راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله در سایت اجالس جامعه ایمن مشهد 7102
گام اول:
مراجعه به سایت Safe2017.Mashhad.ir

گام دوم:
مطالعه و آشنایی با شرایط ارسال مقاله در اجالس جامعه ایمن مشهد 7102

گام سوم:
جهت ایجاد حساب کاربری و ارسال مقاله بر روی ثبت نام و ارسال مقاله اقدام نمایید .در صورت عدم داشتن ایمیل
شهروندی بر روی آیکن سبز رنگ جهت عضویت کلید و اقدام به ثبت نام ایمیل شهروندی نمایید.
در صورت داشتن ایمیل شهروندی نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد و بر روی ورود کلید نمایید.

گام چهارم:
هنگام ورود به پنل کاربری خود کلیه سواالت خواسته شده و ستاره دار را پر نمایید.

گام پنجم:
بر روی ارسال مقاله کلید و اقدام به پر کردن سواالت خواسته شده نمایید .الزم به ذکر است تا هنگام عدم پذیرفته شدن
مقاله های اسالی خود نیاز به پرداخت وجه نمی باشد پس از پذیرفته شدن مقاله از طرف داوران با مراجعه به پنل خود
اقدام به پر کردن موارد واریزی خود می نمایید.

گام ششم:
پس از پر نمودن اطالعات شخصی و ارسال مقاله وارد مشاهده و ویرایش پروفایل من شده و در قسمت کد امنیتی را وارد
و بر روی ثبت کلید می نمایید.
گام هفتم:
در اعالم شده برای نتایج اولیه دوار چکیده مقاالت به پنل خود مراجعه کرده و در صورت پذیرفته شدن مقاله توسط
داوران اقدام به پرداخت وجه و درج اطالعات فیش بانکی خود نموده که این مهلت تا آخر روز  71بهمن ماه 0931
خواهد بود و پس از تاریخ فوق در صورت عدم پرداخت وجه به منزله انصراف از شرکت می باشد و مقاله از سمت دبیر
خانه برای شرکت در اجالس رد خواهد شد.

گام هشتم:
جهت مراجعه به پنل کاربری خود بر روی ثبت نام کلید کرده و پس از درج نام کاربری و کلمه عبور وارد پنل مدیریتی
خود خواهید شد .در صورت نیاز مدیر سایت پیامی برای شما ارسال خواهد کرد و می توان وضعیت مقاله های خود را
پیگیری نمایید.
جهت پیگیری مقاله به دو صورت می نوانید اقدام نمایید:
روش اول
در پنل مدیریتی خود بر وی پیگیری مقاله کلید و جستوجوی خود را انجام می دهد.

روش دوم:
بر روی صفحه من کلید و بر روی پیگیری درخواست کلید کرده و اطالعات خود را درج می نمایید.
در صورت نیاز به برگشت به پنل مدیریتی خود می توانید بر روی ثبت نام کلید کرده و پنل مدیریتی خود را مشاهده
نمایید.

جهت هرگونه سوال با دبیرخانه اجالس جامعه ایمن مشهد  7102تماس حاصل فرمایید.
تلفن تماس11091407970 :
ایمیلSae2017@mashhad.ir :
سایتSafe2017.mashhad.ir :
آدرس تلگرام اجالسhttp://telegram.me/safe2017 :
آدرس :مشهد  -خیابان کوهسنگی بوستان کوهسنگی پارکینگ غربی چهار سوق هنر سالن شماره یک دبیر خانه اجالس
جامعه ایمن

