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 ثِ ًبم ذسا
 

 ضاٌّوبی ثجت ًبم ضطکت زض کٌفطاًس هلی ًبٍثطی

 )ثب ترفیف ٍیژُ( سیوطغعلوی فطٌّگی ٍیژُ ثجت ًبم اظ عطیك گطٍُ 
 3090ثْوي هبُ  03ٍ  99تبضید ثطگعاضی کٌفطاًس: 

 ظهبى ثب ثطگعاضی کٌفطاًسّب: ّن ثطگعاضی کبضگبُ

 3090ثْوي  39آذطیي ٍیطایص: 
 

  مقدمه 
گطٍُ علوی فطٌّگی سیوطغ، هستمط زض زاًطکسُ هٌْسسی َّافضبی زاًطگبُ صٌعتی ضطیف، ثِ عٌَاى کویتِ   

فطاّن ًوَزى تسْیالت ٍ  ،کٌفطاًس هلی ًبٍثطی، زض ضاستبی گستطش هطبضکت ًرستیياجطایی زاًطجَیی 

ّبی هطتجظ ثب هَضَع کٌفطاًس هٌس ثِ حَظُثطای فبضغ التحصیالى، زاًطجَیبى ٍ اسبتیس عاللِّب کبّص ّعیٌِ

ّبی آهَظضی جٌت ّبی ٍیژُ جْت ثجت ًبم زض کٌفطاًس ٍ ّوچٌیي کبضگبُترفیف یهلی ًبٍثطی السام ثِ اضائِ

ًْبیی ثجت ًبم ثطای  آى ًوَزُ است. ثِ ایي صَضت کِ پس اظ تکویل ثجت ًبم اظ عطیك گطٍُ سیوطغ، ّعیٌِ

ّبی اٍلیِ کٌفطاًس ثطای زاًطجَیبى ٍ )عالٍُ ثط ترفیف درصذ تخفیف مبزاد 01اسبتیس ٍ زاًطجَیبى ضبهل 

 01زاض( ثجت ًبم کٌٌس، کٌٌسُ )یب ؼطفِلبلت حوبیت اسبتیس( ذَاّس ثَز. ضوٌبً ثطای افطازی کِ ثصَضت آظاز ٍ یب زض

ّبی پس اظ اعوبل ترفیف ی ًْبیی ثجت ًبمست. جْت آگبّی اظ ّعیٌِترفیف ٍیژُ زض ًظط گطفتِ ضسُ ا درصذ

 زض اًتْبی ّویي هتي هطاجعِ فطهبییس. «ّبجساٍل ّعیٌِ»، ثِ ثرص سیوطغ

 !ِتَج 

گطٍُ »ی زضج ضسُ همبثل گعیٌِ کٌفطاًس، ّعیٌِزض سبیت  «ّبی کٌفطاًسّعیٌِ»ثب ٍضٍز ثِ ثرص 

-ثطاثط ثب ًطخ آظاز ثجت ًبم است، اهب پس اظ اعوبل ترفیفثِ صَضت پیص فطض  «علوی فطٌّگی سیوطغ

 ثَز. ّبی زیگط ذَاّسی ًْبیی ثجت ًبم اظ عطیك گطٍُ سیوطغ، کوتط اظ حبلتّب، ّعیٌِ

 

 مراحل ثبت نام 

 )حقیقی و حقوقی( و ثبت نام در کنفرانس در سایت عضویت (1

 های آموزشیثبت نام در کارگاه (2

 هاپرداخت هسینه (3
 

 )حقیقی و حقوقی( کنفرانسثبت نبم در عضویت در سبیت و  (0

ثطای ایي  .ضَز هی اًجبم ضسوی کٌفطاًس سبیت ٍة عطیك اظ کٌفطاًس هلی ًبٍثطی ّبی ثرص کلیِ زض ًبم  ثجت  

 عضَ (nnc.strik.sharif.ir)کٌفطاًس سبیت زضکِ زض ازاهِ شکط ضسُ، تَضیحبتی  عجك ثبیستهی اثتسا هٌظَض

. ضَیس

http://nnc.strik.sharif.ir/
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 :ضَز هی اًجبم صَضت زٍ ثِ عضَیت

 لیَحم عضَیت. 3

 مییحم عضَیت. 9

  یب حوبیت کٌٌسُ ضا  ِذَاست ثجت ثِ عٌَاى ؼطفاستفبزُ کٌیس کِ زضتٌْب زض صَضتی اظ ثجت ًبم حمَلی

زض ایي صَضت جْت استفبزُ اظ  ّب ثجت ًبم کٌیس.ٍ یب ثرَاّیس ثِ صَضت گطٍّی زض کبضگبُ زاضتِ ثبضیس

