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ثبتنام:
 پژوهشگر محترم در صورتی که امسال اولین سالی است که در مجموعه سمپوزیومهای پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
شرکت میکنید می توانید از بخش "سامانه کاربران" اقدام به ثبت نام نمایید و بعد از ورود به پنل کاربری خود مقاله را
ارسال فرمایید.
سامانه کاربران

 اما در صورتی که در سالهای گذشته نیز در مجموعه سمپوزیومهای پیشرفتهای علوم و تکنولوژی شرکت داشتهاید
میتوانید از بخش "ورود به سامانه" با همان نام کاربری و کلمه عبور سال گذشته وارد پنل کاربری خود شوید ،در
صورتی که نام کاربری و رمز عبور را فراموش کردهاید ،میتوانید از بخش " رمز عبور را فراموش کردهام" با وارد
کردن شماره ملی ،اطالعات را در ایمیل خود دریافت نمایید.

ارسال مقاله:
بعد از ورود به پنل کاربری ابتدا همایش مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

سپس گزینههای زیر برای شما نمایش داده میشود و می توانید مقاله خود را ارسال فرمایید.

 نکات مهم:
 هر نویسنده فقط مجاز به ارسال  5مقاله می باشد.
 تا بعد از اعالم پذیرش نهایی مقاله ،نیاز به پرداخت هیچ وجهی نمیباشد.
 در صورت پذیر ش نهایی مقاله ،گواهی شما با توجه به اطالعات تکمیل شده در کادرها صادر می گردد ،خواهشمند
است عنوان مقاله و نام نویسندگان را کامل و با دقت تکمیل نمایید.

نیازی به نوشتن عناوین نویسندگان (دانشجو دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و )...نمیباشد و فقط نام نویسندگان به ترتیب اولویت کافیست.

 حجم فایل ارسالی باید  9مگا بایت باشد.
 در صورتی که مقاله با موفقیت ثبت گردد اطالعات زیر را مشاهده می کنید:

ویرایش مقاله:
در صورتی که مقاله نیاز به ویرایش داشت (فقط تا تاریخ اعالم شده) بر روی آیکون "ویرایش" کلیک و بعد از انجام
اصالحات "به روز رسانی" را بزنید ،دقت داشته باشید اگر در عنوان مقاله و یا نام نویسندگان تغییری ایجاد کردید ،بعد از
کیک بر روی ویرایش حتما اطالعات کادرها را نیز تغییر دهید.

نتیجه مقاله:
بعد از ارسال مقاله ،در مدت  7الی  01روز کاری نتیجه مقاله در همان بخش ارسال مقاالت به صورت زیر اعالم میگردد.
o

تایید شده ( میتوانید به قسمت ثبتنام مراجعه و مراحل پایانی ثبت مقاله را انجام دهید).
{نحوه ارائه مقاله (شفاهی-پوستر) بعد از تکمیل ثبت نام اعالم میگردد}.

 oتایید شده با تصحیح (تصحیحات الزم را انجام دهید و مقاله را "به روز رسانی" کنید).
 oغیرقابل قبول (مقاله از سیستم حذف خواهد شد ،لطفا از ارسال مجدد مقاله خودداری فرمایید).
o

ثبت نام نهایی و پرداخت:
در صورتی که مقاله شما تایید شد جهت تکمیل مراحل نهایی باید به بخش "هزینههای شرکت در همایش" مراجعه فرمایید.

و بعد از انتخاب گزینه های مورد نظر (حضوری ویدیئو کنفرانسی و ).....می توانید به بخش پرداخت ها مراجعه و ثبت نام
خود را تکمیل نمایید.
 oشرایط شرکت در همایش به صورت ویدیئوکنفرانسی در بخش ویدیئو کنفرانس ذکر شده است.
هزینه ها:
ارائه مقاله به صورت

ارائه مقاله به صورت

حضور در همایش بدون ارائه مقاله

حضوری

ویدیئو کنفرانسی

(با دریافت گواهی حضور)

751.111ریال

 0.111.1111ریال

51.1111ریال

دانشجویان سایر دانشگاه ها

 0.000.1111ریال

0.051.111ریال

51.1111ریال

استادان دانشگاه و...

0.511.111ریال

0.751.111ریال

051.1111ریال

دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران

 نکات مهم:
 گواهی مقاله به تعداد نویسندگان ارائه میشود.
 در صورتی که ثبتنام شما حضوری باشد اما در هنگام ارائه مقاله حضور پیدا نکنید گواهی شما باطل و تا صدور
گواهی جدید یک ماه زمان میبرد.





کلیه مقاالتی که در روز همایش ارائه میشوند مجددا داوری و مقاالت برگزیده در ژورنالهای حامی به چاپ
خواهند رسید.
مقاالت منتخب در اختتامیه همایش معرفی و تقدیر میشوند.
کلیه مقاالت پذیرفته شده بعد از همایش در سایت همایش و سایت سیویلیکا در دسترس خواهند بود.
دبیرخانه همایش همه روزه از ساعت  9الی  01با شماره تماس  150-15002050و ایمیل
 SASTech@mail.khi.ac.irپاسخگوی شرکتکنندگان محترم میباشد.

به امید دیدار
دبیرخانه دائمی مجموعه سمپوزیومهای پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

