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 مراحل زیر را طی نمایید :برای ثبت نام در سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان   

 شوید . www.isfengday.irوارد سایت  – 1

 

در بخش باالی وب سایت روی لینک ثبت نام کلیک  – 2

 نمایید.

 

 پس از ورود به صفحه ثبت نام، اطالعات مورد نیاز  – 3

 را به دقت تایپ و درپایان روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

درصورت تکمیل اطالعات و عدم مشکل، پیام زیر را 

 مشاهده خواهید کرد.

 آناز طرف وب سایت ایمیلی با عنوان تائید ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد. پس از بازکردن  – 4

 روی لینک داخل آن متن کلیک نمایید تا ثبت نام شما کامل شود.

وارد آبی رنگ  لینکپس از کلیک بر روی  – 5 

صفحه زیر می شود که شما باید کلمه عبور 

وارد کنید و روی دکمه ارسال کلیک  خود را

 نمایید.
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از این به بعد با تکمیل نهایی ثبت نام خود، برای دریافت خدمات جشنواره در صفحه اصلی جشنواره   - 6

با این کار کادر روبرو با عنوان ورود  روی دکمه ورود کلیک نمایید.

اعضا ظاهر می شود که باید پست الکترونیک و رمز عبور خود را وارد 

 اهید شد.نموده و با این شیوه وارد صفحه شخصی خود خو

 

 

 

 

  شما برای ثبت نام حضور در جشنواره بر روی بخش مربوطه کلیک و فرایند ثبت نام را تکمیل

 نمایید .

  برای شرکت در ارزیابی به عنوان یک مهندس یا یک شرکت حقوقی بر روی گزینه های مربوطه

 کلیک نمایید.

 از نرم افزار الزم به ذکر است برای مشاهده فایل دانلود شده برای ارزیابی                  

Microsoft Infopath Filler    که در بستهMicrosoft Office  و پس  نماییدقراردارد، استفاده

رود به صفحه شخصی از تکمیل اطالعات مندرج در فایل و اتصال فایلهای ضمیمه، مجددا پس از و

 .کنید(  Uploadآنرا بارگذاری )

  برای ارسال مقاله نیز بر روی گزینه مربوط کلیک نمایید که البته آخرین تاریخ ارسال آن

 می باشد.     12/11/1392

 

برای کسب اطالعات بیشتر و یا رفع هر نوع مشکلی می توانید اطالعات تماس خود را به آدرس 

pr@isfengday.ir  دبیرخانه تماس حاصل فرمائید.با ارسال و یا 

 

 منتظر دیدار شما در سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان هستیم.
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