ثب  ،ًفط( ٍ یب زضذَاست ثجت ؼطفِ یب حوبیت کٌٌس33ُثجت ًبم گطٍّی )ثبالیٍیژُ سیوطغ ثطای هعایبی 

-ّبی زاًصضوٌبً ثطای ضطکت هبییس.)آلبی ثطّبى( توبس حبصل فط 3933-9973-876   ّوطاُضوبضُ 

 ای زض ًظط گطفتِ ضسُ است.ثٌیبى کِ السام ثِ ثجت ؼطفِ کٌٌس، تسْیالت ٍیژُ
 

 اشخبص حقیقی مراحل ثبت نبم 

 ٍاضز سبیت کٌفطاًس ضسُ  ّبی آهَظضی کٌفطاًس هلی ًبٍثطیضطکت زض ّوبیص ٍ کبضگبُثطای ثجت ًبم جْت  -3

 

 عضَیت زض سبهبًِ ضا اًتربة ًوبییس.اظ لسوت ثبال سوت چپ گعیٌِ ٍ 

 http://nnc.strik.sharif.irآزضس سبیت کٌفطاًس: 

 
 

زض ایي صفحِ پس اظ اًتربة  ثب صفحِ ظیط ضٍثطٍ ذَاّیس ضس. «عضَیت زض سبهبًِ»پس اظ اًتربة گعیٌِ  -9

 هطرصبت ذَز ضا ٍاضز ًوبییس.« ضرص حمیمی»گعیٌِ ثجت ًبم ثِ عٌَاى 

 

http://nnc.strik.sharif.ir/
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 ضا اًتربة کٌیس.گطٍُ علوی فطٌّگی سیوطغ  ،«ًَع عضَیت» فْطستسپس اظ  -0
 

 
 

 بییس.ًو اًتربة ٍ اضسبلذَز ضا  پطسٌلی تصَیط ، فبیل«تصَیط» اکٌَى اظ ثرص -4

 . ضا لیس کٌیس« ثجت ًبم اظ عطیك گطٍُ سیوطغ»عجبضت حتوب زض ثرص تَضیحبت  -5

ثبالی صفحِ اصلی  زض سوت ضاست« ٍضٍز ثِ سبهبًِ» گعیٌِایي ثبض اظ عطیك  ،ٍ شذیطُ آى پس اظ تکویل فطم -6

  ضَیس.ٍاضز سبیت 

  .تب ایي هطحلِ عضَیت زض سبیت ثِ اًجبم ضسیسُ است 
 

 

 
 

 عضَیت، هغوئي ضَیس کِ ًَع «ّبی کٌفطاًسّعیٌِ»ٍ گعیٌِ زض صفحِ اصلی  «ثجت ًبم» فْطستاظ عطیك  -7

 ضوب ثِ عٌَاى گطٍُ علوی فطٌّگی سیوطغ ثجت ضسُ ثبضس.
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 ٌِزضج زلت ثفطهبییس کِ ًطخ ثجت ًبم  کٌیس.ثجت ًبم زض کٌفطاًس ضا هالحظِ هی زض ایٌجب فْطست ّعی

ٍلی ثطای است ثطاثط ثب ًطخ آظاز ثِ ضکل پیص فطض « گطٍُ علوی فطٌّگی سیوطغ»همبثل گعیٌِ ضسُ 

 عول ًرَاّس ثَز. جٌبیعطیك سیوطغ ایي ًطخ هثجت ًبم کٌٌسگبى اظ 

 ِثب کلیک ثط تَاًیس هی، ّب( ّستیسزضصَضتی کِ صطفب هبیل ثِ ضطکت زض کٌفطاًس )ٍ ًِ کبضگبُ: تَج

، ثطای پطزاذت ّبی سیوطغپس اظ اعوبل ترفیف، ٍ «صَضت حسبة ٍ پطزاذت ّعیٌِصسٍض »ضٍی گعیٌِ 

زض ازاهِ  «ّب( پطزاذت ّعی0ٌِ»ثِ ثرص ٍ ًطخ ّبی سیوطغ ثطای اعالع اظ جعئیبت پطزاذت  السام کٌیس.

