیل ثبت نام و هنگام ورود به سایت همایش از ایمیل خود
به عنوان نام کاربری و از پسورد تعریف شده به عنوان رمز عبور استفاده نمائید.
در سایر بخش ها نیز اطالعات خواسته شده شامل نام  ،نام خانوادگی  ،شماره همراه ،کد ملی و سایر بخشها را تکمیل نمائید .در این بخشها
نیز دقت نمائید که قسمتهای ستاره دار را حتما کامل نمائید.

 -3پس از تکمیل اطالعات روی گزینه ثبت نام کلیک نمائید.

 -4در صورت ورود صحیح اطالعات و کد انگلیسی در کادر مورد نظر صفحه زیر نمایش داده می شود.

 -5تا این مرحله حساب کاربری ایجاد شد و پیامی به آدرس ایمیل شما ارسال می شود که باید وارد ایمیل خود شده و روی لینکی یا
کلمه اینجا که در پیام وجود دارد کلیک نمائید با این کار ثبت نام شما کامل می شود(.امکان دارد ایمیل در اسپم باشد).

 -6با این کلیک صفحه زیر نمایش داده می شود که نشان می دهد ثبت نام با موفقیت به اتمام رسیده است.

 -7اکنون شما می توانید با ورود ایمیل (به صورت کامل) خود به عنوان نام کاربری و پسوردی که هنگام تکمیل فرم وارد کرده بودید به
عنوان رمز عبور و کد انگلیسی در کادر مورد نظر وارد سایت همایش شوید.

 -8با کلیک روی دکمه ورود صفحه کاربری شما باز می شود که می توانید نام و نام خانوادگی خود را در گوشه باال و سمت چپ صفحه
مالحظه نمائید.

 -9برای ارسال مقاله گزینه ثبت مقاله را کلیک کنید

 -10با کلیک روی ثبت مقاله صفحه زیر باز می شود که شما با انتخاب محور و تکمیل سایر بخشهای مورد نظر و همچنین ارسال فایل
مقاله (هم فایل  wordو هم فایل  )pdfروی گزینه تائید کلیک کرده و ثبت شدن مقاله خود را مشاهده می نمائید.

 -11در بخش ارسال مقاله ورود کلید واژه  ،فایل مقاله ،محور،عنوان و چکیده الزم می باشد.
-12صفحه زیر نشان دهنده ارسال یک مقاله می باشد و برای ارسال مقاالت بعدی روی گزینه مقاله جدید کلیک کرده و مراحل ارسال
مقاله را تکرار کنید.
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