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جهت .استفاده نمائيد به باال 04نسخه 

 .گفته مي شود

الزم به ذكر است براي بازگشت به صفحه ي قبل از گزينه ي بازگشت نرم افزار استفاده كرده و از گزينه بازگشت مرورگر 

 تارنمايبگان دانشگاهي مي بايست از طريق 

 )1تصوير شماره . (را انتخاب نمائيد
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  :شروع فرايند ثبت نام به نكات ذيل توجه فرمائيد

 chrome  google بايست از مرورگر مي مانه ثبت نامجهت ورود به سا

 .آن به صفحه ي ورودي سامانه مراجعه نمائيد

گفته مي شود فراگيربه شركت كنندگان در دوره هاي ضيافت انديشه اساتيد اصطالحاً 

الزم به ذكر است براي بازگشت به صفحه ي قبل از گزينه ي بازگشت نرم افزار استفاده كرده و از گزينه بازگشت مرورگر 

بگان دانشگاهي مي بايست از طريق دوره هاي ضيافت انديشه استادان و نخ 

www.ziafatasatid.nahad.ir   ،را انتخاب نمائيدد كاربران  وثبت نام اساتيد و ور درگاه

  1تصوير شماره 
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شروع فرايند ثبت نام به نكات ذيل توجه فرمائيداز  قبل

جهت ورود به سا -1

آن به صفحه ي ورودي سامانه مراجعه نمائيددريافت 

به شركت كنندگان در دوره هاي ضيافت انديشه اساتيد اصطالحاً  -2

الزم به ذكر است براي بازگشت به صفحه ي قبل از گزينه ي بازگشت نرم افزار استفاده كرده و از گزينه بازگشت مرورگر 

  .استفاده ننمائيد

درجهت ثبت نام 

www.ziafatasatid.nahad.ir



 جهت ثبت نام بر روي كلمه. جامع ثبت نام اساتيد مي شويد

  

  )3تصوير شماره 

جامع ثبت نام اساتيد مي شويدسامانه  وارد صفحه وروديد كاربران  با انتخاب درگاه ثبت نام و ورو

 )2تصوير شماره 

  2تصوير شماره 

تصوير شماره . (مشخصات خود را به طور كامل و صحيح وارد نمائيد ،با ورود به صفحه ثبت نام

  3تصوير شماره 

  

با انتخاب درگاه ثبت نام و ورو

تصوير شماره . (كليك كنيد اينجا

  

با ورود به صفحه ثبت نام



شركت در دوره هاي ضيافت انديشه استادان مي گرديد در اين 

آن را به طور صحيح و كامل وارد نمايد چنانچه بيش از يك دوره 

الزم به  خاب كنيدشركت كرده ايد ابتدا موارد مربوط به هر دوره را وارد نمائيدسپس گزينه ثبت سابقه شركت در دوره را انت

تصوير ( ذكر است چنان چه براي اولين بار در اين دوره ها شركت مي نمائيد فقط گزينه تكميل ثبت نام را انتخاب نمائيد

  

شركت در دوره هاي ضيافت انديشه استادان مي گرديد در اين پس از كامل نمودن صفحه مشخصات وارد صفحه ي سوابق 

آن را به طور صحيح و كامل وارد نمايد چنانچه بيش از يك دوره  صفحه چنانچه قبالً در اين دوره ها شركت نموده ايد

شركت كرده ايد ابتدا موارد مربوط به هر دوره را وارد نمائيدسپس گزينه ثبت سابقه شركت در دوره را انت

ذكر است چنان چه براي اولين بار در اين دوره ها شركت مي نمائيد فقط گزينه تكميل ثبت نام را انتخاب نمائيد

  )4تصوير شماره (

  

  

پس از كامل نمودن صفحه مشخصات وارد صفحه ي سوابق 

صفحه چنانچه قبالً در اين دوره ها شركت نموده ايد

شركت كرده ايد ابتدا موارد مربوط به هر دوره را وارد نمائيدسپس گزينه ثبت سابقه شركت در دوره را انت