  ّویي هتي هطاجعِ کٌیس.
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 فراینذ طی شذه تب و تبییذ مسئول سبیت توجه: پس از پرداخت هسینه ثبت نبم در کنفرانس ،

 ببشذ.میبه منسله ثبت نبم در کنفرانس این مرحله 

 

 هبی آموزشیثبت نبم در کبرگب (2

ّبی ضطکت زض کبضگبُ» ، گعیٌِزض صفحِ اصلی «ًبم ثجت» فْطستّبی آهَظضی اظ ثطای ضطکت زض کبضگبُ

ًبم آًْب ضا  ،ٍ زض اًتْب ثب استفبزُ اظ گعیٌِ شذیطُضا عالهت ظزُ ّبی هَضز ًظطتبى ٍ کبضگبُضا اًتربة  «آهَظضی

 .کٌیسشذیطُ 
 

 
ّوچَى سطفصل هغبلت، اظ ّط کبضگبُ جعئیبت ثیطتطی زض ّویي صفحِ، « تَضیحبت کبضگبُ»ثب کلیک ثط ضٍی  

( ٍ ضس ذَاّس کسطآى  اظطغ ّن ّعیٌِ لبثل پطزاذت پس اظ اعوبل ترفیف زثیطذبًِ کٌفطاًس )کِ ترفیف سیو

 .ضظٍهِ هسضس لبثل هطبّسُ استًیع 

 

 هبپرداخت هسینه (0

گعیٌِ  ،ّبی آهَظضیًبم زض کبضگبٍُ یب اظ اًتْبی صفحِ ثجت زض صفحِ اصلی «ثجت ًبم» فْطستزض ازاهِ اظ 

ضطکت زض  ، ضبهل ّعیٌِّبّعیٌِکلیِ  فْطستٍ  کطزُ ضا اًتربة «ّعیٌِ پطزاذت ٍ صَضتحسبة صسٍض»

 ضا هطبّسُ ًوبییس.ّب ًبم زض کبضگبُکٌفطاًس، ذسهبت البهتی ٍ ثجت

 

 زستی السام کٌیس: یب تَاًیس ثِ زٍ ضیَُ الکتطًٍیک ٍهیّب ثطای پطزاذت ّعیٌِ  

ثب تَجِ ثِ هطکالت فٌی ٍ ازاضی پطزاذت زستی، حتی الومسٍض اظ ضٍش ) اٍل ضٍش -پرداخت الکترونیکی

 (:الکتطًٍیکی استفبزُ کٌیس

 ثِ لیٌک ظیط هطاجعِ ًوبییس: -3

http://payment.sharif.ir/research/form.aspx?gid=331 
 کٌفطاًس هلی ًبٍثطی ثجت ضسُ ثبضس. ًرستیي، عجبضت «ثبثت»زلت کٌیس زض همبثل ثرص 

http://payment.sharif.ir/research/form.aspx?gid=331
http://payment.sharif.ir/research/form.aspx?gid=331
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زض  «ّبجساٍل ّعیٌِ»هطاجعِ ثِ ثرص  ثب تَجِ ثِ عٌَاى ثجت ًبهی )آظاز، زاًطجَ ٍ یب ّیئت علوی( ٍ ثب -9

اًتْبی ّویي هتي، ّعیٌِ ّط هَضز ضبهل ثجت ًبم زض کٌفطاًس ٍ کبضگبُ ضا ثب زضًظط گطفتي ترفیف ٍیژُ 

 سیوطغ استرطاج کٌیس. 

 ضا زض صفحِ پطزاذت الکتطًٍیک فَق ٍاضز ًوَزُ ٍ پطزاذت ًوبییس. مبلغ جذیذ -0

ّب زض زٍ ًَثت ثِ صَضت ثط آى است کِ هجبلػ هطثَط ثِ ضطکت زض کٌفطاًس ٍ ثجت ًبم زض کبضگبُ: تطجیح تَجِ

 ضَز. یعهجعا اظ ّن ٍاض

 صفحِ ًْبیی پطزاذت یک تصَیط ثعٌَاى ضسیس پطزاذت تْیِ کٌیس.اظ  -4

ٍ پطزاذت  صسٍض صَضت حسبة»زض صفحِ اصلی سبیت کٌفطاًس ٍاضز ثرص « ثجت ًبم» فْطستاظ  -5

  .ضا اًتربة کٌیس« ازاهِ صسٍض صَضت حسبة»ضَیس ٍ گعیٌِ  «ّعیٌِ

 شذیطُ ضسُ اظ ضسیس الکتطًٍیکی ضا زض لسوت ضسیس پطزاذت، ثبضگصاضی کٌیس.تصَیط  -6

 .ضا لیس کٌیس« ثجت ًبم اظ عطیك گطٍُ سیوطغ»تَضیحبت حتوب عجبضت زض ثرص  -7

، تصَیط کبضت زاًطجَیی ٍ یب کبضت «ضسیس پطزاذت»اگط زاًطجَ ٍ یب عضَ ّیئت علوی ّستیس زض ثرص  -8

 عضَیت زض ّیئت علوی ضا ثبضگصاضی کٌیس.
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  کٌفطاًس ثوبًیس.کلیک کطزُ ٍ هٌتظط تبییس هسئَل سبیت « ازاهِ صسٍض صَضت حسبة»ثط ضٍی  -9

