مراحل ثبت نام در نهمین همایش چشمانداز صنعت فوالد و معدن ایران
جهت ثبت نام در نهمین همایش چشمانداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار ،پس از ورود به سایت این
همایش ،از طریق منوی ثبت نام موجود در صفحه اصلی و یا لینک موجود در صفحه مطابق تصویر زیر اقدام نمایید
و مراحل زیر را دنبال فرمایید.

سپس روی لینک ثبتنام کلیک کنید.

حال در صفحه زیر اطالعات یکی از افراد گروه خود (سرگروه) را وارد نموده و دکمه ثبت نام را کلیک کنید .ورود
اطالعات سرگروه در صفحه زیر الزامی است .پس از وارد نمودن اطالعات فوق ،بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

در صفحه زیر اطالعات تکمیلی درخواست شده را وارد نموده و بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

پس از وارد نمودن اطالعات فوق ،وارد صفحه زیر خواهید شد که "پنل کاربری" شما محسوب می شود و از طریق
آن میتوانید اقدام به ثبت نام گروهی و پرداخت هزینه ثبت نام خود نمایید.
در صفحه زیر و از طریق گزینه ثبت نام گروهی ،میتوانید دیگر اعضای گروه را ثبت نام نمایید.

برای این کار الزم است بر روی گزینه کاربر جدید کلیک نموده و مشخصات فرد جدید را وارد کرده و ذخیره
نمایید .در صورت وجود هر تعداد شرکت کننده نیز باید به همین نحو اطالعات هر فرد را در بخش کاربر جدید
وارد نمایید.

حال همانطور که در تصویر زیر میبینید ،در کادر با عنوان «پرداخت» ،نوع پرداخت خود را انتخاب نمایید.
درصورتیکه از طرف شرکت یا سازمانی که هر کدام از بستههای حمایتی را خریداری کردهاند ،اقدام به ثبتنام
نمودهاید ،در کادر پرداخت گزینه حامیان را انتخاب نموده و در غیر این صورت گزینه ثبتنام در همایش را انتخاب
نمایید.
جهت تکمیل مراحل تمام افراد گروه را در کادر مربعی انتخاب نمایید.
توجه داشته باشید که در صورت ثبتنام قبل از اول دی ماه %02 ،تخفیف شامل حال شما میگردد.
در صورتیکه کد تخفیف دیگری در اختیار دارید ،کد را در کادر مربوطه وارد کنید.
حال گزینه پرداخت را انتخاب نمایید.

در صفحه زیر روی گزینهی تایید کلیک کنید.

حال در این صفحه نوع پرداخت خود را انتخاب کنید .با انتخاب گزینه پرداخت اینترنتی ،به صفحه درگاه پرداخت
اینترنتی بانک هدایت خواهید شد و پرداخت انجام می شود .با انتخاب گزینه فیش بانکی ،شماره فیش و اسکن
فیش پرداخت شده خود را بارگذاری نمایید .سپس گزینه پرداخت را انتخاب نمایید.

در صورت پرداخت موفقیت آمیز ،صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد.

پس از گذشت یک روز کاری مجددا از طریق سایت وارد پنل کاربری خود شده و با انتخاب گزینه «کارتها»
کارت ورود خود به همایش را چاپ کرده و در روز همایش همراه داشته باشید.

درصورت وجود هرگونه ابهام میتوانید با هر یک از شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
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