
 بسمه تعالی

 دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانراهنمای ثبت نام و ارسال مقاله در سایت 

 : کلیک کنید ورود/ عضویتبرای ثبت نام در سایت روی دکمه ثبت نام در بخش 

 

رداخت هزینه و از جمله پ ،ت شما در مراحل بعدعاالدر این مرحله اطالعات خواسته شده را بصورت کامل و دقیق پرکنید .تمامی اط

 .را به عمل آورید الزملطفا دقت  بخش های مقاله مورد استفاده خواهد بود.

 

 .کلیک کنید و منتظر بمانید تا عملیات ثبت نام به طور کامل انجام گردد ایجاد کاربرسپس روی دکمه 

 .ک کنیدمواجه شدید دکمه ادامه را کلی حساب کاربری با موفقیت انجام شددر صورتی که با پیغام 



 : در مرحله بعد پنل کاربری خورد را بصورت زیر مشاهده خواهید نمود

 

 
 :جدید کلیک کنید عضویت در همایشبرای عضویت در همایش مورد نظر بر روی دکمه 

ه های درحال ثبت نام نمایش داده خواهد شد. همایش مورد نظر خورد را پیدا کنید و بر روی دکمدر این مرحله لیست همایش

عضویت در همایش جدید کلیک کنید. در منوی باز شده اطمینان حاصل نمایید که همایش مورد نظر درست انتخاب شده است و 

 .سپس بر روی تایید کلیک کنید

  :اندبندی شدهطبقه گروه 5کنندگان همایش در نامدر این بخش ثبت

 ( دانشجویان عضو انجمن علوم باغبانی ایرانالف

 جویان غیر عضو انجمن علوم باغبانی ایرانب( دانش 

 ( هیئت علمی عضو انجمن علوم باغبانی ایرانج 

 د( هیئت علمی غیر عضو انجمن علوم باغبانی ایران

 ه( پژوهشگران آزاد

ر بمانید تا های هر قسمت ، قسمت مربوطه را انتخاب نمایید و بر روی دکمه ثبت نام کلیک کرده و منتظبا توجه به متفاوت بودن هزینه

 .عملیات ثبت نام انجام گردد

 د.همایش مورد نظر در پنل کاربری شما اضافه و نمایش داده خواهد ش، بعد از اتمام ثبت نام

 : برای مثال 

 

 

 

 : در همایش مورد نظر بر روی ثبت مقاله کلیک کنید ثبت مقالهبرای 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را انتخاب و سپس  محور فرعی مرتبطو  محور اصلی مرتبط با مقالهه و سپس را وارد کرد عنوان مقالهدر این مرحله ابتدا 

اسامی نویسندگان را به ترتیب ، معرفی نویسندگان مقالهکاراکتر بنویسید و در بخش  300ی خود را حداکثر در ای از مقالهچکیده

 بود(. برای ثبت گواهی نیاز خواهد)وارد کنید  اولویت

 .ثبت مقاله کلیک کنید در نهایت بر روی دکمه  

 : در این مرحله مقاله ثبت شده به پنل کاربری شما مانند تصویر زیر اضافه خواهد شد

 

 
  

 docx و فایلpdf دو صورت فایلهای خود را به کلیک کرده و فایل ارسال فایل های مقالهلینک برای ارسال مقاله بر روی 

 .آپلود کنید

فایل که دو فایل مربوط به فایل چکیده با دو فرمت فوق و دو فایل دیگر مربوط به اصل مقاله با دو فرمت  چهاردر این مرحله باید 

 .نمایید فوق میباشد را آپلود

 هزینهپرداخت 

سپس در فرم باز شده پس از  .در پنل کاربری خود همایش مورد نظر را یافته و بر روی دکمه پرداخت هزینه کلیک کنید، برای پرداخت هزینه 

تور و درنهایت بر روی چاپ فاک های پرداخت را انتخاب و بر روی پرداخت هزینه کلیک کنیدیکی از درگاه ،ثبت نامی و مبلغ همایش بررسی نوع

 .کلیک نمایید