تٌْب زض صَضتی اظ ایي ضٍش استفبزُ کٌیس کِ پطزاذت اظ ضٍش الکتطًٍیکی همسٍض ) ضٍش زٍم -پرداخت دستی

 : (ًجبضس

زض  «ّبجساٍل ّعیٌِ»ثب تَجِ ثِ عٌَاى ثجت ًبهی )آظاز، زاًطجَ ٍ یب ّیئت علوی( ٍ ثب هطاجعِ ثِ ثرص  -3

اًتْبی ّویي هتي، ّعیٌِ ّط هَضز ضبهل ثجت ًبم زض کٌفطاًس ٍ کبضگبُ ضا ثب زضًظط گطفتي ترفیف ٍیژُ 

 سیوطغ استرطاج کٌیس. 

 ثِ 0349 کس ضطیف صٌعتی زاًطگبُ ضعجِ تجبضت ثبًک 034939997 حسبة ثِ ضوبضُرا  مبلغ جذیذ -2

 کٌیس.  ٍاضیع شریف صنعتی دانشگبه اختصبصی درآمذهبی پشتیببن امور ًبم

ّب زض زٍ فیص ثِ : تطجیح ثط آى است کِ هجبلػ هطثَط ثِ ضطکت زض کٌفطاًس ٍ ثجت ًبم زض کبضگبُتَجِ

 صَضت هجعا اظ ّن ٍاضیع ضَز.

اگط زاًطجَ یب عضَ ّیئت علوی ّستیس فیص ٍاضیعی ضا ثِ ّوطاُ اسکي کٌیس. زض ازاهِ فیص ٍاضیعی ضا  -0

 .ّیئت علوی زض لبلت یک فبیل اسکي کٌیسکبضت زاًطجَیی ٍ یب کبضت عضَیت زض 

ٍ پطزاذت  صسٍض صَضت حسبة»زض صفحِ اصلی سبیت کٌفطاًس ٍاضز ثرص « ثجت ًبم» فْطستاظ  -4

 ضا اًتربة کٌیس. « ازاهِ صسٍض صَضت حسبة»ضَیس ٍ گعیٌِ « ّعیٌِ

 .ضا لیس کٌیس« ثجت ًبم اظ عطیك گطٍُ سیوطغ»زض ثرص تَضیحبت حتوب عجبضت  -5

 ثبضگصاضی کٌیس.« ضسیس پطزاذت»ضا زض ثرص ٍاضیعی فبیل اسکي فیص  -6

 کلیک کطزُ ٍ هٌتظط تبییس هسئَل سبیت کٌفطاًس ثوبًیس. « ازاهِ صسٍض صَضت حسبة»ثط ضٍی  -7
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 هاجداول هسینه 
 

 

  کنفرانسجسٍل ّعیٌِ ثجت ًبم زض: 
 

 عٌَاى ثجت ًبهی
ّعیٌِ اعالهی زض 

 کٌفطاًسسبیت 

ترفیف ٍیژُ سیوطغ 

 )زضصس(

 ّعیٌِ ثب احتسبة ترفیف 

 ٍیژُ سیوطغ

 ّعاض تَهبى396  03 ّعاض تَهبى983 آظاز

 ّعاض تَهبى338  33 ّعاض تَهبى393 ثسٍى اضائِ همبلِزاًطجَ 

 ّعاض تَهبى383  33 ّعاض تَهبى933 استبز ثسٍى اضائِ همبلِ
 

 ُّبجسٍل ّعیٌِ ثجت ًبم زض کبضگب: 
 

 عٌَاى ثجت ًبهی
ّعیٌِ اعالهی زض 

 سبیت کٌفطاًس

ترفیف ٍیژُ سیوطغ 

 )زضصس(

 ّعیٌِ ثب احتسبة ترفیف 

 ٍیژُ سیوطغ

 ّعاض تَهبى368  03 ّعاض تَهبى943 آظاز

 ّعاض تَهبى338  33 ّعاض تَهبى393 زاًطجَ

 ّعاض تَهبى936  33 ّعاض تَهبى943 استبز
 

 

)آلبی ثطّبى(  3933-9973-876ضًٍس ثجت ًبم ٍ یب پطزاذت ّعیٌِ، ثب ضوبضُ زض صَضت ثطٍظ ّطگًَِ اثْبم زض   

 هکبتجِ ًوبییس. simorghconf@gmail.comٍ یب ثب آزضس ایویل  ثگیطیستوبس 
 

ایٌتطًتی گطٍُ سیوطغ سیوطغ، ثِ پبیگبُ ثطای اعالع اظ آذطیي تؽییطات فطآیٌس ثجت ًبم اظ عطیك   

(sharif.ir-www.simorgh.هطاجعِ کٌیس ) 
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