
 راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله 

 یزیک مراحل زیر را دنبال بفرمایید.لطفا برای ثبت نام و ارسال مقاله به سیزدهمین همایش ملی نجوم و اختر ف

مراجعه نمایید. برای ارسال مقاله و  2020https://conf.uok.ac.ir/TPI/ ابتدا به صفحه همایش به آدرس 

  ها ثبت نام کنید. در سامانه همایشابتدا نیاز است تا حضور در همایش 

 

 

https://conf.uok.ac.ir/TPI2020/
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را همراه با کد کشور  موبایل شماره

و  ۰۰۹۸۹وارد نمایید. مانند *********

 +۹۸۹یا *********

 

یک نام  توانیدمیبرای ورود به همایش 

انتخاب کاربری و رمز ورود مختص خود 

و در انتها بر روی ثبت نام کلیک  کنید.

 نمایید.

 



 

کی، به منظور تایید پست الکترونیشوید. میاگر همه مراحل را به درستی انجام داده باشید با صفحه باال روبه رو 

 ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد.

 



 

 

 خواهید شد.صفحه اصلی همایش منتقل  هببا کلیک روی لینک باال 

 



 

در این مرحله ثبت نام شما در سامانه همایش تمام شده و می توانید با وارد شدن به صفحه خود جهت ارسال 

 مقاله و یا درخواست حضور در همایش اقدام نمایید.

 



 

را  "مستمعحضور به عنوان "یا  "مقاالت"در این مرحله با توجه به شکل حضور خود در همایش یکی از منوهای 

 انتخاب نمایید.

 ارسال مقاله به همایش را دارید مراحل زیر را دنبال کنید: اگر قصد

 



 

 

 چکیده مقاله خود را اینجا وارد کنید



 

 

شوید. در گام دوم شما به صورت خودکار به عنوان نویسنده مسئول، نویسنده اول و ارائه دهنده شناخته می

توانید با به اصالح باشد می. اما اگر در سایر موارد نیاز کند تواند آن را آپلودلذا فقط ارائه دهنده مقاله می

اله شما چند آن را حذف کرده و با پر کردن فرم باال اطالعات درست را وارد نمایید. اگر مق X کلیک روی عالمت

 به لیست اضافه نمایید. توانید نام سایر نویسندگان را ن فرم میبا پر کرد نویسنده دارد

 .نماییدکلیک  گام سومبرای رفتن به گام بعدی روی سربرگ 



 

فایل  توانیدشما میپلود نمایید. آ PDFو  wordمقاله را در قالب فایل کامل متن  توانیدمیدر این مرحله شما 

 نمونه مقاله را از صفحه همایش دانلود نمایید.

 

توانید مقاله خود را به دبیرخانه می ،ایددر انتها اگر همه اطالعات خواسته شده در مراحل قبلی را کامل وارد کرده

 همایش ارائه دهید. 

  



 اگر به عنوان مستمع قصد شرکت در همایش را دارید طبق راهنمای زیر عمل نمایید

 

رفته و سپس در  "درخواست جدید "به  زیر منوی  "حضور به عنوان مستمع"در صفحه پروفایل خود، در منوی 

 انتخاب نمایید. را "تایید"پنجره سمت چپ گزینه 

 

 با تشکر

 کمیته اجرایی همایش ملی نجوم و اخترفیزیک


