نحوه ثبت نام در وبسایت برای شرکت در کارگاههای
مدرسه تابستانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
در صورت داشتن هرگونه سوال در واتساپ به شماره  09376936910ارتباط برقرار کنید.

 -1افراد با ورود به وبسایت انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران به نشانی  www.irea.irدر نوار باال،
نسبت به ثبت نام در سایت اقدام نمایند و مشخصات وارد شده را تکمیل نمایند.

 -2با ورود به لینک ثبت نام و تکمیل مشخصات ،نام کاربری شما در لحظه فعال میشود و می توانید با نام
کاربری و رمز خود از بخش مربوط به آن در گوشه سمت چپ سایت (ورود کاربران) ،وارد پنل کاربری
شخصی خود شوید

 -3بعد از ورود به پنل کاربری شخصی ،مطابق تصویر زیر ،روی صفحه شخصی مندرج در باالی سایت
کلیک کنید تا صفحه کارگاهها برای شما باز شود.

 -4در صفحه شخصی ،گزینه فهرست کارگاههای ثبت نام شده را مشاهده خواهید کرد که با کلیک روی
گزینه "کل فهرست" ،تمام کارگاههای در حال برگزاری قابل مشاهده است که با انتخاب گزینه جزئیات
هر کارگاه ،کلیات مورد نظر هر کارگاه را می توانید مشاهده کنید.

 -5بعد از مشاهده تمام جزئیات کارگاه مورد نظر ،مجدد به به صفحه کارگاهها مراجعه کنید و با کلیک
کردن گزینه انتخاب هر کارگاه مورد نظر و تکمیل ثبت نام ،کارگاه را به لیست کارگاههای مورد نظر
خود بیافزایید( .امکان انتخاب هر تعداد کارگاه در صورت نداشتن تداخل زمانی را دارید)

شماره کارت برای واریز هزینه کارگاه در قسمت جزئیات کارگاه -اهداف و جزئیات برای هر کارگاه آمده است.

 -6بعد از این مرحله ،کارگاه به لیست کارگاههای مورد نظر شما افزوده میشود و برای ثبت رسید کارت به
کارت هزینه کارگاه ،دوباره وارد صفحه شخصی خود شوید و در قسمت کارگاهها ،روی گزینه صورتحساب
کامل کلیک کرده و مشخصات هزینه ای مورد نظر و مبلغ در قالب یک صورتحساب مشاهده میکنید.

 -7گزینه ثبت مشخصات فیش در پایین صورتحساب مطابق شکل را انتخاب کرده و مشخصات رسید کارت
به کارت خود را بارگذاری کنید( .منظور از فیش در این مرحله ،تصویر رسید کارت به کارت است که با
نرم افزارهای بانکی یا از طریق دستگاه عابربانک ،کارت به کارت کرده اید)

 -8در بخش مشخصات فیش ،فقط مبلغ واریز شده ،شماره فیش ،تاریخ واریز وجه و نام پرداخت کننده را
وارد کنید و حتما در قسمت بارگذاری فایل ،تصویر فیش را بارگذاری نمایید .سایر بخش ها را فقط با
(خط فاصله یا ستاره) پر نمایید .در نهایت تایید آخر صفحه را بزنید.

 -9سامانه بعد از تایید رسید کارت به کارت شما پیغام زیر را میدهد .بعد از مشاهده رسید واریز شما توسط
مدیریت سایت ،ثبت نام کارگاه برایتان نهایی میشود و با ایمیل به اطالع شما خواهد رسید.

در صورت داشتن هرگونه سوال در واتساپ به شماره  09376936910ارتباط برقرار کنید.

