
 ثبت نام در سامانه کنفرانس دانشگاه پیام نور : مرحله اول شرکت در همایش

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک 
 کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله هاي خود نمایید

 

  .سپس فرم ثبت  نام را با دقت پر نمایید و تا پایان همایش نام کاربري و رمز عبور خود را فراموش ننمایید

 



  بعد از اتمام پرسش نامه و درست انجام شدن کار پیام زیر ظاهر می شود.

 

  سپس در صفحه مدیریت پژوهشگر، مدیریت (ثبت نام) در همایش جدید را انتخاب می نمایید.

 

  این قسمت دقت نمایید که دهمین همایش ملی زمین شناسی را انتخاب نمایید.در 

  



 

یا هیات علمی بعد از تایید کردن دهمین همایش ملی زمین شناسی در مرحله بعد  نوع عضویت در همایش را انتخاب می نمایید اگر فارغ التحصیل 
  ب می نمایید.هستید گزینه ثبت نام ویژه اعضاي هیئت علمی و آزاد را انتخا

 

  

 هزینه هاي داوري و شرکت در همایش و مقاالت بیشتر

  ریال  300000ریال +  هزینه اضافه هر مقاله پذیرفته شده  1500000  اعضاي هیئت علمی و آزاد  1
  ریال  200000ریال  +  هزینه اضافه هر مقاله پذیرفته شده  800000  دانشجویی  2
  

  می نمایید گزینه ثبت نام دانشجویی را انتخاب نمایید.و اگر  بصورت دانشجویی ثبت نام 



 

  و در نهایت :

 

  در قسمت پروفایل مشخصات خود را کامل کنید و عکس خود را آپلود نمایید.

  پرداخت هزینه ها با استفاده از همین سایت و درگاه هاي همایش خواهد بود.



 

  

 

  

 :نماییدلطفا به نکات زیر در زمینه ارسال مقاله دقت 

 .براي ارسال مقاله حتما باید از طریق منوي سمت چپ در سامانه همایش هاي دانشگاه پیام نور ثبت نام نمایید .1

 .بعد از ثبت نام(راهنماي ثبت نام ) اقدام به تکمیل تمام فیلدهاي مربوط به ارسال مقاله نموده و فایلها را آپلود نمایید .2

 .یات داوران قرار گیرد، گواهی پذیرش صادر خواهد شدبراي تمامی مقاالتی که مورد پذیرش ه .3

 .توجه شود تنها پس از ارسال تمامی فایلهاي مقاله ، وضعیت مقاله شما به حالت ارسال نهایی درخواهد آمد .4


