راٌّوای ثبت ًام داًش آهَز هحَر
ٍرٍد بِ ساهاًِ
برای ٍرٍد بِ ساهاًِ رٍی دکوِ ثبت ًام داًص آهَز هحَر کلیک کٌیذ.

هرحلِ اٍل ٍارد کردى اطالعات سرگرٍُ:
توام گرٍُ ّا الزم است یک ًفر را از بیي خَد بِ ػٌَاى سرگرٍُ اًتخاب کٌٌذ .الزم بِ رکر است سرگرٍُ هسیت خاصی

ًسبت بِ بقیِ اػضای گرٍُ ًذارد ٍ تواهی اػضای گرٍُ بِ اطالػات هَرد ًیاز ٍ هحتَای آهَزضی دسترسی خَاٌّذ داش
در ایي بخص اطالػات سرگرٍُ را ٍارد ًواییذ.
حتوا ضوارُ هَبایل ٍ پست الکترًٍیک را بِ صَرت صحیح ٍارد ًواییذ چَى برای اطالع رساًی ّای بؼذی جطٌَارُ از ایي
طریق با ضوا در ارتباط خَاّذ بَد.
پس از اًتخاب هقطغ تحصیلی هیتَاًیذ پایِ تحصیلی را ًیس اًتخاب کٌیذ.
ًام کاربری ٍ رهس ٍرٍد جْت ٍرٍد بِ پرٍفایل خَد تؼییي کٌیذ .رهس ٍرٍد بایذ حذاقل ضاهل  8کاراکتر باضذ.
در صَرتیکِ کِ در طی ّریک از هراحل ثبت ًام ارتباط شوا قطع شذ یا بِ ّر دلیل ًیاز بِ برگشت بِ
عقب ٍجَد داشتِ باشذ کافیست هجذدا فرم ثبت ًام را باز کٌیذ ٍ رٍی دکوِ جستجَ در باالی فرم
کلیک کٌیذ .با ٍارد کردى ًام کاربری ٍ رهس ٍرٍد ساهاًِ اطالعات شوا را استخراج هیکٌذ.

هرحلِ دٍم ٍارد کردى اطالعات هحَر ٍ زیر هحَر
در ایي هرحلِ بایذ در ابتذا هحَر هَرد ًظر خَد را اًتخاب کٌیذ .در صَرتیکِ هحَر اًتخابی ضوا دارای زیر هحَر باضذ فیلذ
زیر هحَر ًیس برای ضوا فؼال خَاّذ ضذ ٍ بایذ زیر هحَر هَرد ًظر خَد را ًیس اًتخاب کٌیذ.
در صَرتیکِ بؼذ از کلیک کردى رٍی ررُ بیي هقابل ّر فیلذ هحتَای آى باز ًطذ هیتَاًیذ درٍى کادر کلوِ هَرد ًظرتاى را
تایپ کردُ ٍ ایٌتر را بسًیذ.
پس از اًتخاب هحَر ٍ زیر هحَر هرحلِ بؼذ را بسًیذ.
ًکتِ :در صَرتیکِ هیخَاّیذ در چٌذ هحَر هختلف ثبت ًام کٌیذ بایذ ّربار فرم ثبت ًام را بِ صَرت
جذاگاًِ پر کٌیذ .در ایي صَرت الزم است با تَجِ بِ جذٍل زهاًبذی رٍیذاد ّا دقت کٌیذ کِ زهاى دٍ
رٍیذاد اًتخابی شوا با ّن در یک رٍز ًباشٌذ باشذ.

هرحلِ سَم ٍارد کردى اطالعات اعضای گرٍُ
در هحَرّای هختلف تؼذاد اػضای گرٍُ ضرکت کٌٌذُ هتفاٍت است .با تَجِ بِ هحَر اًتخابی هطخصات اػضای گرٍُ را
ٍارد کٌیذ ٍ کلیذ ثبت را بسًیذ .پس از ٍارد کردى توام اػضای گرٍُ خَد رٍی هرحلِ بؼذ کلیک کٌیذ.

هرحلِ چْارم ٍارد کردى اطالعات هرکس پژٍّشی
در ایي هرحلِ ابتذا استاى خَد را اًتخاب کٌیذ( .در صَرتیکِ ضرکت کٌٌذگاى از استاى ّای هختلف ّستٌذ
استاى سرگرٍُ اًتخاب ضَد)
در فیلذ بؼذی ضْر خَد را اًتخاب کٌیذ( .در صَرتیکِ ضرکت کٌٌذگاى از ضْرّای هختلف ّستٌذ ضْر
سرگرٍُ اًتخاب ضَد).
ًام هرکس خَد را ٍارد کٌیذ.
ًَع هرکس خَد را اػن از (هذرسِ دٍلتی -هذرسِ غیر دٍلتی -سوپاد -پژٍّسرا ٍ  ) ...اًتخاب کٌیذ.
فیلذ هٌطقِ را اًتخاب کٌیذ( .در صَرت ػذم ٍجَد  1را اًتخاب کٌیذ)
تلفي هرکس آهَزضی خَد را ٍارد کٌیذ( .با پیص ضوارُ)
رٍی هرحلِ بؼذ کلیک کٌیذ.

هرحلِ پٌجن تاییذ اطالعات:
اطالػات خَد را بررسی ًواییذ .در صَرت ٍجَد اضکال پس از ثبت ًام ٍ پرداخت هیتَاًیذ در صفحِ پرٍفایل خَد آًرا
اصالح ًواییذ.

.

پرداخت

ٍرٍد بِ پرٍفایل

پس از پرداخت هیتَاًیذ با ًام کاربری ٍ رهس ػبَر ٍارد صفحِ پرٍفایل خَد ضَیذ .برای دسترسی بِ فرآیٌذ جطٌَارُ اػن از
هحتَای آهَزضی ،توریٌات ،آزهَى ّا ٍ  ...بایذ از پرٍفایل خَد استفادُ کٌیذ

