راهنمای ثبت نام برای شرکت آنالین و غیرحضوری در کنگره متخصصان علوم اطالعات

برای شروع مراحل ثبت نام به وب سایت  learn.armook.irمراجعه نمایید .در صورتی که تابحال در سامانه
آموزش آرموک ثبت نام نکرده اید ،بر روی گزینه ورود در باالی صفحه کلیک کنید.

در صفحه جدیدی که باز میشود بر روی گزینه ایجاد حساب کاربری جدید را کلیک نمایید.

صفحه ثبت نام جدید برای شما باز میشود .تمامی فیلدهای موجود را با دقت تکمیل نمایید.

نکته مهم :در وارد کردن ایمیل نهایت دقت را داشته باشید ،لینک فعال سازی به ایمیل شما فرستاده میشود.
بعد از پر کردن تمامی فیلدهای موجود بر روی گزینه ایجاد حساب کاربری کلیک کنید .در کمتر از یک دقیقه
ایمیل فعال سازی برای شما ارسال میشود.

برای فعال شدن حساب کاربری ،بر روی لینک ارسالی کلیک کنید .در صورتی که لینک غیر فعال است ،آن را
کپی و در مرورگر خود وارد نمایید.

بعد از انجام این مرحله و کلیک کردن بر روی لینک فعال سازی ،وارد صفحه کاربری خود میشود .برای شروع
ثبت نام بر روی گزینه صفحه اصلی سایت کلیک کنید.

در صفحه ای که نمایش داده میشود ،بر روی کنگره سوم کتابدارن کلیک کنید.

با کلیک بر روی این گزینه ،مراحل ثبت نام شروع میشود.

برای شروع بر روی گزینه ارسال برای درگاه بانک کلیک کنید.

با کلیک بر روی این گزینه وارد درگاه بانک میشوید.

فیلدهای موجود را تکمیل و بر روی گزینه پرداخت کلیک کنید.
دقت نمایید امکان پرداخت با تمامی کارتهای بانکی فراهم است.

در صور تی که پرداخت شما با موفقیت انجام شود ،صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد.

نکات مهم:
 در صورتی که از قبل اطالعات کاربری دارید و آن را فراموش کرده اید ،از گزینه نام کاربری یا رمز خودرا فراموش کرده اید ،استفاده نمایید.
 در صورتی که تمامی مراحل را درست انجام دادید و با مشکل مواجه شدید ،نام و نام خانوادگی ،کد ملیو شماره تلفن همراه خودتان را به شماره  30000787178ارسال نمایید.
 در صورت ناموفق بودن پرداخت و کسر شدن وجه از حساب شما ،در کمتر از  24ساعت مبلغ به حسابشما برمیگردد.