ذكر است چنان چه براي اولين بار در اين دوره ها شركت مي نمائيد فقط گزينه تكميل ثبت نام را انتخاب نمائيد

   )4شماره

  

  



به شما  بري و كلمه عبوررپس از تكميل نمودن صفحه ي سوابق شركت در دروه و انتخاب گزينه تكميل ثبت نام يك نام كا

  ) 5تصوير شماره (  .شناسنامه شما مي باشدشماره 

  

بازگشته و در قسمت نام كاربري كد ملي و در قسمت 

ر را انتخاب نمائيد الزم به ذكر است بعد از دريافت نام 

 )6ير شمارهتصو(. از اين طريق اقدام نمائيد

  

پس از تكميل نمودن صفحه ي سوابق شركت در دروه و انتخاب گزينه تكميل ثبت نام يك نام كا

شماره  ،داده خواهد شد الزم به ذكر است كه نام كابري همان كد ملي و كلمه عبور

  5تصوير شماره 

بازگشته و در قسمت نام كاربري كد ملي و در قسمت  عسامانه جام وروديبري و كلمه عبور به صفحه ر

ر را انتخاب نمائيد الزم به ذكر است بعد از دريافت نام بري گزينه فراگيركلمه عبور شماره شناسنامه خود و در قسمت نوع كا

از اين طريق اقدام نمائيد استادان بري و كلمه عبور براي ثبت نام در دوره هاي ضيافت انديشه

  6تصوير شماره

  

  

پس از تكميل نمودن صفحه ي سوابق شركت در دروه و انتخاب گزينه تكميل ثبت نام يك نام كا

داده خواهد شد الزم به ذكر است كه نام كابري همان كد ملي و كلمه عبور

رپس از دريافت نام كا

كلمه عبور شماره شناسنامه خود و در قسمت نوع كا

بري و كلمه عبور براي ثبت نام در دوره هاي ضيافت انديشهركا

  



درخواست دوره داده باشند مي توانيد ثبت نام نمائيد و 

خود مشخصات را صفحه كاربري همچنين مي توانيد در 

  )7تصوير شماره 

 

بيان سواالت و انتظارات مي شويد كه پس از كامل نمودن اين 

چنانچه بيش از يك  .انجام مي گردد

را  نام تودن اطالعات هر موضوع گزينه ثب

  

درخواست دوره داده باشند مي توانيد ثبت نام نمائيد و  ود چنانچه دانشگاه محل تدريس شماخ صفحه كاربري

همچنين مي توانيد در  درصورتي كه درخواست داده نشده باشد اين امكان وجود ندارد

تصوير شماره (.همچمين مي توانيد سوابق شركت در دوره ها را مشاهده نماييد

 7تصوير شماره 

بيان سواالت و انتظارات مي شويد كه پس از كامل نمودن اين  ،مورد نظر  موضوعگزينه ثبت نام وارد صفحه انتخاب 

انجام مي گردد انديشه استادان صفحه  با انتخاب گزينه ثبت نام مراحل ثبت نام شما در دوره هاي ضيافت

ودن اطالعات هر موضوع گزينه ثبمموضوعات را انتخاب كرده و پس از كامل ن د نظر باشد

  )9و  8وير شماره اتص

  8تصوير شماره 

  

  

صفحه كاربري بهپس از ورود 

درصورتي كه درخواست داده نشده باشد اين امكان وجود ندارد

همچمين مي توانيد سوابق شركت در دوره ها را مشاهده نماييدويرايش نمايد و 

گزينه ثبت نام وارد صفحه انتخاب  انتخابپس از

صفحه  با انتخاب گزينه ثبت نام مراحل ثبت نام شما در دوره هاي ضيافت

د نظر باشدرموضوع مو

تص(  انتخاب مي نمائبد
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